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Potentiometrar Radiorör (Bruttopriser) 
0,3 oc h l mego hm. OU! 11 : - (j.J7 8 

J>ris :3: 7.3 netto LAG GT 8:  tiK7 7 50 
~Ic(1 bu suttng' lATGT B:- 6K8 9 

Pl"is ':1: -lO netto 1IH 11: - (jL7 12 GO 

'['"idlinuad e POll' lIliometrar leJGT 8:- 6R7G 10 
10 K. l'rl, 4: 00 netto lD8G T 15: - GSA7 7 

1Il5GT 8:- 6SG7 9 
1LC(j 11 : - 68J7 9Keramiska omkopplare 
If,H4 10:- 6SI(7 7' 50 

_ ga ng 2 \"~i g~ a poliga. lL N5 11 : - 6SL7 9 
rri!3 9: SG netto 1:\30'1' 8: - OSX7 9 

1RG 11: - GVGGT 8
Jones pluggar och socklar I S;) 11: - GXGGT 7 
J 8 pOlig" . r.-i. IWI' set 7: 90 1T-l 11: - 71."7 10 

:lA4 J2: - T::-n 11 
Amel ik. telefonpluggar 3QOGT 11:- 724 9 

rri~ 3 : 55 n etto ID·iG 7:  12.'1.0 11 
5Y3G !):- 12C8 11

S ig na llampor fur panel· GA8 7: :30 J21\8 9
Inontage. J>riR 2 : 8 ;3 netto GAE7 15: - 12SA7 7 50 
)Iillp r! topP:ln :-: lutningar nAC7 1.3: - 12507 9 
fut' 8lHl . l)ri ~ ] : 'J5 netto GR4G 1:3: n.'J 7 O 
Slit!0 !';w i t( ' h~" . .,.1' .: .'1'. 1;('1<G JJ:- 1281\:7 :30 

!'r1)'o 1: 10 netto (iFG 8:- 8.3 11 
S lidl' Swit"h".' Tl.l.'.D.'1'. (j F (i 7: - 0002 J 6 

rö, I : 90 netto OFS 11: - !l0()~ 19: -
Lllft t l'imrar GO ,w h 73 pf. Speci0Irör .. (Xe ttopri ser ) 
. \.1 '( ' t rp, ('.-I s 2 : 95 netto 

82ilB 45: 70 \' RJ Oi) 12 : r.;:"ran.oi,!<a 	 trimrnr 30 pf. 
818 77: 86 \'R1 5U 12 : P r is l ' 85 netto 
807 8 : 95 \'1'12. A 38 : l ;)

IHe. 20 " 'atts motst~ nd med !l54 16: 50
flyt! liart u t~Hg.

rri " 3: ;")9 netto Rodiorör till hörapparater 
En polig-a s tr ö mbrytarc. CK 502 20: - b~utto 

rri s l: 65 netto CK G05 20: - brutto 

Y id förfrå gni ngar nll' god bifog-a snur~porto. 

F:ma PALMBLAD 
(S ~1 5ZK ) 

folhunllagaliln -t~ - ,~lOfhhtlllU - Tel. -tO I" -tO tlrh -t I U -t3 ' 
' 

I. 

Telex hörtelefon Monoset 
D~ nlla h iir[l'i .. C"" har "t för l , eft er belt nya principer oc\) 
.~ (~ r u t TIllirkt ljudl,,'u li t:et. D~~ n f örorsakar i nte t besyji rand e 
trye], p~i ö r onen ph grul1U il " s in Hitta vikt sam t ~t e-t o
~korliklln ll r1l' au\'ä Jl(]lli Ilg~::.:j.it t. öronpropparna äro liitt a,,· 
ta gbara fiif l'en g tirlll o?, Hörtelefonell är tlllverkad a" 
kon'tlwrt , och myd et oöm. 
Tl"l l 'x 1!Ol! !)."; l 't har mungsic1 ig anyiind ning- t, ex. i kyrkOr , 
sjuldlU:::::, he m, s l..:.o lor . av te l egrafi~t p r , trh'fonister, radio. 
miin. 'l'('lex hört elf'f on kan er::-n tl'fi YHnli g:) hör1urar ph 
alla om rtLuen. 

I stan<lnrl\lItfii randct ha r hörte ldoncn en impeuans a ,· 

l:ZS ollrn fIl f' Il kan liven lere r ras med andra värden. 
Kiin klighf'tf'll ~ir 18 c1yn/ cm 2 du 10 mikrowatts jngll ngs. 
,'[fl'kt. \' i i< ten iiI' enda st 45 ~. 

Genera[age nl för Svelige: 

A.-B. UNITAL ~ STOCKHOLM 
BERGSUND SG ATA :'l 9lW TEL.: 418887, 418833 

" 
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Konden ;:atorer 
l ~IF. 3000 \·olt. S IE~IE:\S 

PrIs 7 : 2;'> n e tto 

Traf;kmottagare 
HC· :112 RC · 3.J S 
::\.'\TAG G R EGAT till nC · 3 ,1 ~. 

Pris 60 : GO netto 

Nätt ro n 51ormato re r 
Primiirt 115 volt. 

SeJ<. 2X3&:; yo lt 143 mA . 

0.3 \'olt 4 amp. 
;)' 	yolt 3 amp. 

rl".is 2:3: 50 netto 

Mätinstrument 
0--3 mA. 2%" s kala . 

P r is 2 \: 9.1 n {" tt o 
0 - ;)0,) microa m p , ~ ~ !/I ska l a. 

P ri . 33 : 15 n~Uo 
o :-100 In.-\ . "2 1/:" ska la . lt' r · 
mok oppl n l H . F. I n , tl'u m el1 t . 

.P ri~ 2. : 85 n fO tto 
0- 3 1\ .\11>. 2' /: " s ka la , 
T];;IDIOkoppla t H. F . . 
i 0;-0, 1rllme n t . 

Pris 37 : 7i3 llet to 

Rörhållore 
Octal glimmer. 

!)I'i s 1; 2.3 n etto 
Octal bakelit. 

r "is O: 48 n e tt o 

Batterimottogo re 
(s lati o niir) 2 ko r t"" g ,;om .-i,· 
dt" n fr.i n 10- 85 m . 111 "lla n· 
och h1.flg-I':'tg , 30 cm. litng !)C· 
l y st :-- kala , Sit hv gtalnre, 
~wjng i ns Wl1ll in g , J t. )'1 V . 
rör. H ö lj e a v lJnkelit l\I e u 
pl!1 ~ :-:' fii r 1Jatl eri ~~ r. 

}"' ri s 125: -	 netto 

Glimmerkonden5atorer 
CORNELL ·Dl'BI L IER mica 
konden s.fl t urer fur silndare, 
Kap ucit e t s,iird" ifr" n 30 pf
700 p r . un g- ive t p~ 0,1 pf. niir. 
Arbn t..s : plillnin;.; 3000 volt och 
,t rum 2- { Amp. vid 3000 kl'. 
Am er ika lI.s kt kalalogpris 7 
dollar. S:Jljes för endast 

rl'is 9: :30 netto 

AvstämningsraHar 
tiG 111 / 11 d iam. grad·ering 0
JOO, J~O gr",]"r. 

P r is ]: 25 netto 

Millens 
söndarkondensatorer 
~ ;<70 pf. 3000 ,·o lt. 

P,-j~ :~4: GO n e tto 
~ X 75 pr. 3000 vol'r, 

Pris 35 : 65 n~1 to 

SlIdrosslar 
20 Hy 2UI) lIl A. lS \ving chok(\, 

rr i!'i 29: - netto 
'2;) Hy UJ ll\.\ :"ril dl· os~(' i. 

r ri s 11: 65 Ilet to 
10 Hj' 100 111 .\ s il dro ~(' 1. 

P ris 10: 8.3 Jlt~tto 
ID Hy 28 mA ~1 1(]ro,;>;d . 

Vris 7: 93 netto 
G Hy 80 mA ~ ilLi rossel. 

Pris 7: 9;) netto 
Diverse 
l{ e ra mi ka spolst0ll1111ur . 

Glim m .. rl\on d . 

Sy ot<Jfkx. 

A Uli 'J1 Htt: J;i t' r. 27: 65 netto. 

Flle<'u r a r . l,' a rasl! dämpar " 

D i\·. n . F .·dro&sla r 1:-. 

S pr J}sto m ntar nH.·d In t1u k ta n" . 

{r immc' r . J{ut o d" lekl rol y LP r. 

25 m I-'. 30 " 0 11. 


C:a 3 ggr så hög 
verkningsgrad som vanliga konhögtalare 

Uni\'crsi lY kraftbög ta lare, dri \'sys te m o~h reAexborn 

för tal och musik äro kända Ö\'er h eb ,ärIden för 

bög k \a litet, på litligb et ocb god återgi\ ni ng. Den bö. 

ga yerknjngsgrad en möjliggö r stor bespal'ing av för

s tärkareffekt. Högtalarna knnna anvön uas utom bus 

,· '·der alla väderleksförh :1 l1anllen. Le\'el'Ons fr.1n 
lager. Begär broschyr! 

ELEI(TROFON AB 

KÄLLVÄGEi\' I Tel. 276151,276152,2,6153 HAGALUND 
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UNIVERSALINSTRUMENT med Marlon ~IIJLTI·Ri\NGER 
Priser: 

Si,alau är graderad i ohm, volt, mi!.liampere och decibel samt 
::-färgad. I~än:sligbet 400 !'A.Med 'l"urje in.<; trument f öl jer 

90 X 80 mm K r,42:
115x l OO mm » 47:50 

komple t t kopplingsschema för SllTlH lik. som ,äx-e lst röm . 2Hi X 175 mm » 58:

Vi föra även i lager : 
K omp!. SR.tser precIsionsmotstånd och likriktare för ovanstående instrnme.nt samt 

MARlON panelins trument för gängse miitomräden. Specialinstrnment off. på begäran. 
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eleg ant * hö{.(kiinslig * höggla;;;-:'\ 
polerad * perfekt återgivning * 
väl utprovad ~ 

B audm ik r of oll mo!I. BD -' _ 
An\' ti n!Ies av Radio tjli ru t. 

- phill ""' .Ulfl ' le r 
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Allt flera 
väljer PEARL 

En gedigen kvalitet - i kOllstruktion och ma
terial - och ett förstklassigt ljud ha skapat 

PEARL-mikrofonernas framgång_ Allt fler 
väljer nu PEARL. För f ilminspelning, radio· 
bruk och laboratorieförsök, i danssalonger 
och samli ngslokaler tas PEARL-mikrofoner 
me och mer i anspråk. Det finns en PEARL 
fö r varj e ändamål och i varje prisläge. 

MI KROFONLABORATORIUM 
Vallaväg. 5, FLYSTA. Tel. Sth lm 362627 

den svenska mikrofonen 


SAJ O radiobatterier 
Stor kapacitet 
Stor lagrlngsförm6ga 

Finnas j passande typer och storlekar 
för d e flesta föreko mmande fabri· 
kat och modelle r a v rad ioapparater. 

JUNGNERBOLAGET 
s .... eN sK A A C K UM U LA TO R A K TIE8 0 l AG E T J UNG N E,Q 

STOCKHOLM 
Göteborg • KarIslad • Malmö . Norrköping 

Skellefteå • Sund.vall 

ELECTRON WIRE 

\'I t plas ticisolerad kabel1 X O: 75 k.mm., I karton ge 
om 2G yards, i Tul'l ar om H)O, 300 och 1760 ya rds . 

E~GELSKA MITINSTRIlMENT "EI(!' 
UNIVERSAL N :~ 3. Volt·, ohm· & milliampere· 
mä ta re för lik· och .äxelström. Spänningsmiitning 
upp t ill 1000 voll . Kapa ltetsmäln ing: 0.01-2 mfd. 
]9 mätomn den. 1000 ohm per .olt. Med spegel~l(ala . 

Kr. 225: - netto. 

UNIVERSAL N:o 1. Volt·, ohm· & millln mpere. 
milt.a l'e för lik· och \"!b:els'lröm. Spänning miitning 
upp till 500 volt. 11 mätomt'åden. 1000 ohm per . olt . 

Kr. 150:  netto. 

DUCATI glimmer·, pappers· & Hidkondensntol'er 
lnkoJD..rul. Al\IERIKANSKA radIorör. God sor.tering. 

8egär lagerlistor. 

l _t. lWrpro,·nre. kombInerad m ed UllIve rsaIInstrument 
fiir lik- o('h viixeIsp;lnnIngar. mon tprad pii pan,,1 u tall 
Itlda . Rörpro\,ll inJ; m edels t batterI ~Jler an _lutn ing t ill 
Jik ströms lliit. Pro,·exemplar. UttörBälJtls ~xtra ko nta nt . 

I{r. 300 : - DeUo. 

Telefon 17 49 80 - ,·bel. 
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Ett danskt radiolaboratorium 


Är 1944 jnrättades ett radiotekniskt forskningslaborato. 
dum av den danska radioindustriens tre fö reningar »Farad», 

Radiol abrikantloreninaen och Radio·} ndustriens PaJenl·Fore. 
/ling tillsammans med Akademiet l or de tekniske Videnska· 
per, Dallmarlcs tekniske HfJjskole och Den Polytekniske Lre· 
reanslall. Laboratoriet har varit i verksamhet ett par år och 
har nu lämnat 11 redogörelse för vad som hittiUs uträttats. 
DeL kan var a k"l för sYeJlSka r adiotekniker aH toa d l av 
denna redogörelEe ' et synes uppenbart alt en liknande sam· 
verkan r många ynpunkter kulle vara a 'Lort värde även 
för radio te ' nikema l är i landet. 

Till en början kan det vara a\' inlTesse alt onslalera, all 
et dan ka radi laboratoriet un d rstödjes av iute mindre än 

23 firmor, som dels bidragit till laboratoriets stiftande och 
som dels lämnar fasta bi drag till driften . Det årliga bidraget 
från nrmorna uppgar till sammanlagt 38000;- kr., me' 
dan det samlade eng ngsbidrag l rid bildandet uppgick till 
/lågot över JOO 000 : - kr. 

e da nska fi rmorna har emellertid inte end~l bi<lragit 
med nlallt :r. ålunda ställde en hel del firm or rad iodelal. 
jer, mätinstrument m. m. till förfogande vid laboratoriets 
bildand och likas har en del fö rc för driften skänkt 
pn hel del utrustning. Rärig nom utgör i själva verket de 
.. 8 00: - kr. j kontanter enda~t en liten del av labora· 
toriets årsbudget. 

D laborat oriet slarl<l-des vinte-rn 1944--1945 {anm in t . 
utlän $.kB mätinstrument alt tillgå. Som bekant har man 
emeller tid. i Danmark en högk18..5sig tillverkning av r adio och 
~vagströmstekn iska instrument - man kan i d t samman· 
hanget nämna Iirma Radiometer i öpenhanm - - och labo· 
ratoriet fick därför redan frän starten en förstklassig mät· 
tekn isk utrustning, huvudsakligen sammansatt av danska in
.:tru menr. 

J' ad har laboratoriet uträttat? 

:\nda sedan slarten har det danska laboratoriel huvud· 
sakligen vaö t sysselsatt med uppgifter, som det varit <lV in· 
tre"se för hela den samlade ·danska radioin ustriell aU få 
utredda ; exempelvis undersökningar av ur patentsynpullkt 
lämpliga blandarstegskopplingar. En uppfattning av la· 
boratoriets verksamhet g r en uppräkning av de rapporter 
!io~ h\l!ills ul sä,nt~ till laboratoriets b idragsgivan: : 

-nr l »Skärmgallermodulation 

POPULÄR RADIO NR. 611947 

Jnteriör frän det danska radiolaboratoriet. 

nr 2 »Antellnutstrålning fr n rundradiomottagare» . 
nr 3 »GaIJermodula.tion:l>. 
nr 4 ' Översikt över patentlria blandarstegskopplingar». 
Men lab ra to riet har även arbetat med problem rörande 

FM·mottagare; man har först och främst siktat mot en för· 
enkling av d _sa och en del patentansökni-ngar härom har 
ingivi ts. 

Som ett led i samarbetet med Danmarks tekniske H~j;;kole 
ha r tt antal teknolog r utfört sina examensarbeten ,rid labo· 
raloriet till fördel för båda parter. 

Utan tvivel har man j Danmark med detla radiotekniska 
h boratorium I ckats skapa ett utomorden tligt värdefullt 
kompl ment till de organisationer och företag, som med
verkat vid laboratoriets tillblivelse. Från de indu"triella före. 
tagens sida ut-~alades visserligen vid slarten tvivelsm l om 
laboratoriets existensberättigande, men numera är man fullt 
på det klara med att radiolabo-ratoriet trots sina relativt 
H gsanlma resurser är av m cket stort värde för den 
danska radioindustrien. 

Denna form av samverkan, som man i Danmark börjat 
I ilIämpa genom inrättandet av ett gemensamt radiolabo
ratorium är säkerligen någonting som skulle kunna tagas 
upp här i landet. Det är ju så att det land som inte håller 
f>ig framme när det gäller forskning lätt råkar på efter· 
kälken och fär svårare att hävda sig i konkurrensen med 
utlandet. Detta gäller inte minst på det radiotekniska om· 
rådet, detta alldeles oavsett att radioindustrin riskerar att 
bli . allt mer beroend~ a .utlandet. . Sch . . 
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Av civilingenjör fil. kand. Bengt Svedberg 

De amerikanska Liberatorplanen och 
flygande fästningarna voro under kriget 
utrustade med en s. k. autopilot. När 
flygplanet befann sig mitt över ett bomb
mål och hade rätt kurs och rätt höjd 
kopplades autopiloten in, varigenom en 
stabil »plattform» för bombningen er
hölls. I nedanstående uppsats lämnas en 

I 
redogörelse. för autopilotens konstruktion 
och funktionssätt. 

\... ) 

Den minsta flygavvikelse, till exempel att ella vingen faller 
nedåt, upptäckes i en autopilot av känsliga gyro instrument, 
dessa påverka potentiometrar i växelströmsbryggor, var· 
igenom ignaler uppkomma som förstärkas och påverka 
reläer, som starta servomotorer. De senare driva de kabel· 
trummor, varifrån roderlinorna utgå. Sådan är i korthet 
principen för den automatiska manövreringen. Men frågan 
om känsligheten, snabbheten, förhindrandet av över. eller 
underkontrollering samt samordningen av de tre olika kon· 
trollerna komplicerar problemets radiotekniska lösning. Ty 
ett flygplan manövreras av tre roder - sidorodret vid 
svängar, skevningsrodret vid lutningar och höjdrodret vid 
dykningar eller uppåtklättringar. 

Del är egentligen endast en ren dykning, till exempel 
orsakad aven luftgrop, som kan korrigeras enbart med ett 
enda roder, höjdrooret. Varje annan flygavvikelse kräver 
2nvändandet av alla tre kontrollerna. Om till exempel den 
högra vingen plötsligt faller ned, måste högra skevnings. 
rodret föras nedåt och vänstra uppåt. Men luften under en 
vinge har högre tryck än luften ovanför en vinge. Därför 
kommer högra skevningsrodret att verka mer bromsande än 
vänstra - planet svänger åt höger. Dessutom medför skev. 
ningsrodrens bromsning att flygplanet förlorar i höjd. Alltså 
måste alla tre kontrollerna användas i detta fall. 

På fig. 1. är framställd autopilotens installation i ett fyr. 
motorigt bomb. eller trafikflygplan. På vingarna sitta skev· 
ningsrodren (eng. »ailerons»), medan de till dem hörande 
_servomotorerna äro placerade närmare flygkroppen. I stjär. 
ten synas sido· och höjdroder med tillhörande roderlinor 
cch serVomotorer. Längst framme i nosen sitter rikLDings
stabilisatorn. Litet längre bak . synes gyroskopet, vilket upp-

DK 620.13.()14.1ii 

täcker lutningar hos planet. Därtill finnas förstärkare för 
styrkontrollernas impulser, en roterande omfonnare för 
bryggornas växelström samt autopilotens kontrollpanel in· 
om räckhåll för den mänskliga piloten. 

De flygtekniska fordringarna på autopiloten bestå i att 
den vid flygning i rak kurs med konstant höjd skall över· 


. träffa precisionen hos den mänskliga piloten, samt att den 

senare när som helst skall kunna utföra 'manuell manövre· 

ring. Genom så kallad fingertopps. manövrering skall piloten 

eller genom fjärrmanövrering bombfällaren kunna utföra 

erforderliga ändringar i kurs och höjd. 

F örstärkarkallalerna. 

Att låta de signaler, som utgå från de potentiometer
manövrerade växelströmsbryggorna, direkt påverka reläerna 
till servomotorerna, skulle icke gå - en ständig överkon· 
trollering skulle bli följden. Och det område, inom vilket 
leläerna skulle klappra fram och tillbaka, skulle bli alltför 

stort. 
Därför finnes i varje förstärkarkanal förutom ett förstär· 

karsteg, vilket ger signalerna tiJlräcklig styrka, och ett dis· 
kriminatorsteg, vilket skilj er signaler för höger. från de 
iör vänsterreläet, även ett kontrollsteg, vilket så aU säga 
sorterar signalerna innan de släppas fram till diskrimina· 
torsteget. Ty för att korrigeringen aven flygavvikelse skall 
ske med precision, utan över. eller underkontroll, fordras 
att servomotorernas manövrering baseras på den just då 
lådande flygavvikelsens storlek - icke på den som rådde 
några sekunder tidigare. Detta innebär, aU manövreringen 

Fig. 1. Autopilotens installation i ett fyrmotorigt bombplan. 

POPULÄR RADIO NR 611947 148 



IOS-cycJeo i$c riminator 
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Fig. 2. Diskriminatorsteget. 

av moto,rerna måste ske allt känsligare, ju mera flygplanet 

närmar sig det rätta läget. De svaga signaler, som vid detta 
stadium kormna från växelströmsbryggan, måste fortfarande 
vara tillräckligt starka för att kunna manövrera reläet. Men 
servomotorn får nu ej längre gå kontinuerligt utan istället 
intennittent - med vid nalkandet av jämviktsläget allt 
kortare tidsintervall. 

Det är denna uppgift, som kontrollsteget skall fylla. Fig. 
~ visar en schematisering, utan förstärkar- och kontroll· 
steg, aven enda förstärkarkanal, fig. 3 visar det kompletta 
kopplingsschemat för skevningsrodrets förstärkarkanal. 

Diskriminalorsteget. 

Om man jämför autopiloten med en mänsklig pilot, kan 
man säga att gyroskopet motsvarar ögonen och den elek· 
triska förstärkaren hjärnan. Den å fig. 2 återgivna delen av 

förstärkarkanalen motsvaraT härvid ervtrådama från ögat 

till hjärnan och från hjärnan till musklerna. SjälV'a diskrjmi· 
natorsteget har till uppgif,t att skilja de impuh.er, som skola 
manövrera högra reläet, från de impulser, som Ekola ma
növrera vänstra reläet. DetIa åstadkommes medelst lämpligt 
vänoa transformatorlindningar och rätta värden på galler. 
förspänninga,r. De tecken, som är·o utritade å fig . 3, gälla 

sålunda i det ögonblick högra sidan av bryggan är positiv. 
Reläerna i sin tur sluta arbetsströmmen till servomoto

rerna varigenom roderlinorna påverkas via sinnrika meka
nismer. Om reläernas slut· och öppningstider uppgå till 
l!ågra millisekunder och om servomotorerna också vidare

befordra ordern från autopilotens »hjärna» praktiskt taget 
momentant, inses aH en snabbhet vida överträffande den 
mänskliga pilotens bör kunna uppnås. 

Det kompletta bryggimpedansniitet. 
Därtill skola de tre olika kontrollerna samverka så som 

korrigeringen aven flygavvikelse {ordrar. Denna uppgift 
löses av ett bryggimpedansnät, till vänster på fig. 3. Det 
yertikala gyrot har en särskild potentiometerarm för skev· 

ningsrodrets kanal. Likaså har riktningsstabilisatorn en sär
skild potentiometerann för denna kanal. Inalles synas så
lunda på fig. 3 tre stycken av flyginstrumenten manövre· 
rade potentiometerarmar, förutom en del andra indirekt 
påverkade. Härigenom kommer korrigeringen aven flyg. 
avvikelse all ske genom samverkan av alla tre rodren. 

När flygplanets ena vinge har fallit ned, blir först den 
potentiometerarm, som drives av det vertikala gyroinstru
mentets för denna lutning reagerande mekanism - se fig. 
4 förskjuten åt ena sidan av motståndet på fig. 3. Ännu 
ha icke de andra potentiometerarmarna i denna kanal 
flyttat på sig, varför bryggans balanspunkt fortfarande 

S~"~ i'''.,,,r' -:
COnf,al 

Lv.[h 

A'"fJ 5foq~ (7,..7) 

•.1 ./O;:::."~ 
~ 

• (O",,~(7F7) 

.~ 
- (j"c/ b-ps (t;;' - 6' ·d C~J [r.' [ .. 

Fig. 3. Principschema för skevningsrodrets förstärkarkanal. 
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lIgger vid dtn verkliga O-punkten_ Men i och med att skev
ningsrodren användas, kommer planet att svänga samt 
dyka nedåt_ Därmed komma även de två andra potentio
meterarmarna i bryggan att påverkas, varigenom balans
punkten hos den först betraktade bryggan blir en annan. 
Allteftersom flygplanet successivt återtar sin rätta ställning 
i luften, kommer balanspunkten att flytta sig tillbaka till 
den verkliga O-punkten. Men alla tre bryggornas balans
punkter komma att vara beroende av varandra. De komma 
att successivt flytta sig tillbaka till O-punkterna. När så
lunda flygplanet skall med en sväng återta sin ursprung
liga kurs, kummer också samtidigt skevningsrodret att vara 
påverkat så mycket som fordras för att planet skall få den 
rätta lutningen. 

Kontrollsteget. 

Den viktigaste delen av autopilotens hjärna är det nerv· 
centrum, som skall mottaga impulser från gyrot, värdera 
impulsernas innehåll, samt skicka ut andTa impulser på 
grundval aven viss omdömesförmåga. Denna funktion skapas 
visserligen aven rent elektrisk koppling, och medför alltså i 
sig själv en momentan verkan, men då dess innebörd är alt 
skicka iväg de i varje ögonblick lämpligaste manövrerings
impulserna, beror snabbheten hos autopilotens hela verk
ningssätt mycket på hur denna koppling är uppbyggd. Eller 
med andra ord - visserligen sker autopilotens tankereflexer 
absolut momentant, men själva omdömet, kan dock kräva 
en viss tid. 

Detta nervcentrum utgöres i sin radiotekniska utform
ning av ett så kallat kontrollsteg, fig. 3. Ty de signaler, som 

komma från växelströmsbryggan, öka kontinuerligt i styrka 
motsvarande avvikelsens storlek. Men reläerna skilja endast 
mellan sådana signaler, som äro för svaga för att påverka 
dem, och signaler tillräckligt starka härför. Om förstärka r· 
stegets uppgift då var begränsad till att förstärka alla sig
naler i samma proportion, skulle aldrig någon stabil flyg
ning kunna erhållas. Så länge signalerna äro tillräckligt 
starka för att hålla reläet slutet, kommer servomotorn att 
påverka r·oderIinorna ända tills rodret har uppnått siu 
gränsläge. Då blir servomotorn genom en kontaktanordning 
frånkopplad. Men under tiden har flygplanet hunnit återta 
silt rätta läge, passerat förbi detta och begivit sig ut på en 
alltmer växande avvikelse åt andra hållet. På återvägen ha 
signalerna blivit för svaga för att reläet skall kunna hållas 
slutet. När nu avvikelsen åt andra hållet istället ökar, kom
mer motsvara'nde relä där att vid en viss fas av rörelsen 
slutas. Den andra servomotorn kommer att hala in roder
linan igen samt så småningom vrida över rodret åt andra 
hållet. Inte förrän då kommer planet aLt tvingas tillbaka till 
jämviktsläget, som det sedan åter överskrid.er. En full
ständig överkontrollering uppstår alltså. 

Fig. 4. Gyroinstrumentet. autopilotens llögoW. 

Det är därför nödvändigt att i förstärkarkanalen placera 
ett särskilt kon~rollsteg, som så aU säga omvandlar signa
lernas kvantitativa utseende i ett kvali·tativt. Mycket svaga 
signaler - liggande under autopilotens känslighetströskel 
- tillbakavisas, något starkare signaler förstärkas så att de 
sätta reläet i intermittent -drift med en mot signalernas styrka 
proportionell längd hos tillslagstiden, fig 5. Signaler över 
ett visst värde förstärkas så att de hålla servomotorn igång 
kontinuerligt. 

På fig. 5 synes en kurva över korrektionshastighetens av

tagande vid planets återvändande till rätt läge. Avvikelsen 
har gj orts något överdriven. För enkelhets skull har en enda 
kontrollkanals funktion betraktats. 

För aH åstadkomma denna sortering av signalerna, på
läggas tre särskilda kontrollspänningar kontrollrörets galler. 
Genom att koppla in ett 0,5 megohms motstånd i rörets gal
lerledning blir karakteristikens över del, fig. 3 nederst, all

deles horisontell. Detta är vad som för sorteringen av signa
lerna är önskvärt. Ty genom att flytta arbetspunkten från 
A till C förmedelst en från spänni,ngskällan uttagen, med 
en ratt på autopilotens kontrollpanel reglerbar spänning, 
»känslighetsspänningen», kan autopilotens känslighet för 
flygfluktuationcr varieras. 

Under bombning är extrem känslighet önskvärd, alltså 
bör arbetspunkten förläggas till A, så att de negativa top
parna hos även mycket små signaler åstadkommer variation 
hos anodströmmen och därmed vidarebefordrar en signal 
till diskriminatorröret. Men annars är det vid normal flyg
ning icke nödvändigt att ständigt korrigera de allra minsta 
avvikelser, så små att varken passagerarna märka något sär· 
skilt eller flygplanet löper fara att komma ur kursen. Därför 
kan kontrollrörets arbetspunkt normalt förläggas till B, 
varigenom svaga signaler aldrig kunna påverka anod· 
strömmen. 
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Den andra kontr,oIIspällningens uppgift är att förhindra 
att reläankaret »klappran vid svaga signaler. Ty så svaga 
signaler, som d sserligen kunna passera kontrollsteget, men 
som dock ej förmå mer än tillfälligtvis bringa reläet till 
slutning, äro av föga värde för manövreringen. En mänsklig 
pilot har bara aU räkna med ett »antingen - eller» 
antingen skall han röra spakarna eller också icke. För ,att 
därför reducera detta obestämdhets· intervall hos autopiloten 
till noll, måste en »återmalningsspänn ing», från diskrimi· 
natorrörets Hllodkrets, påläggas kontrollstegets gaUer och 
flytta arbetspunkten åt vänster från A. Ätermatningsspän
ningen uttages över ett 500 ohms motstånd, passerar genom 
ett tidsfördröjande impedansnät - som samverkar med den 
tredje kontrollspänningen - och i'nkommer på gallret. När 
känslighetsspänningen sålunda har förlagt arbetspunkten 
till A, komma svaga signaler aU med hjälp av återmat
ningsspänningen förstärkas så mycket, att en kraftig, jämn 
slutning av reläet erhålles. 

Men den viktigaste kont'roIIspänningen utgöres säkerligen 
av den så kallade »åtstrypningsspänningen», vilken ~kall 

alstra den intermittenta driften av servomotorn, när flyg
planet nalkas balansläget. Denna verkan åstadkommes genom 
att reläet har ett par extra kontakter, vilka pålägger åtstryp
ningsspänningen på kontrollrörets gaUer. Vid relativt svaga 
signaler kommer denn a spänning att genom dess förskjut· 
ning av arbe~punkten mot B, minska förstärkningen så att 
reläet slår ifrån. Den hinner ej flylta arbetspunkten omedel
bart utan efter en viss tid beroende på tidskOllStanten hos 
R-C-impedansnätel. Och när 'reläet har slagit ifrån, kom-

Servo runs Servo stOlrts No response 
Gontin'{ously pecking OIction [Servo stops 

sensifivify 

1 __ _ 
IVo-response 

area 

I I 

Amp_ 

level)
-";' __ 
"', 

Fig_ 5_ Korrektionshastighetens beroende av flygplanets avvikelse 
ur rätt läge. Vid små avvikelser påverkas inte servomotorn. 
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mer åtstrypningsspänningen även att bortkopplas, varför 
c:rbetspunkten åter förskjutes mot känsligare område. Åter 
slår reläet till och förblir slutet så 11inge som åtstrypnings
spänningen tillåter. Härigenom kommer vid svagare signaler 
- starka kunna hålla reläet slutet tro~ åtstrypningsspän
r.ingens inverkan - reläet aldrig att vara slutet mer än en 
kort tidsperiod. Det vill säga man behöver ej riskera, aU 
servomotorerna driva 'rodret för långt, så att överkontrolle· 
ring uppstår . Tidskonstanten hos R-C-nätet samt s'lorleken 
av kondensatorn över relälindningen bestämmer d'en takt, 
i vilken reläet öppnar och sluter sig. Uppgiften hos nätet är 
att förhindra att reläet sluter sig tid igare än d rka 15 perio. 
fler - signalerna ha ett periodtal av 105 p/s - efter det 
har öppnats. 

Genom denna iutermittenta mru.lövrering av servomotorn, 
kommer roderkontrollema att röra sig allt långsammare mot 
jämviktsläget, allteftersom potentiometerarme,n flyttar sig 
mot balanspunkten. Inregleringen av åtstrypningsspänningen 
bes.1ämmer amplituden hos den svagaste signal, som alstrar 
kontinuerlig drift hos servomot<lrll, medan justeringen av 
känslighetsspänningen bestämmer den signalstyrka, under 
,' ilken servomotorn helt stoppar. Såsom synes av fig. 5 kom

mer sålunda åtstrypningsspänningen aU alstra en intermit
tent drift med allt kortare a-rifts-intervall och allt längre 
uppehålls-intervall. Drifts-intervallets längd bestämmes även 
1.; \' reIäkontaktgapen, reläfjäderspänningen och andra fak
torer. När slutligen drifts-i'ntervaIlet blir försvinnande kort, 
är också korrigeringen av flygningen genomförd. Det vill 
med andra ord säga, att det sker en närapå kontinuerlig 
ö ergång mellan manövrerat och stillastående roder. 

Men sedan en roderyta har vridits fråR dess normala läge, 
måste den vridas tillbaka, så att ej överkontrollering upp
står. Hittills har endast beskrivi ts hur en roderyta succes
sivt vrides in mot nolläget, allteftersom flygplanet i ntar 
rätt ställning. Men varje servomotor, påverkad av ett visst 
relä, drar roderlinan endast åt ena hållet. Om flygplanets 
nos till exempel börjar peka nedåt kommer höjdkontrol
lens Toderyta att vridas uppåt en viss vinkel, ända tills 
flygplanets nos åter börjar höja sig. I detta ögonblick 
slutar denna servomotor helt sin verksamhet, efter att först 
ha övergått från den kontinuerliga till den intermittenta 
driften, eftersom genom gyrots konstruktion en ny balans
punkt på bryggan har uppstått. Nä~ nu flygplanets nos åter 
hörj ar höj a sig, utan att ännu ha nått upp till horisontell 
riktning, uppfattar gyroinstrumentet detta som en avvikelse 
uppåt, varför dess potentiometerarm flyttar sig åt motsatt 
håll från den tillfälliga balanspunkten - det andra reläet 
slås till och höjdrodrets kontrollyta börjar vrida sig till
l,aka igen. 

Litteratur: Electronics, oktober 1944: »Electronic autopilot 
circuitsl>. 
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Av ingenjör K E Good 

I nedanstående artikel, som utgör ett 
referat aven uppsats i Wireless Engineer 
februarinumret 1946, behandlas ett direkt
drivet slutsteg, som kommit till använd
ning vid konstruktion av speciella förstär
kare inom B. B. C. 

För alt erhålla två 180 0 fasförskjutna spänningar för att 
driva ett push.pullslutsteg användes vanligen en transforma· 
tor med mittuttag på sekundären eller ett fasvändarrör. I 
schemat i fia. 1 förekommer emellertid ingetdera. Kopp
lingen är relativt välkänd i LF-steg och har tidigare behand· 
lats i ·POPULÄR RADIO, men dess användning i ett slut
steg med utgångstransformator år mindre känd. I ett par 
artiklar i fackpressen l har emellertid nyligen behandlats 
en sådan koppling, som synes vara av betydande intresse. 

Ingångsspänningen appliceras på kontakterna A och B, 
varvid B är j ord och de två rören Vt och V2, vilka åro nor· 
mala slutpentoder eller tetroder, arbeta automatiskt i push. 
pull. Fasvändningen sker enligt följande. Vi tänka 0&8 först 
röret V2 med alla dess detaljer ,borta. Då fungerar Vt nor
malt ehuru med strömrnotkoppling på grund av de ej av
kopplade mo ts tfll1den Ro och Rk • Den på så sätt över katod
motstånden erhållna LF-spänningen utgör ingållg~pänning
en för röret V2 , när det kopplas till kretsen. 

För att växelströmskomponenten i V2 :s anodström skall 
bli 1800 fasförskjuten i förhftllande till motsvarande kom
ponent i VI :sanodström måste katoderna på Vt och V2 

förbindas med varandra och V2 :s galler måste jordas. Denna 
sistniimnda jordning göres medelst kondensator (0,1 ,uF); 
rätt gallerförspänning på röret V2 erhålles härvid via gal
lerläckan R2• Sålunda flyter båda rörens anodströmmar 
genom Rk och RO' varvid Rk blir det normala katodmot
ståndet för erhållande av negativ gallerförspänning till 
slutrören. Växelströmskomponenterna i anodströmmarna 
ställa automatiskt in sig så, att de blir olika stora, varvid 
~:nooströmmen till V t har den större komponenten. Denna 
skillnad är nödvändig för att det överhuvud taget skall bli 
någon ingångsspänning på V2• I det följande skall under

1 AMOS, S W: Push·Pull circuit ana/ysis cathode.coupled outPItt 

stage. Wireless Eng. 23 (1946) h. 2, s. 43. 

WHEELER, M S: Analysis 01 three sell·balan.cing pkase inverters, 

Proc. IRE, 34 (1946) h. 2, s. 67. 
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sökas inverkan av Ro på kretsens funktion och vidare kom
mer ett uttryck för optimala vär~et på Ro att härledas. 

il och i.z äro växelström5komponenterna i anodströmmar· 
na från Vt resp. V2• Båda strömmarna anses vara positiva 
och il antages vara större än i~. 

El och E2 är växelspänningsamplituden mellan galler och 
katod på Vt resp. V2 • 

Ek är spänningen över Rk• 

Eo är spänningen över Ro. 
E är ingångsamplituden mellan A och B. 
Enligt fig. 1 få vi: 

EI=E- (Eo+E,,) =E-(it-~) (Ro+R k ) = 
=E-(it-i2 )Ro' (1) 

I ekv. ( l ) är Ro' =Ro+Rk • 

Ur fig. 1 fås vidare: 

E2 =Eo+ E" = (it-i2) (Ro+R k ) = (it-~)Ro' (2) 
Vidare är: 

il=sEt=s[E-(it-~)Ro'] (3) 
i2=sE2 = s(it-i2)Ro' (4) 

Härvid antages att Vt och V2 ha samma \bran~het s. 

Av ekvation (3) erhålles : 


( . . )R' E tl 
tt- h2 0= - 

$ 

~ 

O,I,lJF 

A~ 
E R, 

[)3r
Eo Ro 

li,ir. -. 
\2. 

B~~----+-----------

Fig. 1. Principschema för direktdrivet slutsteg. (Fiir enkelhetens 
skull ha trioder utritats.) 
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Av ekvation (4) erhålles: 

( . . )R ' i2 
Il-12 0 = 

$ 

Således är: 

i l i~ . ' E- -=- och Il+12=sE 
S s 

Ur ekv. (3 ) resp. (4) erhålles: 

. (l +sno') sE 
(5)'1 = l + 2sRo' 

och 

(6) 

Således är: 
sE 

il -i2 	 (7)
l + 2sRo' 

Vi införa nu tecknet .1 och låta det betyda skillnaden i 
amplitud hos vä. Iströmskomponenterna i anodströmmarna 
hos VI och V2 dividerad med medeh'ärdet på växelströms· 
komponenterna. 

Således är: .1= il-iz 

1 (' . ) "2 1'1 + 12 

Av de uttryck på (il -i~) och (i1+i2) som tidigare 
erhållits, fås nu: 

2sE l 2 
.1 = 1+ 2sRJ' sE - l + 2sRo' 

Dvs. i prakLiken blir .1 = _ 1_ enär 2sRo'~ l. 
sRo' 

Således är Ro' =~ 
sLl 

Om vi välja rör med branL·heLen 10 mA/ V och räkna 
med att vi högst kunna tolerera 5 % skillnad mellan växel· 
sLrömskomponen terna i anodsLrömmarna fås : 

, eo 
,~ lo! I • 

I I 
I
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Fig. 2. Kurvo r utvisande hur storleken av Ro' inverkar på erforder· 

lig likspänning, den procentuella skillnaden i anodslrömmarnas 


växelströmskomponenter samt effektförbrukningen i Ro'. 

Kurva a: Procentuell skillnad i anodströmmarna. 


Kurva b : Effekt i Ro'. 

Kurva c: Erforderlig likspänning. 
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l 
Ro' = - 5-:----1-0 - = 2 000 D 

100 . 1000 

Därvid är Ro' enligt det föregående summan av katoo· 
motståndet Rk och koppling"motstandet Ro. Med Rk= lOO 
!J blir således Ro = l 900 Q . Ett värde på Ra' a v 2 000 Q 
är dock i högsta laget enär lätt högsta tillåtna spänningen 
mellan katod och glödtråd överskrides. Om sammanlagda 
nnodströmmarna hos VI och V2 är 80 mA blir ju spän ningen 
mellan katod och glödtråd 2000 . 0,08 = 160 V. Ro' måste 
under sådana fö rhållanden kunna belastas med 160· 0,08 = 
= 12,8 W och om rören fordra 250 V an()dspänning, mås te 
totala likspänningen efter sitkedjan vara 250 + 160 = 410 V. 
.1, effekten i Ro' ()ch totala likspänn ingen som fun ktion av 
Ro' visas i fig. 2, där kurvorna äro beräknade för eLt rör 
med en branthet av 10 mA/ V och Ia =40 mA. Enligt denna 
fig. synes lämpligaste värdet på Ro' vara 1000 Q. FÖI att 
få standardvärden kan man lämpligen göra Rk = 100 Q och 
Ro = 1000 D. Detta väIde på Rk gäller ,för tv EL Il eller 

liknande rör. Det är tydligt, alt för ett visst värde på Ll 

bör s vara stor för att effekten i Ra' och totala likspänningen 

skall 'bli minsLa möjliga. Eftersom ingångsspänningen till 
röret V2 är en produkt av .1 och Ro' (se eh . 2) är det 

lämpligt att välja ett rör med stor förstärkn ing, ty för ett 

sådant rör kan Ro' vara lägre för ett givet värde på ii. Tyd. 

ligt är därför att trioder ej lämpa sig för denna kopplin lT • 
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- R~ i n. för 5 = fOmAjV 
Fig. 4. Kurva utvisande erhållen uteffekt i förhållande till maxi· 

malt möjlig uteffekt som funktion av a. 

Erforderlig ingångsspänning. 

Från ekv. (l) 00h (7) ha vi: 

Således är: 

E 1+2sRo' 

El l +sRo' 


E/E l är således ingångsspänningen E i Hirhållande till 
den för VI erforderliga ingtmgsspänningen. Om vi antaga 
s=10 rnA/ V och Ro'=l 000 Q erhålles : 

10 
1+ 2'1000 · 1000E ~~191 
1+ 1~~ ·1000 

U-' 

Härav framgår, att den för denna koppl ing erforderliga 

ingångsspänningen är ungefär dubbelt så stor som den för 
ett rör erforderliga. Eftersom il är större än 4 blir således 
VI överstyrt före Vz• E/ El beroende av sRo' illustreras av 
figl 3, av vilken figl synes, att ju större produkten sR ' är,o 

desto mera närmar sig E 2 ggr El' 

Utgångsellektens beroende av sRo'. 

Av det föregående framgår, att om VI utstyres fullt blir 
VI mindre belastat och huru mycket, beror på värdet på Ro'. 
Den effekt, som lämlL'ls av de två rören, är proportionell 

2mot i1
2+i2 och om båda anodströmmarna vore lika stora, 

skulle effekten bli proportionell mot 2i1
2 • Om vi definiera 

den erhållna effekten dividerad med den maximalt möjliga 
med bokstaven P få vi: 

Televisionsmottagare av golvmodell 

Nedanstående bild visar PhiIco's nya televisionsmottagare i golv. 

modell. Katodstråleskärmen som är 30 X 30 cm, ligger dold, då 

mottagaren inte är i drift. När man trycker på en knapp, pressas 

locket upp och skärmen blir synlig. Samtidigt startas mottagaren. 

HuvudkontroIIerna för mottagaren, volymkontroll, klangfärgskon· 

troll och Ijuss tyrkekontroII är anbringade invid katodstråleröret; 

bikontroIIcrna är belägna bakom en förskjutbar panel på motta· 

tagarens fram~ida under högtalaröppningen. 

Avekv. (5) och (6) erhålles: 

4 sRo' 
il l +sRo' 

Således är: 

l ( s2R '2 ) l ( a2 
)

P='2 1+ (l+s~o')2 = '2 1+ (l+a)2 

där a= sRo'. 

I fig. 4 visas i kurvform det värde a bör ha, för att man 

skall erhålla önskad uteffekt. Antag att vi önska minst 90 0/0 

av maximalt möjlig effekt. För detta värde är a = 10, så 

att om s = 10 mA/ V blir Rn' = a/ s = l 000 Q. Tydligt är, att 
ju större brantheten s är, desto mindre kan Ro' vara, för att 
giva den önskade uteffekten. 
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Dimensionering av RG-oscillatorer med 

fasvridande nät för variabel frekvens 

~v ingenjör John Schröder 
(forts .) 

Oscillatorer med R/C-nät. 

Som fasvridande nät kan man även använda ett av tre 
identiska R/C-länkar uppbyggt nät, dvs. ett nät med resj
stallSer j seriearmarna och kapacitanser i shuntarmarna. För 
ändring av frekvensen kan antingen de tre resistanserna 
eller de tre kapacitanEerna göras variabla och gangkopplade. 

Förstärkardelens ingångskapacitans shuntar i detta 
fall sista shuntarmens kondensator, medan förstärkar

delens utgångsimpedans R{ = RiRa som antages reell 
Ri+Ra 

kortuner att ligga i serie med första R/ C-länkens seriearm_ 
För strömmarna i R/C-nätet få vi i detta fall följande ekv. 
(jmfr fig. 7) : 

is(R+ jX) =i2jX 
idX = (i2+i~)R+4jX 
i=it +i2 +i3 

e=i(R/+R) +i.jX 
u=isjX 

Dessa ekv. ge följa,nde sanmand mellan in- och utspän
ningarna på R/C-nätet : 

e 2 ~ ( R/ Cin e/n Re' ) .
;,=1-R2w C- S+4Jf+C+3- CR +jwRe · 

. (6+3 R/+Cin + R{ e /n -l+ l!J.1+ ein R2W2C2) (9)
'R e e R R e 

a) e fas ta, R variabla och gangkopplade. 

Vi antaga i R/C-nätet enligt fig. 6 att frekvensen ändras 
genom att de tre resistanserna kontinuerligt ändras sam· 
tidigt (gangkoppling), medan omkoppling mellan olika 
frekvensområden sker genom stegvis omkoppling av de tre 
kapacitanserna. Vi förutsätta då, aU kapacitanserna väljas 

,------'-'-'---'---'---'1 
. Rit R R i R ' 

3 
~~C=~C=3-~==~HC~~--~--~--o + 

I 

c. :V1 

I 
~-r--------~----+---~~--+---+--O t . ,L ________________ .__ ~ 

Fig. 6. Strömmarna i ett R/ C-nät. 
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• k Gin - Ii f k • d bl' "";:;1sa att . voten C mom samt ga re vensomra en ' Ir ~ . 

och relativa frekvemerl Q = .!:!... fås 
Wo 

e ., f30+39!t+12(!t r l 
;-=l-Q-l R-" J+ 

1+ _ ' 
R 

6+3R{)~(
+ 'Q R (1_Q2) (12) 

j V R'11+  R 


Fo"r R/ O"overgar• d k'
"[[ = enna e v. 1 

.:..= 1-30Q2+jQ6 ~' (1_ Q2) (13) 
U 

Denna ekv. överensstämmer så när som på tecknet för 

. . .. d I e en me d e . v_ (5) F"or"[[=O " RCV6unagmara k . R/ ar Wo = me

dan erforderlig förstärkning ,LIef( i förstärkardelen för att 

R/
svängningar skola uppstå då är=29. Om däremot ][* O 

erfordras enl. ekv. (12) en förstärkning av 

30+39}+ 12 (~) 2 

lPelf= (14)R{
l + R 


för att svängningar skola komma till s.tånd. I fig. 7 visas 


sambandet mellan ~ och ,U.f( enligt ekv. (14). Som fram· 
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R! 
Fig. 7. Erforderlig förstärkning som funktion av/{' 

går av fig . 7 ökar erforderlig förstärkning med ökande 
R.' 

värde på -k .Av skäl som tidigare anförts, kan man för en 

l·rörsoscillator icke arbeta med större vä rde på P-cff än ca 
R.' 

40-50. Detta värde på ,ueff ger enligt fig. 7 värde-t if = l 

som ger undre gränsen för storleken på de i Re-nätet in· 
gående resiE.taiftsema. Om R{ antages=SO kolun kan man 
sålunda gå ned med R till 50 kohm utan risk för att svårig

heter vid amplitu.d::.tabiliseringen skola uppstå. 
Väljes nu Rmax =12 Rmil! =600 kohm kan genom om

koppling av de i R/ C-nätet ing e.llde kapacitanserna i steg 
utgörande jämna lO-multiplar av minsta värdet på C 

utan att villkoret ~n~l inom de olika frekvensområdena 

eftersättes - samma skalindelning användes för samtliga 
frekvensområden. 

I t abell 3 viEas hur man med samma skala i tre steg 
kan täcka frekvensområdet 1-10 500 p/s. 

Tabell 3. 

c FrekvensomrAde' 

640 uF 1-10.5 p/ s 
64 nF 10-105 p/ s 
6,4nF 100 p/s-1,05 kp / s 

640 pF l kp/s-10,5 kp / s 

./- R'
V 6+3-fr 

(1)0 

RC( 1+ ~/) 
På samma sätt som ,,'id RC-oscillatorer med CjR-nät kan 

lilan genom inkoppling av ett anodkopplat förstärkarsteg 

nedbri.nga värdet på R{ så att mycket låga värden på 
Rmin kunna tillåtas. Härigenom kan mycket stort frekvens

()mråde täckas i ett enda svep utan stegvis omkoppling av 
Re-nätets kapacitanser. För R{ = 100 ohm kan exempelvis 
Rmin väljas 100 ohm. Väljes Rmax =160 kohm kan man 

med ett enda värde på C = 0,239 ,uF täcka frekvensom· 
radet 10 p/ s-lO kp/ s. För att skalindelningen vid de 
högsta frekvenserna inte skall bli alltför sammanträngd är 
det nödvändigt att tillgripa resistanser med logaritmiska 
kurvor för Re-nätets gangkopplade resistanser. 

b) R fasta, C variabla och ganglwpplade. 

Frekvensen kan också varieras genom att de tre i R/ C
nätet ingående kapacitamerna kontinuerligt ändras samtidigt 
\gangkoppling ) , medan omkoppling mellan de olika fre
kvenwmrådena sker genom Etegvis omkoppling av de tre 
resistanserna. Om samma skalindelning inom de olika fre· 
kvensområdena eftersträvas måste även i detta fall kvoten 

~{ vara~l. Detta villkor är emeIler.ti-d av orsaker som tidi· 

gare ber "r ts knappast möjligt alt uppfylla med mindre än 
att ett anodkopplat steg inkopplas mellan förstärkardelen 

och Re-nätet. För det fall att ~'~l övergår ekv. (9) 

~= 1-R2w2C2(5+4?I )+iWRC [6+3 Ct 
-(1+ ? )R2W2C2] (15) 

Införes resonansfrekvensen 

(16) 

6+3~ ):l'.l(
+iQ . C (1_Q2) (17) 

l / e-V1+ en 
Denna ekv. är identisk med ekv. (12) om man i denna 

Cjn
1 b k R;' Ma,n ka-n da"rför utane"v. yter ut voten If mot -C- , 


vidare tillämpa vad som i det föregående anförts om inver

okan av kvoten RR/"nar CCjn = l pa f" orhaalland-ena l. det faII 
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Gill -'- O h R;' ~1 .. II - k . lG + OC Ii ~ ,om man overa t 1 e vatlOner, text oc 1 

R/ Gin .. o ...

figurer b ' ter ut kvoten Ir mot 7;-- ' Man bor salunda val] a 

minimivärdet Gmin på de variabla och gangkopplade kapa-
e.

citallserna så, att kvoten (.:'- icke överstiger värdet 1. Väljes 

sedan Gmllx = 12 Gndn kan samma skalindelning användas 
för ett flertal frek cnwmråden, om man stegvis omkopplar 
HC-nätets resistanser, så att resistanserna k<Jmma att u,tgöra 
jämna lO-multiplar av re~stallsvärdet vid högsta frekvens
område. I ,tabell 4 visas hur man med ;;amma skala i tre 
steg kan täcka frehensområdet l kp/ s- 1,06 Mp/s. 

Tabell 4. 

R Frekvensom nld-e1 

J ,27 1\ lohm 
127 kahn! 

12,7 ko hm 

l kp /3- 10,6 kp/ s 
10 kp(5-1 6 kp /s 

100 kp/  1,6 ;\!p/s 

'Cmi,,= 25 pF, C = 300 pF, R/ = 100 ohm, Cill = 25 pFmax 
' --C-,

V6 +3 ~ 
(J) = - - -

o RC( 1 1 ~) 
Med ledning av vad som sagts i det föregåend e och genom 

j ämförelse mellan tabellerna l och 3 resp. 2 och 4 torde 
framgå att l -rörs RC-oscillatorer med f asvridande R/ C. 
eller Cf R-nät för lägre frekvenser (l p/ s-1 kp/ s) böra ha 
fa>1a kapacitanser (stegvis omkopplingsbara mellan olika 
frekvensområden) och kontinuerligt variabla gangkopplade 
resistanser i de fasvrida'llde näten, medan dylika oscillatorer 
för högre frekvenser (l kp/ s- 1 Mp/ s) lämpligen böra 
förses med variabla gangkopplade kapacitanser och fasta 
resistanser (stegvis omkopplingsbara för olika frekvensom
råden) i de fasvridande näten. I senare fallet är ett särskilt 
impedansomsättningssteg (anodkopplat förstärkarsteg ) mel
lan förstärkardelen och det fasvridande nätet ofrånkomligt. 
Xven RC-oscillatorer, avsedda alt i ett svep täcka större 
frekvensgebit kräva ett sådant impedansomsät~ningssteg. 

Frekvensen kan härvid varieras med variabla gangkopplade 

resistanser i de fasvridande näten, vilka resistanser lämp
ligen böra ha logaritmi.,k kurva. 

Amplitudstabiliseringen_ 

Det torde ha framgått av vad som sagts i det föregående, 
att en automatiskt verkand e volymkontroll i någon form 
måste införas i en RC-oscillator för variabel frekvens. Det 
har påvisats, att erforderlig förstärkning på grund av den 
i rekvensberoellde dämpningen vid resonansfrekvensell i det 
fasvridande nätet kommer att variera inom gränserna 
29--45. Den automatiska volymkontroll n måst tydligen 
vara så beskaffad, ,att den alltid håller oscillatorn på sväng
ningsgränsen , så att den kan t upp dessa ändringar i er
forderlig fÖl·stärkning. 

I en l -rör- oscillator kan amplituds.tabiliseringen ske på 
så sätt, att förstärkardelens utgångsspänning likriktas och 
påföres osciIlatorrörets galler som negativ gallerspänning, 
\arvid som oscillatorrör då måste utnyttjas reglerrör med 
lämplig karakteristik. En nackdel med denna form av am
plitudstabilisering är att likriktaren belastar förstärkar
delens utgångskrets, vilket om utgångsimpedansen är hög
olnnig ger upphov till viss distorsion. Användes särskilt 
impedansomsättningssteg för att nedbringa utgångsimpe
dansen kan denna distorsion hallas vid mycket lågt värde 
genom viss distorsion av storleksordningen 1-3 % i 
nscillatordelen är ofrånkomlig vid denna form av ampli
tudstabilisering. 

En nackdel med amplitudstabiliserade RC-oscillalorer är 
att plötsliga ändringar i arbetsspänningarna dra med sig 
»reglersvängninga.r» . Övergången fråll ett jämviktstillstånd 
till ett annat sker inte ögonblickligen utan övergången är 
förbunden med dämpade svängnillgsförlopp. Genom lämplig 
dimensionering av de i A VK-systemet ingående elementens 
tidskollstanter kan man emellertid reducera dessa sväng
ningar, men det är nästan omöjligt att helt komma ifrån 
dem. Skall därför en RC-oscillator anslutas till ett nät med 
starkt varierande nätspänning äro stabiIiseringsanord
uingar för oscillatorrörets anod- och skärmgallerspän
uingar att rekommender a. 

II 
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tJ)).\~r).\RE 
Av kamrer B F G Hadf 

"'{ nedanstående artikel beskrives ut
förligt hur den i nr 12/1946 beskrivna 
kortvågstillsatsen kan utnyttjas för upp
mätning av mycket små induktanser och 
kapacitanser. 

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

Det händer ofta att radioamatörer vid konstruktion av 
högfrekvenskretsar för kortvåg får anledning att ge sig på 
sådana problem som bestämning av induktanser och kapa
citanser_ 

Det är ju tyvärr sa när det gäller kondensatorer att 
fabrikanternas kapacitansuppgifter inte äro tillförlitliga; 
dessutom år det ju så att fasta kondensatorer tillverkas med 
så vid tolerans som ± 10 0/0, varför en exakt kapacitans
bestämning ofta blir nödvändig_ Det händer ju också att 
åsatta kapacitansvärden blivit otydliga_ Beträffande spolar 
kan man visserligen med hjälp av formler räkna ut induk
tansen mer eller mindre exakt; bästa sättet torde dock 
vara, att induktansen bestämmes experimentellt. 

+2S0V 

Fig. 1. Induktans- och kapacitansmätarens principschema. 

Fig. 2. Induktans- och kapacitansmätarens praktiska utformning. 

Den i POPULÄR RADIO nr 12/ 1946 beskrivna kort
vågstillsatsenI , som medger avläsning av frekvensen med 
god noggranhet, är ett utmärkt hjälpmedel når det gäller 

att bestämma mycket små induktanser och kapacitanser_ 

Principen för mätmetoden är den, att man avläser de fre

kvensvariationer som uppstår genom tillkoppling av den 

obekanta spolen eller kondensatorn i en oscillatorkrets. 

Denna oscillator är av enklast tänkbara konstruktion och 

består aven triod med krets i en koppling enl. fig. L Vid 

denna koppling sker . terkopplingen genom rörets inre 

kapacitans. Koppl1ngen kan betraktas som en Colpitt-kopp

lad oscillator, varvid rörets anod-, katod- och galler-katod

kapacitanser fungera som »återkopplingskondensatorer». 

Kretsen består aven spole av l ,aH induktans lindad på 

en spolform med järnkärna och en parallellkapacitans av 

100 pF, bestående aven fast trolitul- eller glimmerkon

densator på 75 pF, en lufttrimmer på 30 pF max.-kapa

citans och rörets kapacitanser. Kretsen är försedd med 

3 små klämmor vid a, b och c (se även fig. 2) för anslut

ning av den kondensator eller spole, som skall undersökas. 

Om klämman c anslutes till b uppstår en krets med en 

LC-produkt av 100 (l ,uH X 100 pF), som motsvarar en 

frekvens 1= 
[lOG]

y'
2;rr 100 

15915 kp/ s. 

l HARFF, B F G: Kortvågstillsats med 15 bandspridningsomruden. 
POPULÄR RADIO nr 12 s. 294. 
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Kondensatorer, vars kapacitan5 skall bestämmas, kopplas 
parallellt till kretsen mellan punkterna a och b, medan 
sträckan b till c kortslutes. Spolar, vars induktans skall 
,undersökas, kopplas mellan punkt b och c. 

Ett exempel får k1argöra förfaringssättet vid bestämning 
av kapacitansen aven obekant kondensator (C,J. 

Mätapparaten och kortvågstillsatsen inkopplas och ena 
ändan aven bi.!: ledningstr åd , vars andra ända är ansluten 
till kortvågstillsatsens antenningång lägges i närheten. av 
mätapparaten (oscillatorspänningen är så pass stor, att en· 
da t mycket lös koppling erfordras). Kor-tvågstillsatsen. 
ställes in på 15915 kp/ s och man kontrollerar genom ut· 
slaget på radioapparatens indikatorrör eller på dess S·meter, 
om den har en sådan, att mätapparaten svänger exakt på 
denna frekvens. Om någon förskjutning skulle ha uppstått, 
regleras detta genom en. liten vridning på trimmerkonden· 
satorn i mätapparaten. Nu inkopplas ex mellan a och b och 

klämman c anslutes tiJ1 b. Oftast känner man det ungefär. 

liga kapacitansvärdet ; man kan således bedöma i vilket 

frekvensband den mya kretsfrekvensen. kommer alt befinna 

sig. Man avläser därefter direkt den nya frekvensen på 

kortvågstillsatsens skala. Antag, alt man finner, att den. nya 

kretsfrekvensen är 14 468 kp/s. Förhållandet mellan de 

, 15 915
b d ä a frekvenserna bIr 14 = 110,0 %, dvs. den frel -

468 
kvensändring, som har uppstått genom tillkoppling av Cx 

är 10,0 % . Med hjälp av tabell l kan man nu avläsa att 

en frekvensändring av 10,0 % motsvarar en kapacitans. 

ändring av 21,0 % . Det betyder att Cx =0,21O '100 pF= 

=21 pF. 

Vi förutsätter vid denna mätning, att kondensatorn är 

helt induktansfri, ett antagande, som i allmänhet håller 

streck för de flesta för högfrekvenskretsar avsedda konden· 

satorer. 

Vid bestämning av induktansen aven obekant spole (Lx) 

förfares på enahanda sätt. Lx kopplas mellan b och C. Om 

den nya frekvensen är t . ex. 10 610 kp/s är frekvensför· 

• 15915 
haIlandet 10610 = 150,0 Ofo och frekvensändring 50,0 Ofo. 

Enligt tabell l motsvarar en frekveusändring av 50,0 % 

en induktansänJring av 125,0 0/0, dvs. Lx =1,250 'lpH= 

= 1,250 ,uH. Vid sistnämnda beräkning gör man ett litet 

fel genom alt man inte tar hänsyn till att varj e spole, för· 

utom induktans, också har en viss egenkapacitans. I all· 

mänhet kan man emellertid bortse härifrån. 

Frågan uppstår slutligen, hur man exakt injusterar spolen 

till l ,uH, resp. kapacitansen till 100 pF. I provappal181en är 

POPULÄR RADIO NR 6/1947 

en trolitulspolform med järnkärna av 1,4 cm diameter 
lindad med 7 varv 0,65 mm emaljerad koppartråd med 2,5 
mm avstånd mellan varven. Om en spole med större dia
meter användes, blir spolens Q-värde större och därmed 
även frekvensområdet över vilket anordningen svänger vid 
inkoppling av större kapacitanser. Trimmern invrides till 
omkring hälften och man injusterar exakt till 15915 kp/s. 
En induktansfri trolitul. eller glimmerko-ndensator eller en 
luftisolerad kondensator på t. ex. omkring 100 pF låter man 
exakt uppmäta i ett laboratorium. Värdet skall om möjligt 
bestämmas med en ,tolerans ,av ± 0,01 pF. Eftersom det är 
författarens erfarenhet, att mätningar då och då utföras 
felaktigt, är det att rekommendera alt man fär kontroll 
låter mäta två kondensatorer med olika valörer (t. ex. 100 
och 200 pF). Man uträknar nu oscilla torfrekvensen när en 
sådan normal blir inkopplad till en krets med en spole på 
1,00 ,uH och en kapacitans på 100,00 pF och avläser den 
verkliga frekvensen efter inkoppling av normalen till den 
provisoriskt injusterade kretsen. Är den verkliga frekvell' 

sen lägre, betyder det, alt induktansen i kretsen är större 
i:;n 1,00 pH och man minskar den genom att vrida ur 
järnkärnan i spolen tills man kommer över den uträknade 

frekvensen med omkring 2/3 av den ursprungliga differen· 
~en. Därefter ökar man trimmerns kapacitans tills kretsen 
iiI" avstämd exakt till den uträknade frekvensen . Nu bort
kopplar man normalen och kontrollerar om kretsen fort
farande är avstämd till 15915 kp/ s. Ligger man nu högre 
dn 15915 kp/ s är induktansen fortfarande något för stor. 
Man justerar nu tills man får exakt de beräknade frekven· 
::erna utan och med normalkondensatorn inkopplad. 

Följande exempel belyser förfaringssättet siffermässigt. 
Värdet på den uppmätta kondensatorn utgör t. ex. 102,65 pF. 
Om den ursprungliga kapacitansen var 100,00 pF är C· 
ändringen 102,65 % , som motsvarar en frekvensändring 
av 42,30 %. Frekvensen som skall erhållas vid inkoppling 

15915 . 
av kondensatorn är således 14230 = 11184 kp/s. Fmner , 
man, att man erhåller t. ex. Il 010 kp/s, vrider man järn. 
kärnan ur spolen tills man får Il 300 kp/s; därefter juste
r,as trirnmern tills man har exakt 11184 kp/s. Nu bopt· 
kopplas kondensatorn och man finner, att kretsfrekvensen 
exempelvis nu är 15910 kp/ s, dvs. frekvensändringen är 
något mindre än den ska11 vara, vilket betyder att induk
tansen L är något för liten. Man justerar nu kapacitansen 
~ilJs man får 15918 kp/s och därefter induktansen tills 
man får 15915 kp/s. Nu kontrolleras på nytt med normal· 
kondensatorn inkopplad och antagligen kommer man nu 
~xakt på ] l 184 kp/s. Apparaten är därmed färdig att 
tagas i bruk. 

Värdena. l pH och 100 pF har antagits för att talen i 
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Tabell l. Induklaas- resp. kapacilansändring SOlD 'unkHon av ändring I frekvens 

Såväl indukt~ns. som kapacitansändringen är uttryckt i % av kretsens ursprungliga induktans· resp. kapacitansvärden (l /IH 
resp. 100 pF). Aven frekvensändringen uttryckes i % av den lägsta frekvens som avläses vid mätförfarandet. 

Ental % 

O l 2 3 4 5 6 7 8 9 
O 
l 
2 
3 

21,00 
44,00 
69,00 

2,010 
2.3,21 
46,41 
71,61 

4,OW 
2.5,44 
48,84 
74,24 

6,090 
27,70 
51,29 
76,89 

8,160 
29,96 
53,76 
79,.56 

10,25 
32,25 
56,25 
82,25 

12,36 
34,,56 
,58,76 
84,96 

14,49 
36,89 
61 ,29 
87,69 

16,64 
39,24 
63,84 
90,44 

18,81 
41,61 
66,41 
93,21 

4 96,00 98,81 101,6 104,5 107,4 110,3 113,2 116,1 119,0 122,0 
5 125,0 128,0 131,0 134,1 137,2 lW,3 143,4 146,5 149,6 1,52,8 

6 156,0 159,2 162,4 165,7 169,0 172,3 175,6 178,9 182,2 185,6 
7 189,0 192,4 195,8 199,3 202,8 206,3 209,8 213,3 216,8 220,4 

c-c 

-;;; 
o 

8 
9 

10 

224,0 
261,0 
300,0 

227,6 
264,8 
304,0 

231,2 
268,6 
308,0 

234,9 
272,5 
312,1 

238,6 
276,4 
316,2 

242,3 
280,3 
320,3 

246,0 
284,2 
324,4 

249,7 
288,1 
328,5 

2,53,4 
292,0 
332,6 

257,2 
296,0 
336,8 

f.:; 11 
12 

341 ,0 
384,0 

345,2 
388,4 

349,4 
92,8 

353,7 
397,3 

3,58,0 
401,8 

362,3 
406,3 

366,6 
410,8 

370,9 
41,5 ,3 

37,5,2 
419,8 

379,6 
424,4 

13 
14 
15 

429,0 
476,0 
525,0 

433,6 
480,8 
530,0 

438,2 
485.6 
,53,5,0 

442,9 
490,,5 
540,1 

447,6 
495,4 
545,2 

4,52.3 
,500,3 
550,3 

457,0 
505,2 
5,5,5,<t 

461 ,7 
510,1 
560,5 

466,4 
,51,5,0 
565,6 

471,2 
,520,0 
,570,8 

...... 

16 
17 
18 
19 

576,0 
629,0 
684,0 
741,0 

581,2 
634,4 
689,6 
746,8 

586,4 
639,8 
695,2 
752,6 

591 ,7 
64.5,3 
700,9 
758,5 

597,0 
650,8 
706,6 
764,4 

602,3 
656,3 
712,3 
770,3 

607,6 
661,8 
718,0 
776,2 

612,9 
667,3 
723,7 
782,1 

618,2 
672,8 
729,4 
788,0 

623,6 
678,4 
735,2 
794,0 

-t 2 
3 

800,0 
1500 

861,0 
1581 

924,0 
1664 

989,0 
1749 

1056 
1836 

1125 
1925 

1196 
2016 

1269 
2109 

1344 
2204 

1421 
2301 

4 
5 

2400 
3500 

2,501 
3621 

2604 
3744 

2709 
3869 

2816 
3996 

292,5 
412.5 

3036 
42,56 

3149 
. 4389 

3264 
4524 

3381 
4661 

6 4800 4941 5084 5229 5 76 552,5 5676 5829 5984 6141 
7 6300 6461 6624 6789 6956 712.5 7296 7469 7644 7821 
8 8000 8181 8364 8549 8736 8925 9116 9309 9504 9701 
9 9900 10101 10304 10509 10716 1092,5 10925 111 36 11349 11564 

10 12000 12221 12444 12669 12896 1312,5 13.356 13,589 13824 14061 

11 14300 14541 14784 15029 15276 1552,5 15776 16029 16284 16541 
12 16800 17061 17324 17589 17856 18125 18396 18669 18944 19221 
13 
14 

19,500 
22400 

19781 
22701 

20064 
23004 

20349 
23309 

20636 
23616 

20925 
23925 

21216 
24236 

21509 
24549 

21804 
24864 

22101 
2,5181 

15 25,500 25821 26144 26469 26796 27125 27456 27789 28124 28461 

16 
17 

28800 
32300 

29141 
32661 

29484 
33024 

29829 
33389 

30176 
33756 

30,525 
3412,5 

30876 
34496 

31229 
34869 

31584 
3,5244 

31941 
35621 

18 36000 36381 36764 37149 37536 37925 38316 38709 39104 39501 
19 39900 40301 40704 41109 41516 4192,5 42336 42749 43164 43,581 
20 44000 44421 44844 45269 45696 46125 46556 46989 47424 47861 

~ 
-;;; 
o;... 
"O 
c 
::I 

:I: 

21 
22 
23 
24 
25 

48300 
52800 
57500 
62400 
67500 

48741 
53261 
57981 
62901 
68021 

49184 
53724 
58464 
63404 
68544 

49629 
54189 
,58949 
63909 
69069 

50076 
54656 
59436 
64416 
69,596 

5012,5 
55125 
59925 
64925 
70125 

50976 
55596 
60416 
654.36 
70656 

51429 
56069 
60909 
65949 
71189 

51884 
56544 
61404 
66464 
71724 

52341 
57021 
61901 
66981 
72261 

26 72800 73341 73884 74429 74976 75,525 76076 76629 77184 77741 
27 78300 78861 79424 79989 80556 81125 81696 82269 82844 83421 
28 84-000 84581 85164 85749 86336 86925 87516 88109 88704 89301 
29 89900 90501 91104 91709 92316 92925 93536 94149 94764 95381 
30 96000 96621 97244 97869 98496 99125 99756 100.389 101024 101661 

31 102300 102941 103584 104229 104876 10,5;;25 106176 106829 107484 108141 
32 108800 109461 110124 110789 1114.56 112125 112796 113469 114144 114821 
33 
34 
35 

11,5500 
122400 
129,500 

116181 
123101 
130221 

116864 
123804 
130944 

117549 
]24509 
131669 

118236 
]25216 
132396 

118925 
12,592,5 
133125 

119616 
126636 
1338,56 

120309 
]27349 
134.589 

121004 
128064 
135324 

121701 
128781 
1.36061 

36 136800 137541 138284 139029 139776 140525 141276 142029 142784 143,541 
37 
38 

144300 
152000 

145061 
152781 

145824 
153564 

146,589 
154349 

1473,56 
155136 

148125 
15592,5 

148896 
156716 

149669 
157509 

1,50444 
158304 

1.51221 
159101 

39 159900 160701 161504 162309 163116 16392.5 164736 165549 166364 167181 
40 168000 168821 169644 170469 171296 172125 1729.56 173789 174624 175461 

41 176300 177141 177984 178829 179676 180525 181376 182229 183084 183941 

.... 
42 
43 

184800 
193500 

185661 
194381 

186524 
19,5264 

187389 
196149 

1882,56 
197036 

189]25 
197925 

189996 
198816 

190869 
199709 

191744 
200604 

192621 
201501 
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60.* 6tikfA,~~6kiiJi,Q, 
Av Georg Janson 

Radiofabrikanterna borde i eget in
tresse undvika mellanfrekvenser inom 
frekvensområdet 473-503 kp/s. Besvär
liga interferensstörningar kan nämligen 
uppstå i de områden där Spånga- och 
Motalastationernas lyssniMsområden 
:.överlappa~ varandra. 

I POPULÄR RADIO har tidigare (nr 3/1944) frågan 
om superheterodynen som störningskälla förts på tal från 
norskt håll, varvid rekommenderades att nedbringa ut
strålningen från oscillatorn. Ännu tidigare har' från svenskt 
håll saken diskuterats från de svenska radiomyndighe. 

ternas sida.1 

lVIan skulle vänta att därmed supenheterodynen som 
störningskälla var stadd på avskrivning. Så är emellertid 
inte fallet. Det förefaller snarare som de verkligt pr.ak

tiskt störande suprarna voro i tilltagande. Under de se
naste månaderna har förf. i sitt dagliga arbete med av
störning av det svenska programmet påträffat nio störande 
superheterodyner representerande fyra svenska och ett 
utländskt fabrikat. I samtliga fall har innehavaren av 
den störande apparaten lyssnat på Motala varvid appa
ratens oscillator stört andra mottagare inställda på Stock

1 Är 1935 av dåvarande linjeingenjör E T Glas. Se ~Rundradio och 
radiostörningarl>, Svenska Teknologföreningens skrifter nr 12. 

tabellen för C (resp. L) ändringen omedelbart skall ge 
den sökta kondensatorns kapacitans i pF, resp. spolens in
dukt,ans i 1/100 p H. Eftersom man på den beskrivna kort· 
vågstillsatsen kan avläsa frekvensen med en noggrannhet 
av bättre än 1/ 2 %0, kan med denna mätapparat även 
kapacitansen och induktansen bestämmas med lika stor 
noggranhet. 

För den som själv vill uppställa en tabell eller behöver 
värden med större noggranhet än som är lämnad i den förut 
utarbetade tabellen, lämnas följande enkla formler för be· 
stämmandet av C eller L-ändringen ur frekvensändringen 

(1), resp. frekvensändringen ur C eller L-ändringen (2) 
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holm. Detta sammanhänger alltså med valet av mellan
frekvens, som i dessa fall varit 488 plus minus 15 kp/ s. 
I en del fall har det varit fråga om »fabriksfärska» mot· 
tagare. 

Samtliga dessa fall har förekommit på det naturliga 
lyssningsområdet för Stockholm. Att en del radiolyssnare 
inom detta bör j at lyssna på Motala kan ha olika orsaker. 
En orsak kan vara inflyttning från anllan ort, varvid in
nehavaren aven störande mottagare tager med sin vana 
att lyssna på Motala. I och med detta utlöses en »kedje
leaktion». Lyssnare i omgivningen som lyssna på Stock
holm få plötsligt ett obehagligt interferenstjut i sina mot
tagare. Många tro att interferenstjutet orsakas av någon 
utländsk sändare. De gå utan vidare över till att lyssna 
på Motala, trots att Stockholmsstationens fältstyrka är 
betydligt högre, samt trots att Telegrafverkets avstörnings· 
arbete inriktats på att hålla Stockholms bärvåg ren från 
störningar. Genom denna massövergllng till avlyssning av 
Motala komma ytterligare störande suprar att lägga sina 
oscillatorer på Stockholm, varvid lyssningen blir helt 
omöjliggjord. En och annan lyssnare anar oråd, Lex. be
roende på att det störande tjutet blott uppträder på vissa 
program. Han anmäler saken till Telegrafverket, varvid 
störningstj änstemannen är tvungen att företaga en inven
tering av samtliga mottagare i grannskapet. h mehavarna 
:lV de störande suprarna måste förbjudas att lyssna på 
Motala tills de låtit omtrimma sina mottagare till annan 
mellanfrekvens. 

(1) 

LlC(' LlL) (2)100+7 eller T -100 

tJI tJC( 7- och C uttryckta som procenttal av lägsta frekvens, 

resp. kapacitans). 

Med ova,nnimnda förfarande kan alla spolar, som använ· 

des för högfrekvens mätas, men kapacitanser endast upp 

till några 100-tal pF. Papperskondensatorer kan inte mä· 

tas, då de medföra alltför stor dämpning i kretsen. 
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Det förefaller som detta fenomen finns latent överallt 
där Stockholms och Motalas lyssningsområden gå i var· 
andra. Och det är lätt att föreställa sig hur kaotiska för
hållandena skulle bli om exempelvis Motala och Stock
holm började att sända olika program! 

Om konstruktören och servismannen tänka sig för vid 
valet av mellanfrekvens så behöver detta bedrövliga till
stånd icke uppkomma. Det är lätt att övertyga sig 0111 

vilka mellanfrekvenser som på grund av ovanstående skäl 
icke böra få ifrågakomma i mottagare avsedda för den 
svenska marknaden. 

Uppgör man ett diagram över de svenska rundradio
stationerna lineärt fördelade till frekvensen, samt låter 
en löpare graderad i mellanfrekvens glida efter denna 
kan man snabbt komma underfund med vilka mellan· 
frekvenser som böra uteslutas. På vidstående diagram har 
löparen som exempel inställts på stationerna Stockholm och 
Motala. Frekvensskillnaden är här 488 kp/ s. Denna mel
lanfrekvens plus minus IS kp/ s (gränser för den störande 
interferenstonen ) bör alltså inte förekomma i apparater 
där mottagning av såväl Stockholm som Motala kan 
ifrågakomma. Inställes löparen i diagrammet på sta
tionerna Uddevalla och Göteborg får man ytterligare en 
mellanfrekvens i riskzonen 4S0-500 kp/ s. Frekvens· 
skillnaden utgör här 470 kp/ s. Då det är här fråga om en 
mycket liten station (Uddevalla har SO watt) och en re· 
lativt stor station, kan saken här möjligen hj älpas genom 
lokal specialtrimning. Eventuella störningar mellan Gö
teborg och den gemensamma frekvensen 1402 kp/ s kan 
helt lämnas åsido, beroende på att samtliga småsändare 
ligga på mycket stort avstånd från Göteborg och alltså 
I.ågot gemensamt lyssningsområde ej kan ifrågakomma. 
Annorlunda ställer sig emellertid saken vid stationerna 
Falun och Sundsvall, som delvis torde ha gemensamt lyss
ningsområde. Frekvensskillnaden utgör här 48S kp/s, vil
ken ligger blott 3 kp/s från frekvensskillnaden 488 kp/ s 
mellan Stockholm och Motala. 

Några ytterligare frekvensskillnader i riskzonen finnas 
icke. För praktiskt bruk gäller det alltså, då man rör sig 
med mellanfrekvenser av storleksordningen4SO-S00 kp/ s, 
att undvika mellanfrekvensen 48S-488 ±IS kp/ s. Natur· 
ligtvis vore det utmärkt om superoscillatorernas utstrå· 
lade effekt kunde nedpressas så mycket att någon inter· 
ferens ej behöver befaras. Då några sådana apparater 
än så länge ej finnas i marknaden borde fabrikanterna 
i eget intresse undvika de farliga mellanfrekvenserna. Med 
utgångspunkt från de svenska erfarenheterna kanske det 
:inte heller skulle skada att exportfabrikanterna övervägde 
valet av mellanfrekvens med hänsyn till förhållandena i 
.'lVsättningsländerna. 

POPULÄR RADIO NR 6/1947 162 



Ekoradioanläggning för handelsfartyg 

En amerikansk ekoradioanlaggning, »Mariner 's Pathfinder», avsedd 
för handelsfartyg demonstrerades nyligen för pressen av Telek· 
tron AB, Stockholm. nläggningen had installerats ombord på en 
i Djursholmsviken förankrad pråm och förev isades i full aktion. 
Det är det amerikanska företaget Raytheon, som tillverkat den 
demonstrerad" ekoraJioanläggningen. 

Raytheon tillverkade under kriget för amerikanska flottans r äk· 
ning ett mycket stort antal dylika anläggningar. Det är på basis 
av krigstidens erfarenheter man nu lagt om tillverkningen för civila 
ändamåL Man har härvid bl. a. funnit att den lämpligaste våg· 
längden för ekoradioan1äggningar för den civila sjöfarten ä r ca 
10 cm. F ör militärt bruk har man visserligen framställt anlägg. 
ningar som arbetar med betydligt kortare v[lglängder ända ner till 
3 cm. Men man anser det klarlagt att det under de ogynnsamma 
förhållandena då ekoradion verkligen behövs, dvs. vid regn och 
tjocka, är lämpligare med 10 cm vågor än med 3 cm vågor. Detta 
hänger samman bl. a. med att dämpningen av 10 cm vågorna vid 
regn och dimma av vis5 täthet är obetydlig, medan dämpningen 
av 3 cm vågorna under samma förhållanden uppgår till mycket 
högre värdcn. . 

Ekoradioanläggningens katodstråleskärm (PPI·skärm) . 

Härtill kommer att reflexerna från de enskilda vattendropparna 
eller snöflingorna i närzonen bli så kraftiga vid 3 cm våglängd, att 
apparaten i det närmaste helt blockeras, så att över huvud inga 
mål kunna urskiljas. 3 cm·systemen är dessutom ömtåligare rent 
elektrotekniskt beroende bl. a. på vågledarens klenare dimensioner 
och den högre impulseffekl, som erfordras. 

Med den demonstrerade ekoradioanläggningen kunde man tydligt 
följa den omkring liggande terrängens konturer varvid berg och 
byggnader avtecknade sig som lysande partier på skärmen. Även 
relativt små föremål kunde iakttagas ; exempelvis kunde en skid· 
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åkare följas på skärmen som en lysande punkt. Man fick ett starkt 
intryck av vilket utomordentligt värdefullt navigeringshjälpmedel 
en sådan anläggning måste vara exempelvis vid dålig sikt i trånga 
farvatten. 

I hela anläggningen ingår ca 50 elektronrör . Mottagaren arbetar 
med en mellanfrekvens av 30 l\1p/ s. Automatisk frekvenskontroll 
åstadkommes i en särskild enhet innehållande 6 elektronrör, samt· 

En del uv ·oradioanläggningen. Som synes är detaljerna lätt 
å tkomliga för servis. 

liga av miniatyrtyp. Antalet mcllanfrekvenssteg är 5 och för bland· 
ningen utnyttjas en kristall mixer. I UHF·delen ingår en r eflex· 
klystron. 

Anläggningens r äckvidd kan stegvis ändras mellan 1,5 till 50 
sjömil. Impulseffekten är 15 kW och 1,5 kW tar anläggningen j 
drift. Genom att anläggningen är försedd med spänningsstabilise· 
ring kan man tolerera looio nätspänningsvariationer. H ela anlägg· 
ningen kostar 40000 kr. 

SVENSK TEKNISK 
UPPSLAGSBOK 
komplett I 3 band iir ett oumbärligt st.andardverk för 

varje tekniker. I bokhandeln eller direkt från tör

laget. 

Pris inb. kr. 18: 50 pr band. 


NORDISK ROTOGRAVYR 
BOX 32 21 STOCKHOLM 3 
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Ny högtalare 
En intressant ny högtalarekollstruktion med duhbla talspolar och 

dubbla högtalarkoner av tyskt ursprung omtalades på sin tid i 
denna tidskrift (nr 9/ 1943). Samma ide har nu lanserats av den 
amerikanska högtalarefabriken Allee Lansing Co. Det intressanta 
med dessa högtalare är att man arbetar med två skilda talspolar 
i samma magI'etfält. De båda olika talspolarna är anslutna till var 
sin högtalarkon, av vilka den ena återger det högre tonregistret 
och den andra det lägre. Högtalaren arbetar sålunda som två 
skilda högtalare sammanbyggda i en enhet. 

Högtalare med anordning för spridning av de höga tonerna. 

I de nya högtalarna frän Altee Lansing Co åstadkommes en 
effektiv spridning av de högre tonerna genom ett speciellt cell
system placerat framför konen. En högst betydande ökning av den 
rymdvinkcl inom vilken det högre tonregistret kan avlyssnas, åstad
kommes på detta sätt. 

De nya högtalarna tillverkas i olika storlekar för såväl ljud
filmsanläggningar som för med avancerade radiogrammofoner. De 
största typerna ha hasresonansen så långt ner som "id 38 p/s. 

Stockholms Radioklubb 

Vid klubbens sammanträde den 1 april höll klubbens tekniske 
sekreterare ing. G Brohman föredrag om »Radiolänkar~. Han har 
lämnat följande sammandrag av sitt föredrag. 

Radioliillhar. 
Radiolänkar definieras som led i en kommunikationskedja, där 

de övriga leden vanligen bestå av telefonlinjer. Utvecklingen har 
gå tt över radiotelefonen med enstaka 2-punktsförhindelser för 
endast ett samtidigt samtal, exempelvis de transoceana telefonför
bindelserna, som ju började komma igång redan under den senare 
hälften av 20-talet. Den stora stöten framåt kom, som med så 
mycket annat, under andra världskriget. ~d man därvid efter
strävade var säkra förb indelser, som snabbt kunde hyggas ut 
etappvis, och med stor trafikkapacitet. För att möjliggöra flera 
samtidiga samtal kunde man ju tillämpa bärfrekvenstelefoniens 
mnltipeJsystem, och exempel på sådana gavs av tyskarna. Ameri
kanarna valde en annan metod och vidareutvecklade den redan år 
1937 uppfunna s. k. impulsmoduleringen, vilken innebär, att sänd
ningen utgöres av en serie impulser av mycket kort varaktighet 
( storleksordning l mikrosekund). När ingen modulering är för
hand en, är tidsintervallen mellan impulserna exakt lika. Så snart 
en modulering önskas, förskjutes resp. impuls något fram eller 
tillbaka i tiden jämfört med sitt s. a. s. nominella läge. Tidsför. 
skjutningens storlek beror av modulationsspänningens amplitud, 
och det antal gånger per tidsenhet som dylika förskjutningar äga 
rum ge modulationsfrekvensen. Flera samtidiga, av varandra obe
roende samtal kan överföras, om man i en impulsserie låter exem
pelvis 8 eft er varandra följande impulser i lur och ordning betjäna 
var sin telefonkanal. De äro då i tiden ställda i relation till en 

före varje series början utsänd särskild synkroniseringsimpuIs. 
Efter kriget har konstruerats dylika apparater med upp till 24 
samtidiga samtal. På grund av de höga sidbandsfrekvenser, som 
uppstå vid ett dylikt system, måste mycket höga bärfrekvenser 
användas. Detta är emellertid en fördel, då man för dessa korta 
våglängder kan konstruera mycket effektiva riktantenner utan att 
dimensionerna bli alltför stora. De erforderliga effekterna bli också 
på detta sätt mycket små. l i 4 watt antenneffekt och kanske 6 a 8 
ggr så stor impulseffekt är ett exempel från praktiskt använda 
utrustningar med ungefärlig optisk räckvidd från 15 a 20 meter 
höga master . 

Detl.a system torde komma att få en hel del användning även i 
fredstid och innebär t. ex. stora möjligheter för multiplex rund
radio, dvs. ett flertal samtidiga program från samma sändare. 
Impulsmodulerade sändare-mottagarcsystem för kommersiell an
vändning tillverkas nu även i Frankrike.• 

Tisdagen den 15 april höll klubbens ordförande, civiling. H Fred· 
holm, föredrag om »Ett tvärsnitt genom den franska radioindustriens 
nyheter» . 

Klubbens årsmöte avhölls tisdagen den 29 april. Ur styrelsens 
berättelse för verksamheten under år 1946 hämtas följande upp' 
gifter: Medlemsantalet steg från 369 till 374. Klubben höll 15 sam· 
manträden och anordnade 3 studiebesök. Styrelsen sammanträdde 
4 gånger. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och balansräkningen fast
ställdes. 

Klubben beslöt höja årsavgiften för år 1948 för studerande från 
nuvarande 6: - till 7: - kronor. Övriga årsavgifter skulle vara 
oförändrade. 

Valet av styrelse och revisorer fick följande resultat: 
Ordförande civiling. Helge Fredholm (omval) 
Vice ordf. ing. Erik Hullegärd (kvarstår) 
Sekreterare civiling. Gunnar Solders (kvarstår) 
Skattmästare kamrer Erik Bäck (omval) 
Ing. Robin Hult (omval) 
Ing. J lll ius MankeIl (omval) 
Ing. Ejnar Myckeiberg (omval) 
lng. John Schröder (omval) 
Civiling. Torsten Ståhl (omval) 
Suppleanter: 
Förvaltare Martin Ardbo (omval) 
lng. Gösta Brohman (omval) 
Revisorer : 
Herr K Grönhagen (nyval) 
Dir. Paul Richter (omval) 
Revisorssuppleanter : 
Ing. Helo Olsson ( nyval) 
Dir. Tryggve Sundin (omval) 
Efter förhandlingarna höll civiling. E Weidstam föredrag om de 

amerikanska militärradiostationerna SCR 536 och SCR 300, mera 
kända under benämningarna »Handie Talkie» resp. »Walkie 
Talkie». Efter att ha visat och förklarat apparaternas kopplings
schema demonstrerade föredragshållaren de båda apparaterna i 
drif t. Föredraget kommer att publiceras i POPULÄR RADIO. 

Under sommarmånaderna juni-augusti hållas inga samman
träden. Verksamheten å terupptages i september, och som vanligt 
utsändes då personlig kallelse till medlemmarna. 

Stockholms Radioklubb sammanträder i regel varannan vecka 
under vår· och höstterminerna med föredrag och demonstrationer. 
Studiebesök förekomma även. Klubben prenumererar på en hel del 
svenska och utländska tid skrifter, som hållas tillgängliga för med
lemmarna före och efter sammanträdena. Medlemmarna få gratis 
låna böcker och tidskrifter ur klubbens bibliotek. 

Alla, som äro intresserade av radioteknik och äro bosatta i Stock
holm eller dess närhet, äro välkomna Bom medlemmar i klubben. 
Medlemskap vinnes enklast om årsavgiften 10: - kr. (studerande 
och teknologer 7: -) insättes på klubbens postgirokonto 50001. I 
avgiften ingår prenumeration på POPULÄR RADIO. 

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

Sekreteraren. 
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Teknlslm frAgor ..v mera Rllmänt Intretlse betlvarae här nedan. Bre· 
.eD flIroM med påskrift " F r å /respaUen" och I....nda. tln Populär 
Rad l .... redaktion, P ostbox 400, Stocldlolro I. B re"!rVRr l'" tekniska 
l'rlpr kRD ~J \llmnRS. Brd. 

Fråga: 
Finns det någon v&glängd (ultrakortv&g) där man kan f& sända 

ntan licens? 
Svar : 

Nej , tillstånd D1&ste sökas. Tillskriv Telegrafstyrelsens undervis· 
ningsanstalt , Stockholm. 

Fråga : 
Vad betyder bokstaven E i rörbeteckningar, t. ex. 6V6r(:, 6J8EG? 

R S-r 
Smr: 

Bokstavec1 E har att göra med \issa patent. KG 

Fruga : 
Kan POPULÄ R RADIO ge mig data för den i nr 5/1943 beskrivna 

ingängskoppIingen till Graetz·Radio? 
~Ollu 

Smr ; 
Den i ifr ' ga\arande nummer av POPULÄR RADIO omnämnda 

kopplingen lanserades av Graetz·Radio, Berlin, säsong€tl 1942. Kopp· 
lingen omnämndes i korthet i Radio Progress nr l 1942, s. 32, men 
utförliga data betro koppoogs· och :.avledningsspolen~ har oss veter· 
ligt icke publicerats i fackpressen. Genom experiment bör det nog 
ga att få fram lämpliga data för en dylik koppling. 

Son . 
Fråga: 

a) Vad är huvudsakliga skiIInaden mellan kolkoms· och kr istaII· 
mikrofonens användning? 

b) Är l MD=lOOO tn 
c) många ko pplingsschemor saknas värden på kondensatorer 

och andra detaljer. Är det meningen att man kan eller skall beräkna 
dessa själv ? 

Raco. 
Svar : 

a) Numera användes kolkomsmikrofonen n~ tan uteslutande inom 
telefooin eller vid tillfällen då n gra större fordringar på ljudkvalitet 
ej ställas. Eftersom kristallmikrofonen ej behöver nägon strömmat. 
ning och· ger en ljudkvalitet. som är mycket överlägsen kolkorns· 
mikrofonens, har d 11 fålt synnerligen stor användning särskilt till· 
sammans med förstä rkaranläggningar för orkestrar, järnväg osv. Den 
har dock sin begränsning eftersom mikrofonledningama icke kunna 
vara långa, ty i detta fall erfordras mellanförstärkare. 

b) Nej . l JIIJQ=1000000 D. 
c) Nej. I de flesta fall beror nog utelämnandet på alt författaren 

ej vill, att alla detaljer skola komma till allmän kännedom, eller 
också är schemat rent principiellt. varvid storleksordningen på in· 
gående detaljer inte intresserar. K G 

Fraga : 
a) Kan nålrasp fil tret i P OP ULÄR RADIO nr 2 år 1944 användas 

till en AGA safirnålmikrofon ? 
b) Hur stor är 2 C i ifrågavarande sChema? 
c) Kunna järn pulverkärnor 8.Uvändas och vilkrn tråd och hur 

många varv ? Nå/rasp/iller. 

Svar : 
a) J a. 
b) 2 C=0,14 f,F. 
c) Ja. Tråddimension och antalet ·var beror naturligtvis: p& vald 

kärntyp. KG 

G L, .Rimbo: 
P. R. åtager sig icke att konstruera mottagare. I den österrikiska 

tidskriften RadIO Amatellr nr 12 år 1941 finnes emeJlertid en mot· 
tagare, som motsvarar Edra önskemål. Fräga 'efter denna tidning på 
bibliotek eller Tekniska Högskolan.; _ .. ._ __ _ .. ... .._.. .KG :. 

Till Eder kännedom 
vilja vi meddela, att 

vi representera följande 
välkända amerikanska 

firmor: 

HEWLETT·PACKARD CO., Ine. 
Palo Alto, California 

Radiotekniska mät: och laboratorieapparater 

THE TRIPLETT ELECTRICAL 

INSTRUMENT Co., Ine. 


Bluffton, Ohio 

.t:lektriska mät: och serviceinstrument 

J-B-T INSTRUMENTS, Ine. 
New Haven, Connecticut 

Elektriska temperatur:, mätinstrument och 
tung frekvensmetrar 

THE MB MFG Co., Ine. 
New Haven, Connecticut 

Elektriska miniatyrmätinstrument 

SORENSEN & COMPANY, 'ne. 
Stamford, Connecticut 

Konstanthållningsaggregat för lik: 
och växelspimning 

SHURE BROTHERS, Ine. 
Chicago, Illinois 


M ikrofoner, pick=ups, m. m. 


UNITED ELECTRONICS Co. 
Newark, New Jersey 


. Sändar= och likriktarröl· m. m. 


K. L. N. 

TR'ADING Co., Ltd. A.-B. 

.. . . . - . .. ' . . -

Ostra Järnvägsgatan 16, Stockholm 

Telefon 206275 och 2152 OS 
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Sl EMENS 

BATTERIER 


Lång och konstant bränntid. 


Enastående lång lagringstid. 


Sl EMEN S 
STOCKHOlM , GÖTEBORG , MALMÖ , SUNDSVALL , NORRKÖPING 


SK ELLEFTEÅ ' ÖREBRO · ARLSTAt) . JÖNKÖPING 


i , 

Det A merikanska k v alite tsröret 

TUNG-SOL 

* 

Själagårdsg.6A STOCKHOLM~ 
Telefon lO 00 47 

ficksignalgeneraforn 

PEN - OSCIL- LITE 
Et t inl'l'trument som ingen se r~i smfm knn nnd,[t rtl. 
Kan bäras I ,ästficknn. Ej större lin en reseryoar· 
pennn . Dd, es ny inbyggt miniatyrbat teri. Lä mnar 
M de hög· och lågfreh ens, 700 pi s till 600 l\1p/ s. 

Begär oroschyr från generalngen1uren ! 

ELEKTRONIK 
MELLANGATA :'II 22, VIS BY 

1,6.6 

- Vad menar du, med all plocka sönder radioapparaten poik ! 
- Jag tänkte bara trimma ga1l gkondensatorn och la upp mellall' 
lrekvenslrans/ormatorer1l u.s frek ve" skurakl~ristik. 

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

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:::::::::: ::::::::::::: :! : ~ ·t:: t::::::::::: ::::::::: ::::: :::::: ::::::::::::::::::::: ::1::' ~ :::::::::::: : :::::: :::: 

Under df'nml rubrik Införa vi stnnda rdl Merade mdannonsl'r av ne(1,.." .. 
• t t\~ nr]e ut ."..nde till ett prlo av kr. 2: - per rad. lllnlDtllm 2 r . der. 
utrymme. DetfMll radannon ,.er ilro l1" sedda att SMPH en fö rsiUJni.ngM
ko nta l<t ra dioamatörerna emellan. 

Sälju : Korh'iigs . lI per. AmerIka nsk Echopone E C-1A, 550--10 111 I 
3 band. Ba ndsprId n1 ng, beo.to · .. In b . högtalare. a no r on . ~ r noggr. 
kalib r e r in g. Pris : 105 : - kr . S,'ar ti ll H eUeut"df. SI.aldlug' gal. 
15 A. Göteborg_ 

Säljes e , tra bllll!;'t : 1 st. ll.iltmIkrofo n tö r nog g ra nn Jjutl:\t erg l\'
n Ing. frek \'en~om r,\de 20--2000n per .. ny obegagna t! fab r. P ea r l 
P CT_ 3:14. l s t. Unlversalrnätln 8trument Atlantus obetYdl. OJl\';int. 
fe lfrItt. 1 ~ t . Rola hög t .,)"re , beg" d efek t m embran, d l\'. r adIo
materi el. S\'I1r ti ll "Laboratortemlkrofon", Pop. Rad. t. , b . 

Slgna)/C~n('r"tor . "Triplett" , obetydl. anvä nd , t Ill salu b l!l!gt . Sn u 
till "Felfrl", 1' 01'. Rad. t . v. bo 

{;ul.... r . alln . trnmenl Atlantu8, typ 143, koslat 260 : -, ob;>t . bell'. 
S'; l.le s Av en t iJIf':1 l1!ghet tör k r. 100: -. Hugo Anden son, Gu. ta ... • 
hliII , Uro. 

Till ."lu l En 1;'2 W bii rbar UKV·tr"nceh-er med a nod batt . 50 : - . 
U . A. Holmberg, J itrn,"iigsgata.n 16, Skara. 

Till ""Iu: 1 st. ra k tmfllcmottall'are ty p Sa rgen t. 1 st. amatör . 
byg;::-d S ll p~ r , 3-25 Mc/~, Inb. spol" ~'litem . 1 st.. sän<1a re ECO, 10
15 wa tt. Vi... ·lng. S. Cederberg, X!i.ckl'Oll\'ligen 18, Solna. 
u ... . . . .... , • ••••••••• • • • ... •••• • • • .. . •• • • ...... ••••••••• .. • ............ ........... . .................. . . ..... . . .. . 


~IETER8 nnly",'salln.tnlment, a m pere·, yolt, och ohm· 
nwtrnr . 
lllCROSWITCH mlkrobr)'ta..... fö r allt slags kon t r oll· 
o"h r~ ;::-l er l ngs tpk nik. 
Am..rlkansk u högtalare 3"-8" samt schweizi ska ström. 
"liilla re 3 A 250 V omg . ( rllIJ lager. . 
V. g , bifoga svars porto ..Id Edra för f r1\g nlngar. 
, . 

ELEKTRIINIK 1.,nIDnlr••. r,slllex 53. Lidingö I 
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Berg, Helge, Tekn ., öste\mallll~at. 61, c/o Llld,-ig. 
Stockholm. 

Bergt'lldahl , A., Ing., Sturega t. 10, Stockl101m. 
erglund, K, Jng., A&ten. 3, H eleD€ lund. 

DerglJltln, Dag, Stud ., H e!gaga t . 17, S tockholm. 
Bernholm. S\'/:'0 , 1\. l(öpm:Jllgut. 4 , Gllyle. 
Billnmt, FolI;e, Ing., Pcla rgat . 11Vl , II IlIDJlUlrbyh öj den . 
RiIlmansson, K, Ingeniör, Vmag-.a1 . lS---:W, Stockholm. 
Bj urling, Eril{ , Kommendörsgat , BU ö. g, fl. b., c/o A n

dersson. Stockholm. 
Bjiirldund, lIans, S lud., VnoodisYll ;;en 2!)II I, Stock· 

holm. 
Björklund, Hilding, CiY.lng ., Yllglinga gnt. 9, Stock· 

holm , 
BjiinelJ, Åke, Tclm ,. Ka tnri nuYiigen NA, Stockbolm, 
1lI011H]\'ist, Henry, T ekn., ~ln rln P riistglirdsgat. 271I , 

Stockho'm. 
Bohlin . Akc. Stud., Bergst~gcn 10, Stocksund. 
13ohlllUd, J ohannes, Ch'j.ng., }<'uruSllndsga4. . 3, Stock· 

holm. 
Bol!nder, F , Tekn., c/o lIli rde!l l1, Va ljhn!l a Yilgen :1 26, 

Stocl,h olm. 
Borg>;.: riim, Tore, Ing.. Kinnelwlle'·iig. 41A, Troncherg. 
Rornf'dorff, n, Stud" (l rd e1l€ hacken 6. Lid ingö. 
llo~t riilll, A C, Hadlotelm., I{ M . Banga t . 4GU, S'",ck· 

bolm. 
IIostl'iim . Rune, Persollneyil ,~, 52, H ä gers ten. 
R o !<t l'iim , S L. Ch·.lng., Gnhhll11 f;,1W t. [}-O. S tockholm. 
Bl'Hndt i n~, K V, Di L , ;Uolinyugen 22, Änghy 2. 
1I1'1l111le. Einnr. CIY.inl!. , Z(lrm' Ii ~('n :>,S. Än!!;hr . 
nrohr r~rr, Ilenry. Stue!., Bnrsp riiks\'lig, 4II , IIamIrulr· 

hyhi-\jdrn . 
13rohmft D, Gösta, F ÖITI'ldsgllt . JOIII, Soln a. 
Brunberg. Å, Tekn .. L e<lillge Gård, Ekskogen. 
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Bli inulaud , HoJ!, Tekn., Sign . K S, Stockho!m 61, 

Rröchner, I" ur, Ing. , Sjöbjörns\'äg. 16. GrtinodRl . 

Bnckar<l, Huben, Ing" öregrundsgu't. GIll, S tockh olm. 

Byst röm, Joh a n , Boda, Stigsjö. 

Bii:lk, l\~r, Tekn ., ll u'l~husgränd 7, Stockholm. 

BUck, E rik , K amrer, Yiistmunua ga t . m, Stockholm. 

Börjes:,;on, Gunna r , Stud., Marie<la l, Sti<lcrlii lj e, 

l)örj ('»son, K J, I ng., V:lflmtll.s,iig, l , Rd,kSby, 


C(ll'lund er, Axel, l llg. , rundögat. r.o, S tockholm. 
nl rlswlb, An'id, Tel'ltl~borgsy . 82, c/o l\1artinS50u, 

Stockholm 32. 
Edv" Gamla Stoc!tholmsgat. 15, SödertlUje. 
Erik, Erikshergs,~ii gen 22, H elenelu n<l. 
H . Radiotelm., Bergs"äg. 32, Lidingö, 

S tig, Stud. , Askrlkega·t. 31II. Stoc[, holm. 

l" eu·Erik. Stud " s to ra Hotellet, L Inköpin!;, 

Åke, lng., Rlug,'Uge.n 160, Stockholm. 


Cekwd t'r, Bengt, Cidng.• Jf ih'Ugen S, S-tockholm 32. 

Clemeutz, P J~. Frf(1sga,t , 17, Sl1nd bybel'g'. 

Cohn, F mllZ, St ud., Askrik t'gu t. 151IT, c/o Bermu lIll , 


Stockh olm. 
Collberg, G, Ing., Vinten-iig. 7, l\lÖI-by , Stocksunu. 
Concrete A/B, lliddargut, 30, Stockholm , 

rom'all. E rik, OivJng.. östel'malmsgat. 12, S,tockholm, 
Croong, C, lng" Hunnebergsy. 20, T raneberg. 

Dahl, Ragnar, I n!;., 13rahegat. 21v, Stockholm, 
Dah!berg, K G, S tud. , Rå<llösa ,·, 4, S·t . E ssingen. 
Da hl'en , GÖMu, Ci\'.lllg.. Stllgneliusv. 41. Stockholm. 
Dahlgren, G, Löjtn. , Artiller1gat. 65, Stockholm. 
Danell. Curt, Radiobekll ., IdungM. 3, e/p Waerner, 

Stockholm. 
Danielsson , G O, Häf;selb~' " , 1;;, B.ii~elby "illastad . 
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( UNIVERsal-IMPORT'1 
AKTIEBOLAG 

Tomtebogalen 2 STOCKHOL\1 

\...=okonto 1',7 IS T el. 30 IU3!, 3\3313-1 

c lHlMDTE 
 o m koppla re 
kunna erhållas i 1-, 2- och 3- poligt 
utförande, 2-12 vägs och 10-100 Amp. 

NATIONALS 

T RAF I KMOTTAG A RE 


för 10- 20-40-80 meters banden 

5-rörs t ruf il;motta O'are med specin lbYi;i;t labora torie

t r immut spo L'ys tem med frra KY-ba ndspr iduings

omr:~ de n. Bea tasci ll a tor för CW mo ttagning" . Stor 

in;,trument. l;:da 1;:;0 X103 mm. med fini ns tällni ng
10-1. n ixel , 1 röm 110-240 , a lt 50 per . Komplet t 

byggsn ts ( ,' f' _pecifika tion' [ fö rpgåvnoe nummer. ,le-


H'rer,L excl. chus;;i, 11 Ö, a luTe och hörtelefon ), 

Pris Hr. 205 : - net,to. 


Se lJ e~kri\'n i ngar i f ör egåe ude num me r , 

St or so [·terl ng [lV alla 8Ja gs ra il loma teric! t ill Hi g sta 


pri se r bos : 


NATIONAL RADIO 
Målargatan 1 - STOCKHOLM - Tel. 208662 

'I 

TELEGRAFNVCKEL 
,rode I 1L L)'x ll lri.i ra n<l~ . ""ydel fö r yrkhtelegra fl sH'r och 
. ·· lIr!aramat ör er . SLi\ II l>U r . (jll,il\'erkonl ak te r .. . .. . K r ,21, /;4l 
, [ ou 11 Am. ) li nd r ,> nyc kf'[ i kva Ji I 0t sllt f ö rand 0. . 18 : 80 
R u r Slllll llJl: r l{oDl p L II It:tl r ii r oc h balt. . . .. . .. •• 12: 50 

1..(', eran : om .!!: (, li d " fl- tl n lag-r- r . 

MALMÖ RADIO & FOTO, Davidshall torg 3, Malmö. 

Nu inkommet: 

The" RADIOAMATEUR'S HANDBOOK" 
1947 

Kronor B:

Porto 1 : -


Eddysfone "Short Wave Manual" 
Kronor 2:50 


Porto O: 60 


Ingeniörsfirman Electric, Klippgatan 13 

Postgiro 547 STOCKHOLM 




CHAMPION presenterar: 


TRA SPORTABE 
HaGTALAREANLÄGG ING 
TYP GM28DW 

Föl"s!år!(aren är yur typ GM25 mE'd 25 lYa ll.' cli~t{) rtionsfri uteffekt, dubbla mikrofon

ingån,ga r med ele<:tronic-mixer , grammofonutLog, bas höjn,ir.g och kontinuerligt yaria

bel l; ln ngfärgskolllrol~, 


l\Jil;rofonen är AS'l'ATIC l~'p '1'3 S, l'cgan t förkromad, ström!iujeformad ocll för"elld 

med strömbrytare udr n~ lli prima mikrofonkub el , 

l\Iikrofonstativet är 3-d lat, förkromat Odl fi'tr p la11S in'uti väskan. 

Högtalarna äro 12" pC'l'Dluneutdynamiska med al1;oma'Xmagnet. Högre \"erkJl'iJ~g,;:;rnd 


och biittre ljudkl"n-liteL ä ll alla tidigare tYller, 

Trot;; s tö1'l'e högtuhl re och alla öniga fiirbiittringar i Stt\ä I ma te rin l som ulf0runde 

iie pd;;pt oförändrat. 

Komp !el t med 1 mikrufon, 2 h ögra la re, 1 mikrof n:t(1 ti I', ledni n~Hr (Ich o[ijn"äxelbara 

konta kter inby~gd i diska" k U dd med kraftig lä clf't'kJo l ocll kanhkodd med unica. 


Pris kronor 950:
En l i i I L ~-åltl sommuradil<e'l. Lever'ans omgående frfln la;.:e r , 

KRAF STÄRKARE 
TYP GM50 

En !telt ny kon -u'uktion, med eleganta s\'e[lauc1e linjer är \'ål' 

nya 50,\\"a tl ~ förstä rl,are, 


A"'~l1> (len e lektr-jska konstruktione n är helt ny, inga kristids

ma te riel äro am'än'<la u ran genomgående f Ö1':3 t kln.ss if!'t 1I1{1 te

riel av förnämsta fabrikat hal' kommit till au.\" iindning. 

T ekniska da La: Dubbl a mikrofoll'ingångar med mixer. "Cttag 

för nålmikrofon (pick-up). 


Omlwppllll'e för ba s- eller disk>alltllöjning , 
 CHAMPION 
[(ontinnerligt \"ariah-el l;lungfärgskontroH , 

Dubbel n egativ återkoppling. 
 tiRHANDBOKKän-slighet, Ill'ikrofoningtlllgar 1 mV. 

grammofoningån>g" WO mT, 
Uteffekt. [i0 ","att med mindr e än 10 % klirr. Andra upplagan ~ir on utkomm{'n, Den ~ir a\'se\'iili ntiikad 
Utgil.ngsim'Petlan~ , 4-8---16---250 ohm. och omfat:tar nu data och sockelkop]llingal' ;1 både amerikan
Rörbestyckning: 2-6S.J7, l -63L7, 2-(iS:-';7, 4--6L6G, 1-83, l--6X5. ska och europeiska rör, över 600 olika typer finn11 S, däribland 

även Pl1ilills nya miniatyrrör och s]leciall'öl', 
Pris kronor 825:-

Yar god oänd CHA-'IPIO:-i RöRHA:NDDOI(, ",ndra upplAgan. 
B eloppet 1\1'. l: 50 ins.i-inws i frim.<'irken - ntta,::-es pr post
rörskott. 

A~IPION RA.DIO A.-B. Xamn: 

'TO CKIIOLM Adress: 

Postad ress :he l :>20950 


