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Rörvoltmetern GM 4153 
allrOllndinstrllmentet för rutinmätningar 

För servicearbeten inom den elektrotekniska industrin, 
för fOl'skning och undervisning är Philips rörvoltmeter 
GM 4153 ett allroundinstrument. Det mätcr såväl växcl
som likspänningar från 0,1-450 V och har så stor 
känslighet, aU redan första tiondelen ger 9 mm utslag. 
Alla mätområden ha samma nollpunkt, och mätnoggrann. 

heten är mycket god. Visarinstrumentct är oömt, 
har 130 lOm skallängd, är absolut stabilt och 
oberoende av näbpänningsvariationcr. GM 4153 
har omkopplingsanordning för olika nätspän. 
ningar och lämpar sig väl även som uteffekt
metcr vid trimning. Kr 380:

II ÅTER I ·LAGERI 

Tonfrekvens - rörvoltmetern GM 4132 
specialinstrllmelltet för noggranna 

teleteklliska mätllillgar 

Della viiJkiinda Philips-iu;;trument iir speciellt avsell all användas i 

laboratorier oeh inum den teletekniska h'ulustrin vid miitningar ptt 

t. ex. tonfrekvensförstärkllre, transformatorer, tc1efonledningar m. III. 

mV-300 V iir mätomrttdet oeh inom della iir inre lIIotståndet 

Iwnstant 1.2 megohm. Della betyder på ]0 mV-umrådet ell illl'c 

motstånd av ]20 IIIcgohm/volt. Karakteristikcn iir riitlilljig mellan 

25-Vi 000 pis, dvs. iher helu tonfreh·ensområdet. Instrumentet tål 

inkoppling (iver 300 V även vid instiillning på 10 mV-omrltdet, efter

som {len inb~'ggda tYltstegsftirstärkuren antoUlatiskt begriinsar striim

lIIen genom visarinstrumentel. i'ioggmlmhetcn iir biillre än .±. 2% vid 

frekv enser mellan 25-10000 pis och biillre än 3% vid frekvenser 

mellan 10 000-15 000 V/s. Anslutes direkt till niitet oeh karr kopplas 

um mellan] 10 och 2·/""j V 50 pis "iixc!,;tröm. Med hjälp av viixellik

riktare kan in"lrunrcntcl ,jyerr arr ~lutas till likströmsniit eller 6 V 

admlllulatol". Kr 79U: PHILIPS 
SVENSKA AB PHILIPS ~ MÄTINSTRUMENTAVDEtNINGEN STOCKHOLM 6l\::$ 



Televisionsmottagarens 

synkroniseringsanordningar 


T elevisionssignalen innehåller för

utom bildmodule ringen även syn

kroniseringspulser, rad- och ytpul

ser_ I nedanstående uppsats visa.s 

hnr man separerar dessa tre element 

i televisionssig1wlen med h jälp av 

amplitudselelctiva anordningar och 

differentierings- och integrerings/i l

ter_ 

Innan vi går närmare m på de 
kopplingar, som användes i televi
sionsmottagare för synkroniseringen 
är det nödvändigt att ti tta litet på 
televisionssignalens vågform efter lik
riktningen i mottagaren. i återger 
därför än en gång fig. l, som åter
fanns i artikeln om »Televisionssigna
lens vågform», in förd i nr 2/ 1948. 

Det finns två olika slag av synkro
nisering i en televisionsmottagare, 
nämligen lin ;esynkronisering och 
bildfältssynkronisering. Vi har redan 
tidigare omnämnt, att det är 405 lin
jer per komplett bild och att varj e 
komplett bild är uppbyggd av två 
bildfält, som återges med radför
skj utning (betr. radförskjutning se 
artikeln i nr 2/1948). 

Dä mari sänder 25 bilder per 
sekund följer därav, att det är 50 
bildfält per sekund, som överförs. 
Uppenbart är också att det In sLe 
vara 202,5 linj er i varj e bildfält. Man 
talar om udda och j ämna bild fält 
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Av Arthur W ilkins on 

och vad som menas med det, skall 
vi senare reda ut i an 'lutnin O' till 
fi g. 2. 

Fig. 2 visar (övre raden) hur man 
efter varj e lin je sänder ut en yn· 
kroniser ingspuls (linjesynkpuls Il , 

linj epulsen eller radpulsen) . Denna 
puls, vars bredd är 1/10 linjeper iod 
uppstår så att bärvågen undertryckes 
helt under 1/ 10 linjeperiod. Vad som 
menas med linjeperiod torde fram· 
gå av figuren. 

Synkroniserillgspulserna för bild
fälten eller bildfältpulserna (benäm
nes även ytpulser) utsändes såväl vid 
jämna som vid udda bildfält. Med 
j ämua bildfält avser man de bildfält, 
efter vilka ytpulsen utsändes omedel
bart efter avslutandet av en hel linj e. 
Vid de udda bildfälten utsändes Y t
pulsen däremot exakt mitt i en linje. 
En sådan uppdelning i udda och 
j ämna bildfält är uppenbarligen nöd
vändi O', om man skall kunna åstad-

G 

o 
H 

P 

J 

Q 

R 
Fig. L Bildavsökning med radförskj uln ing. 

konHua bildavsökning med radför· 
skjutning, jfr Hg. l. 

Fig. l visar, att katodstrålen, som 
vid udda bildfält börj ar vid G och 
därefter avsöker en linje fram till H 
rör sig ned t under avsökningen. 
Denna nedåtgående rörelse hos strå
len uppnås genom inverkan av an
ordningarna för avlänkningen. Strå· 
lens återgång från linj ens ändpunkt 
H till nästa rads börj an I sker där
emot praktiskt taget vågrätt, på grund 
av att återgångstiden är väsentligt 
kortare än en linjeperiod. Vid nästa 
rads början I upprepas avsökningen 
på samma sätt. Märk nu att strålens 
»hopp» frå n H till I etc. sker just 
då linjesynkpulsen utsändes. Vi ser 
nu av fig. l, att eftersom bärvågen 
är undertryckt under synkpulsen kom
mer »återgångsstrålen» inte att synas; 
den ligger j u t. o. m. under svart
nivån_ Alltså: återgångstid och linj 
synkpulser sammanfaller. 

I fig. 2 . mitten visas hur signalen 
er ut efter ett jämnt bildfält. Bild

fältpulsen, som omfattar 10 linj er, 
består av ett tort antal pulser, vil
kas längd iiI- 4/ 10 linjeperioder ; de 
utsändes i början av varj e halv
period. Sammanlagt förekommer 8 
dylika pulser och därefter följer en 
int rvall under vilken bildsignalen är 

und rtryckt men und r vilken de 
ordin arie bild ynkroniseringspulserna 
förekommer. ynkpulsen efter udda 

2 4 3 
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Fig. 2. Televisionssignalens vågform efter likriktningen i mottagaren_ Se vidare texten. 

bildfält visas längst ner på fi g. 2, 
Den sätter in exakt i mitten av en 
linje, i övrigt ser synkpulsen ut på 
samma sätt som ytpulsen efter jämnt 
bildfält. 

Om vi nu ser på fig. 1, så ser vi 
hur katodstrålen efter ett udda bild
fält kastas från mitten av bildfältet, 
dvs. från mitten av sista raden L till 
punkt M och där startar avsökningen 

av ett jämnt bildfält. Under strålens 

gångtid från L till M, som inträffar 

under ytpulsen, är, som j 1I också 

framgår av fig. 2, bildmodulationen 

helt under tryckt i det att modulatio

nen vid inget tillfälle överstiger 30 0/ O, 

pulserna, linj epulser och ytpulser från 
varandra. Och inte bara det: det gäl
ler j u också att separera de olika 
s}nkpulserna från bildmodulationen. 

Låt oss först undersöka hur man 
separerar synkpulserna från bild
modulationen. För detta ändamål an
vänder man uteslutande anordningar, 
som är amplitudselektiva. Det finns 
en hel del kopplingar för detta ända

mål. Fig. 3 visar hur man kan an
vända två dioder, som samtidigt an
vändes för likriktning och separation . 
V t är en dioddetektor och R1 är diod
belastningen. V2 är den andra dioden 
som erhåller positiv förspänning på 
sin anod med hjälp av spännings
delaren Ra R4 • Den positiva förspän
ningen kan varieras med hj älp av 
resistansen Ra. R2 är synkroniserings

di odens belastning. 

När ingen signal mottages passerar 
ingen ström genom R t , varför dioder

nas katoder har jordpotential. V2 är 

då, tack vare sm positiva gallerför

spänning ledande, varför ett spän
som ju var svartnivån. 

Det är ganska lätt att förstå alt det 

måste ara ett delikat problem att 

separera de två olika synkroniserings-

I'.AWOS'T'VtLERÖR. 

F ig. 3. Koppling för separering av synkpul· 
serna h· n biJdmodulalionen. 

ningsfall uppstår över resis tansen 

H.~ så länge ingen signal inkommer_ 

Nu gör man så i praktiken, att den 

positiva spänning, som pålägges V2, 
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ar lika hög som den som uppträder 

över Rl i det ögonblick då bildsignal 

mottages vid vartnivå, dvs. vid 30 
"/o modulation. Däreft r kommer 

bildmodulationen mot aran de en mo

dulation mellan 30 o h 100 % . 2 

komm r därför att vara oledande Ull

der en tidrymd, då bildsignal molta

ges men så snart modulationen sjun
ker under 30 0/ O, dvs. när en synkro

niseri ngs ignal anländer, kommer V2 

aU bli ledande igen och en trömpuls 

fl te i anodkretsen för röret V2, vil
k n puls överföres på gallret till Va. 

Det finns åtskilliga andra ~lHord

!lillgar liknande den som nyss genom

~åtts och åts illiot mera l·aff inerade 

!Ö :J k r ock , ro n det e mpel som vi 

har gått igenom får vara nog för alt 
ill ustrera principen för separationen 

av syn pulserna från bildmodulation n. 

C 
Fig. 4. Hur ett differentieringöfilt er verkar. 

tgångsspänningen från V3 i fig. 3 

kommer att innehålla såväl ytpulser 

som radpulser, och det blir därför 

nödvändigt att. separera dessa olika 

synkpulser från varandra. Den van

ligaste metoden för aU Llppnå detta 

är att använda integrerings- och 

differentieringskopplingar. Fig. 4 visar 

ett differentieringsfil ter och fig. 5 ett 

i n tegreringsfil ter. 
Vad händer nu, när både rad- och 

ytpulser uppträder över inkliillllllorna 

t iii ett di fferent ier illgs- eller integre

ringsfilter ? Vid A i fig. 4 visas ut

seendet aven seri synkpulser - först 

POPULÄR RADIO NR 10/1'948 

F 

Fig. 5. Hur ett integrerin gsfilt er , erkar. 

t · radp ulser och därefter lva yl
pulser (observera att sYllkpub rna är 

» ända» i posiliv riktnillg) - som 

påföres ett differentieringsfilter B. 
Vid Himpligt val av Cl och R1 kom· 

mer utspänningen över Rl att få det 

utseende som visa i fig. 4 vid C. 
Som synes kommer såväl rad- som 

), (pulser att omvandlas till korta 

strömstötar i början och slutet av 

pulserna. Det är dessa korta puls f , 

·0'111 utlöser urladdningsförloppet i 
vipposcillatorerna för linjeaviänk. 

ningen och på så ~iitt synkroniserar 

linj eavlänkningen med motsvarande 

avsökningsanordningar på sändare· 

sidan. 
I fig . 5 visas hur lllotsvarand > pul. 

ser (vid D i fi g. 5 ) kommer alt se 

ut efter att ha passcrat ett integrerings

filter. Vid lämpligt val av värdena 

på R2 och C2 inverkar de korta rad· 

pulserna mycket obetydligt på upp· 
laddningen a\7 kondensatorn C2• Där

emot kommer de längre ytpulserna att 

bygga upp en spänning över C~. I 

de korta intervallerna mellan ytpulser

na hjnner inle Ct nämnvärt urladdas, 

nästa ytpuls höjer spänningen ytter

ligare över C2• De pa detta sätt fråll 

radpulserna separerade tpulserna på

föres sedan vipposcillatorn för hild
fältsavlänkningen, och utlöser urladd

n ingsförloppet i denna, så att väx· 

lingen av hildfält sker i synkronism 

med motsvarande bildfältsväxling på 

sälldaresidan. 
CIII•.. 

RI 

n ~ 
RZ 

Ö 
C2 :~ 

Rl 

f ig. 6. ammankopplat differentierings- och 
integrcringsfilt er. 

I fi g. 6 visas h ur different i ' r ings

och integreringsIilLer sammankopplas. 

C3 och R3 är avsedda att förhindra 

att en ev. lik trömskomposant i in

kommande signalen i otid skulle ladda 

upp kondensatorn C2• 

8,8 milj. radiolyssnare i Tyskland. 
nder tidigar år visade antalet rund

radiolysnare i T yskland - kortvarigare 
nedgångsperioder undantagna - en stän· 
dig t st igande kun·a. Höjdpunkten nådde" 
omkr_ 1944 med nära 16 milj. lyssnare. 

Nyare uppgifter visar att pii detta områ· 
de nedgången är lika iögon nfallande som 
på alla andra områden. Nästan varannan 
rundradiolyssnare är ur räkningen. I Tysk· 
lands fyra zoner kunde lilan den l januari 
194.8 endast räkna ca 8,8 miljoner lyssnar . 
Av desa befinn r sjg i den amerikanska zoo 
nen ca 2,1 milj. , i den engelska zonen ca 
;~ milj ., i den ryska ca 2,6 milj ., i den 
fran ska 0,5 och i Berlin 0,6 milj . 

P<l sin t id tävlade Tyskland och England 
under flera år om alt ha största antalet 
lyssnare, tills slutligen Tyskland med stort 
försprång lämnade England bakom sig. Nu· 
mera har England med sina 12 milj. lyss· 
nare för låug tid fram åt försäkrat sig om 
ledn ingen på detta område. 

( K) 

Billiga radiomottagare i Amerika. 
I motsats till produktionen av övriga hus· 

hällsattil'alj er föreligger inom xadiofabri · 
kationen i USA redan fara för överproduk· 
tion. oder de gi.'lIlgna åren framställdes 
omkr. 18 milj. radioapparater därav l % 

teJevisionsmottagare. Användningtll av 
runclrad iomotlagare är i Amerika mycket 
tor, endast 7 % av samLliga hushåll saknar 

ännu radiomottagare. Däremot har man in· 
om många hushåll 2 ell r 3 mottagare. In
dustrierna inriktar sig p att tillverka mot
lagare för speciella ändamål, t. ex. för k" 
ket, för trädgården eller för bilen. 

Helt naturligt pressar mångfalden av 
rundradiomottagare ned priset. Utom spe· 
ciellt dyrbara apaprater utbjudas i huvud· 
sak endast billiga mottagare. Det finns t. ex. 
5·rör -apparater för endast 17 dollar och 3
rör· för 10 dollar. 

(K) 



Hur ENIAC arbetar 

Av assistent Hans Fiihrer 

518 ,;1 

Författaren fo rtsätter här sin ge· 
nomgång av olika kopplingar, om 
ingår i ENIAC. LiJcsom i tidigare 
avsnitt av denna artikelserie an· 

sluter sig beskrivningen nära till 
de i (2) och (3) i litteratur/ör
tecknz:nf!:;e n ( i slutet av uppsatsen) 

angivna källorna. 

Rören AO till A9 och O till B9 bil

da den s. k. multiplikatorvälj aren, t y 
med hj älp av dessa rör kan en siffra 
i taget väl j as av multiplikatorns siff 
ror. F rån de tatiska uttagen i varje 
steg av den ackumulator, i vilken mul
tiplikatorn är inställd, (multiplikator
ackumulatorn) går en ledning till det 
ena gallret av de ovalll1iiml1da stopp 
rören, så att ett rör och enda t ett 
svarar mo t varje , teg. På så sätt kan 
de stopprör »öppnas», som svarar mot 
flip-flop i läge L Det and ra intaget i 
dessa rör är anslutet till ledningarna 

och 2 från p rogramkretsa rna. Över 

en av dessa ledningar »öppnas» sedan 
de därt ill anslutna rören under 1 a:tid, 
varpå de till den andra ledn ingen an 
lutna rören öppnas för 1 a:tid, på så 
ätt väljande en siffra i taget av multi

plikatorn. Uttagen från multiplikator
väljarna är (via rören P , Q, R, S osv.) 

anordnade i rader för att driva multi 
plikationstabellen. 

Den utvalda sifhan avgör sedan, 
hur multiplikationstabellen och de till
hörande rören vid dess utgång (rören 
e, D, E, F och G) reagerar. Tabellen 
är kopplad så, att när en inkommande 
ledning motsvarande en av siffrorna 
O till 9 är »på», så blir alla de rör vid 
utgången spärrade som ej svarar mot 
produkten av den utva[da siffran med 
något tal mellan O och 9. Alla dessa 
rör vid utgången får mottaga impulser 

från impulssändar n, sa att hela kopp
lingen alstrar samtliga produkter av 
den ut aIda siffran med siffro rna O 
till 9. Eftersom produkten av två en 
siffriga tal i allmänhet är ett tvÄsiff
rigt tal, så är multiplikationstabellen 
delad i 2 delar, den vänstra (som 1st· 
rar produk tens ti otalssiffror ), och den 
högra delen (som alstrar produktens 
ntalssiffror). Om m ultiplikatorssiff

ran t. ex_ är 7, så släpper röret D2' 

io-enorn två impulser och röret Gl en 

NUL1I PU(fII 
ACC UIoI UU. TO A 

impuls, ty 7 ' 3=21; dvs. en tvåa som 
tiotal och en etta som ental. 

För att ytterligare klargöra kopp
lingen av multiplikationstabellen samt 
utgån rrsrören C, D, E, F och G, hän
visas ti ll Hg. 4. Ovanför multiplika
tionstabellen står »tens», dvs. de verti 
kala ledningarna där svarar mot 
produkternas tiotalssiffror; »units» 
betyder entalssiffror (av produkten ). 
»One», »two» och »th ree» (l , 2 och 31 
hänför sig till multiplikanden. De "er-
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Fig. 7. En del av multiplikationstabellen. 
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likala ledningarna där svarar mot 
multiplikatorssiffrans produkt med 
resp. siffrorna l, 2 och 3. Motstånden 
mellan de horisontella och vertikala 
ledningarna är kopplade så, att när en 
horisontell ledning är »på}> , så kopp
las de av rören e, D, E, F och ifrån, 
om via mot tånd är förbundna med 

ledningen i fråga. Tag t. ex. mul tipli
katorssiIfran 8. För att få 8 . 1, se efter, 
vilka av de verLikala ledningarna in
till ordet »one», som ej är nslutna 
medelst mot tånd till den hori ontella 
ledn ingen genom 8. Detta är ledning

rna till rö ren E2, E21 och E4. Det 
ndr intaget till dessa rör är anslutet 

till »two·pulses», »two l-pulse » and 
»f ur.pul e» (se även fig 6 ), så att 
resultatet blir 2+2+4 = 8 impulser. 
För alt få 8· 2, se fter under ordet 
»two», dels i den vänstra halvan, del 
i den högra. I de n vänstra halvan är 
röret el öppet, vilket läpper fram 
)one-pulse», dvs. en etta om ti tals
si ff ra. I högra halvan är det rören 
F21 och F4, som är öppna. De läppa 
fram »two1.pulses» och »four·pulses», 
<lvs. 2+ 4 = 6 impulser för entalssiff
ran . Resultatet är således 16. Analogt 
fås 8· 3 under ordet »Lhree». Öppna 
är rören D2 l för tiotals· och G4 för 
entalssiffran, således gi ande 2 och 4, 
dv. 8' 3 = 24. Man ser alt de fyra 
olika impul serierna (one-pulse, hvo· 
pulses osv.) är som ikt rna i en vikt
sats, med v rs hj älp man kan få fram 
en impuls, 2, 3, 4 ... 9 impulser. 

De från multiplikation tabellen 
kommande impulserna tillföres två 
multiplikandväl j are, den vänstra (rö
ren H och 1) och den högra (rören K 
och L). Varje v"lj are består aven 
er ie stopp rör (en del b hövs ej om 

enda t multiplikandsiffror mindre än 
eller lika med 3 används), av vilka 
ett intag är anslutet till de stati ka 
uttagen av fJip-flop-stegen i mnltpli
kand·ackumulatorn så, att ett och en
-dast ett rör är anslutet till varje så· 
.dant steg. Det andra intaget av dessa 
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rör är via omvändningsrör ,V osv. 
anslutet till rören e, D, E, F och G 
fr ån multiplikationstabellen, så att 
varje rör är anslutet till de mot des 
nummer svarande ledningarna. H2 
och J2 är t. ex. anslntna till de led· 
ningar, som är märkta med »two» i 
multiplikationstabellen, H3 och 13 till 
de märkta med »three», och analogt 
är det med K- och L-rören. Rören H3 
och J3 får sig antså tillförda impulser 
från multiplikat~onstabellens vänstra 
del när muIti plikandsiffran är 3. 

Rören 1 och N är stopprör, k 
. .. s. '. 

skiftare, som s ' If tar SIffrorna så, att
.".

de fär III ratta plats 1 slutresultatet. 
Det ena intaget får impulser tillförda 
från multiplikandvälj aren, det andra 
är anslutet till ledningar frÄn pro
gramkretsarna, som kopplas på suc· 
cessi t, varvid varje ledning ( l, 2) 
svarar mot en si [[ra i m ultiplikatorn. 
Uttagen f rån skiftarn a är diagonalt 
hopkopplade, så alt utgående impul
ser skiftas ett steg var gång en ny 
m ultiplikatorsiffr kommer till an
vändn ing. 

Antag t. ex. alt multiplikatorn är 
76 och multiplikanden 21 . »öpp

na » elt intag av välj ar rören A7, B6, 
H2, K2 och 'Ll. Prograrnkretsarna in
verkar på lednjng l, vilket re ulterar 
dds i att r öret B6 blir ledande till
sammans med ledning 6 i multiplika
tionstabellen, vilket stänger "ven rö· 
ren D2', El, E2', F2', F4 och GI, 
medan de resterande rören släpper 
igenom impulserna från impulssända
ren, och dels i att skiftarerören MI, 
M2, NI och 2 »öppnas» vid det ena 
g liret. I mpulserna från m ultiplika
ti nstabellen (repr enterande 6 '1, 
6 · 2 och 6 '3) går till multiplikand
välj arna. Röret H2 släpper igenom 
»one.pulse» från mllltiplikationstahel
len, och rören K2 och LI släpper ige
nom 2 och 6 impulser respektive. Im
pulserna från den vänstra multipIi
kandväljaren svarar alltså mot 10, och 
från elen högra mot 26. När de gått 

genom skiftarna till var sin produkt
ackumulator, visar de sistnämnda 
0100 resp. 0026 ( ty utgången från 
MI g r till »hundreds» dvs. »hundra· 
tal», från NI till »tens», tiotal, och 
från 2 till »units», ental). 

nder nästa acldi ti onstid är ledning 
2 »på». Multiplikatorsiffr an är då 7 
och de från skiftarna kommande im· 
pulserna svarar då mot 1 000 och 
0470. varför at;kumulatorerna visar 
1100 (1000+ 0100 ) och 0496 
(0470 + 0026) respektive. När alla 

multiplikatorsiffrorna har använts på 
analogt sätt ( i E ' IAe ), göres kor· 

· k ' ' f Il . al (k l 
r t!On r l a negall a t omp e· 
Illcnlta!) har in "ått i multiplikationen, 
och slutl iCfen add r as den vänstra pro
dukten till den hÖrfra, för att ge lut· 
r sultatet (vilket i ovanstående exem· 
pel blir 1 596) . D t å sistnämnda 
proce serna t r sammanlagt två addi
tionstider. I börj an tar det 1 :a:tid för 
att s~i tt a upp välj ama. En multiplika· 
ti on med 10-siffriga tal tar således 
13 a:tider=2,6 ms. 

F in-. 7 ,-i 'ar en mera detalj erad Lild 
av n del av multiplikationstabellen. 
När multiplikati IJ tabellen är inkopp
lad iir alla horisontclla trådar posi
riva föru tom den som svarar mot den 
valda siffran ; elelllla tråd blir negativ 
och läng r av de stopprör, som är an· 
slutna till den via de 220000 Q·mot· 
stånd n. Vid dessa många motstånd 
får sig naturligtvis även de ej vald a 
ledningarna en del av den negativa 
ignalen tillförda, vilket verkar så alt 

de rör som skall va ra ledande, får en 
benägenhet att Lli spänade. Denn a 
»pal'asit ignab o kadliggöres genom 
att driva O'allren positiva. (Gallerresi· 
stansen allslute till 505 r, medan ka· 
toderna hållas på 500 ) . Konstruk· 
lionen av tabellen får ta hänsyn till el 
möjliga parasitsigllalerna. Dessa beror 
på matrisen av förbindelserna och re· 
i tansen i drivrörena, av de samman

bindande re istan ema och av galler. 
r i tanserna. Problemet var i synner· 

(jo rl s. på s. 258) 
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Svensk matematik Grafisk beräkning av 
maskinl tonarm för korrekt 

1947 ~l'S r iksdag llm j"ade m del för an· 

skaffn ing av en matcll1atikmask inanläp:gning. nålföring
D nna ma k in skulle inköpa. fdln u llall

det, då någon inhemsk Lillverkning icke 
kunde komma ifråga. 

I l1r är emellertid läget ett annat, fram
htIJlcs i en utrednjng, som nyJjgen framlagt · 
av sakkunniga på olIlråd~t. nga s\'cn;ok 

tekniker och matelllatiker, 50m nu kommit 

hem från resor i utlandet, frärn t SA, där 
matematikmaskinteknik studerats, tror sig 

kunna sätta igåno- med en inhemsk ti ll \'erk

ning. Docenten vid T ekniska Högskolan 

Conny Palm har framlagt ett lova nde pro
jekt. Lokaler finn s disponibla på KTH och 

vad kapaciteten beträifar kommer den icke 
att öVl"rträHas av någon nu känd , färdig

byggd maskin. Byggnad stiden kommer a ll 

Doccnt Conn Palm. 

ta ett par år i ansprilk och e tt tiotal ingen
jörer och tekn iker skall knytas till delta 

arbe te. Omkring 200 m' beräknas maski

nen, inheräknat kontrollavdelningen kräva. 
Då man anser att matelllatiksmaskinens 

användning kommer a tt bl i av allt större 

betydelse för vet enskaplig och teknisk forsk
ning samt för näringslivet, föreslås alt två 
mask iner anskaffas, därav en från utlandet: 

den andra skalL som ovan nämnt , tillv"r
kas inom landet. ärskilt för varet 8kulle 
vara betjänt av all dessa anskaffningar reali

serade , anser de sakkunniga, näml igen 
generaldirek tör N G R osen, profeswrerna 
S Ekelöj, Göteborg, E Velander, Stockholm, 
I /Paller, Uppsala och N Zeilon , Lund samt 
förste amanuensen G af Sandeberg. 

POE 
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Ur Radio News aprilnulIlmcr 19118 saxas 
fijljande grafiska b räkningsmetod för att 
f:b lställa en nalmikrofons snedställning i 
fiirhållande til l en linje från nålspetsen till 
t'Jnarmens VTidningspunk t i avsikt alt er
halla minsta möjliga vinkelfel vid m'spel
nlllgen . 

Som bekant är det synnerligen vik tig t alt 
naJen vid avspelningen aven grammofon
skiva föres så, att vinkeln mellan radien 
irUll nålspetsen till skivtallrikens centrum 
o Il en linje längs med nålmikrofonen ge
nom nålspetsen är 90° . Ar detta ej fallet . 
uppstår en kraft, som strävar alt draga 
nulen mot spårets endera sida, varigenom 
,ki\'slitaget blir avsevärt. Korrekt nålföring 
är särskilt viktig vid avspelning av hem
i,,~pelade skivor, vilkas lackskikt är relativt 
mjukt och däriör kan Olll nlilföringen är 

felaktig en skiva spolier as redan \'id första 
spelningen. 

Om n IlIföringen är korrekt, skall man 
kunna sätta ned nålmikrofonen på den 
IJlanka ytterkanten av en nurrallde gram
mofonskiva och nålen skaU ej visa nll.gon 
tcuden att närma sig förs ta spåret. Delta 
giiJler naturligtvis endas t skivor utan in 
gån(Tsspår. 

Figuren vieur hur den grafi ska konstruk
tiunen utlöres. Drag först en cirkel med en 
diameter på 292 mm = tterspl1rets diameter 
på en 30 cm skiva. DIag sedan ytterligar 
en cirkel , koncentrisk med den förra, och 
med en diameter på 102 mm = inners ta spå
ret~ diameter på en 25 cm skiva. F ör 
den fortsatta uppritningen må te vi känna 
avHånd et från skivtullrikens c Iltrum till 

(fo rts. pli. s. 258 ) 

A 

A 
Fig. L Grafisk konstruktion för beotämning a\' korrekt nålföring. 
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Data för SER:s miniatyrrör 


Från Svenska Elektronrör har vi 
fåt t en del tekniska uppgifter om de 
nya miniatyrrör, som företaget ny
ligen börjat tillverka. Vi återger 
här viktigare data för rören 6J6, 
6BA6, 6AT6, 6AQ5 och 6X4. 

Miniatyrrören, som lanserades i USA 
strax före kriget har nått en utomor
dentlig popularitet där - de har fak
tiskt efter hand mer eller mindre ut-
trängt äldre typer av större rör. Orsa
kerna härtill är kanske framförallt att 
söka i önskemålet att hålla nere dimen
sionerna hos radioapparater och an
dra elektronikapparater. 

Naturligtvis finns det användnings
områden för elektronrör, där minska
de dimensioner är av oväsentlig bety
delse. Man kan exempelvis nämna en 
ordinär radiomottagare med 4--5 rör, 
i vilken högtalardimensioner och akus
tiska orsaker gör en reduktion av ap
paratens omfång olämplig. I dylika 
fall är naturligtvis inte fördelarna med 
miniatyrrör särskilt framträdande. Li
kafullt föredrar nog konstruktörer att 

F ig. L Miniatyrrörens dimensioner 
Rör: A B 
6J6 54 mm 19m1l1 
6BA6 54 mm 19 mm 
6AT6 54mm 19 mm 
6AQ5 67 mm 19 mm 
6, 4 67 mm 19 mm 
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arbeta med små rör om dessa har 
egenskaper som medger samma tek
niska lösningar som större rör_ Det har 
ju också visat sig, att man kan fram
ställa miniatyrrör, som har egenskaper 
som för de flesta ändamål är fullt jäm

bördiga med äldre typer. 
Att miniatyrrören i framtiden kom

mer att dominera inom rörtekniken är 
tämligen säkert. Utvecklingen såväl 
inom radiotekniken och elektroniken 
(ex. radar, ENIAC) driver hän mot en 
alltmer ökad komplikation hos appa
raterna med ökat rörantal som. följd. 
Samtidigt kan man spåra en strävan 
mot allt mindre dimensioner hos de 
färdiga apparaterna. Att miniatyrrör 
och miniatyrkomponenter möjliggör 
fullgoda lösningar på mera avancerade 
problem inom elektroniken och radio
tekniken är uppenbart. 

Svenska Elektronrör har efter moget 
övervägande beslutat att helt gå in för 
miniatyrrör och däl'med öppnas för 

mA 

12 

8 

4 

o 
200 

svenska radioteknikel' möjligheten att 
mera oreserverat gå in för miniatyrrör 
i nykonstruktioner. Vi ger härnedan 
utförliga data för några av SER :s nya 
miniatyrrör. 

Dimensioner 

De svenska miniatyrrören är av in
ternationellt accepterad typ och detta 
gäller även rörens dimensioner. Di
mensionerna för de olika rören fram
går av fig. L 

6J6 

616 är en dubbeltriod med gemen
sam katod. Trioderna har hög brant
het och hög förstärkningsfaktor och 
lämpar sig väl i LF-förstärkarsteg bå
de vid transformator- och resistans
koppling. Bland användningsområde
na kan man nämna att röret lämpar 
sig utmärkt att använda i s. k. »cathode
coupled amplifiers», dvs. förstärkar
steg med dubbeltriod utgörande en 
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Fig. 3. 1,,- Va·diagram f,ir 6BA6. 

kombination av ett anod- och galler
jordat steg. Röret har små elektrod

kapacitanser och korta tillednlngar, 
varför det med fördel kan användas 
på UKV_ Som blandarrör kan det 
användas för s_ k. triodblandning, va r
vid den ena tri oden tjänstgör som 
oscillator och oscillatorspänningen in
matas i den andra trioden (blandaren) 
över den gemensamma katoden. Oscil
latorkretsen utformas härvid lämpli
gen som en trepunktskoppling, varvid 
katoden anslutes till ett uttag omfat

tande 1/ 4--1/ 5 av svängnmgskretsen 
från jordändan räknat. Som galler
Iäcka i oscillatordelen rekommenderas 
50 kohm. Gallerförspänningen till 
blandardelen bör uttagas över katod
resistans. 

I fi g_ 2 visas ett la- Vi/-diagram för 
röj-et. Rörets sockelkoppling är inritat 
i detla diagram. 

Allmänna da/a ' 

Gal ler -anodkapac iLans 1,6 pF 
Galler-katodkapacita " , 2,2 pF 
Anod -katodkapacitans 0,4 pF 

(Samtliga värden mätta 
uLan yttre skärm) 

Glödspänning (j,3 " 
Glöd~tröm 0,45 A 

250 

400 

D/i/tdata 

Anoclspänning 100 V 
Katodresista ns 50 O 
Anodström 8,5 mA 
Inre resistan 7100 O 
Branthet 5,3 mA ; V 

i'lIaxirnaldata 

A noJspänning 
nodslröm 

Gallerslröm 
,\ nod förlust 
Spänning glödtrådkatod 

300 V 
l 5 mA 
8 J\l 

1,5 W 
±100 V 

Gallerreöistans 0,05 MQ 
(Samtliga värden gäBa 
för resp. Irioddelar ) 

6BA6 

6BA6 är en reglerpentod för HF. 
Röret har hög branthet, max. ca 4,4, 
mA/ V. Tack vare låg galleranodkapa
citans (max. ca 0,003.5 pF) och korta 
lilledningar ha,- röret goda egenska
per på kortvåg. Det kännetecknas där
i ämte av låg ekvi\' alent brusresistans, 
varför röret lämpar sig som ingångs
rör. Gallerförspänningen bör uttagas 
över katodl'esistans. Jn- Va-diagram 
för röret visas i fig. 3, som även visar 
rörets sockelkoppling. I övrigt gäller 
följ ande data: 

Allmänna data_ 

Galler-anodkåpacilani' max, 
Gallerkapacilans 
Anodkapaci tans 

(Samtliga värden mälta 
utan yttre ~ känll) 

Glödspänning 
Glödslröm 

Dn:/tdata 

Anodspänning 100 250 

0,0035 pF 
5,5 pF 
5,0 pF 

6,3 V 
0,3 m 

V 
BromsgalJer Anslutes tiII kaloden 
Skärmgaller

spännjng 100 100 V 
Katodresislans 
Anodström 
SkärmgalJerström 
Inre resistans 
Branlhet 

68 68 Q 
10,8 Il mA 
4,4 4,2 mA 
0,25 1,5 MO 
4,3 4,4 mA; V 

2 I 

, I V / V 
/ / / / ~/ 

/ L / L / 
/ / / / ~ ,,0., 

~~V~~/+' I ~A/~-h~/-+~~/-r~~+V_~~~+~1~+-1 
O~/ / 1/' ~' ~/ .,.-~ ,~ ~ 

100 200 300 400 500 Va 
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Fig. 5. 1,,-.- VII·diagram för 6 '\():; i pcntod kopplin g l. V., 

Callerförspänning 
för gm = 
= 4{) pmh05 - 20 - 20 V · 

JlIJaximaldata 

Anodspänning 
Skärmgallerspänning 
Anodförlust 
Skärmgallerförlust 
Gallerförspänning 

Negativt värde 
Positivt värde 

Spänning glödtråd· 
katod 

6AT6 

max. 
max. 
max. 
max. 

300 V 
125 V 

3 W 
0,6 W 

max. 
nlax. 

50 
O 

V 
V 

max. ± 90 V 

6AT6 är en dubbeldiod-triod med 

hög förstärkningsfaktor för trioddelen. 

Röret är i data närmast ekvivalent med 

6Q7G. Katoden är gemensam för dio· 

derna och trioden. r,,- Va·diagram 

återges i fig. 4. Övriga data: 

Allmänna data 

Galler·anodkapacitan s 
Galler·katodkapacitans 
Anod·katodkapacitet 

(Samtliga värden mäna 
utan yttre skärm ) 

Glödspänning 
Glödström 

2.1 pr 
2,3 I-' F 
1,1 pF 

6.:'\ V 
0,3 ;\ 
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Driftdata 

Anodspänning 100 250 
Gallerför· 

spänning - l -3 V 
Anod slröm 0,8 1,0 illA 
Förslärknings· 

faktor 70 70 
Jnre resistans 5·~ 000 58000 Q 
Branthet 1,3 1.2 mA / V 

Maximaldata 

Anodspänning max. 300 V 
Spänning glödtrådkatod max. ± 90 V 

6AQ5 

6AQ5 är en slutpentod av strålrörs

typ. Röret är närmast ekviyalent med 

6V6G men har lägre elektrodkapaci. 

tanse r och kortare tilledningar, vilket 

gör röret lämpligt även ifÖrstärkar· 
och oscillatorkopplingar för HF. l fig. 

S visas ra- Va·diagram för röret dels 
i pentodkoppling ( t. v. ) och i triod· 

koppling (t. h.). J övrigt gäller för rö· 

r t följ ande data: 

A llmänna data 

Galler·anod· 
kapacil ans 0.17" 

Callerkapac itans 8.0" 
.'\ nod ka pacitans ] j .0" 
Glödspänning 
Clödström 

0,35 ':":' pF 

~:~::::: ~}~ 
6.3 
0,45 A 

* :'Ilält med. y lln; skärm fö rbunde lI m ed 

katoden . 

t", ~räll nian ytlre "känn. 


i lriodkopplin g l. h. 

Drijtdata 

Anodspänning 
Skärm galler· 

~ pänning 
Gallerförspiinnin g 
S ignalspänning 

på sLyrgaller 
( toppvärde) 

A nodström uLan 
signal 

Anod ström vid 
full ntstyrning 

Skärmgallerström 
utan signal 

Skärmg aller· 
ström vid full 
utstyrning 

180 250 v 

180 250 V 
- 8,5 - 12,5 V 

8,5 

29 

30 

3 

4 

12,5 V 

45 mA 

47 mA 

4,5 mA 

7 mA 
[nre resistans SH 000 52000 Q 
Branthet 3,7 4,1 mA/ V 
Optimal belast· 

ningsresistans 5500 5 000 Q 
Max. 
Dis torsion. 8 8 % 

tglingseffekt 2,0 4,5 W 

Maximaldata 

Anodspänning 
Skärmgallerspänning 
Anodförlust 
Skärmgalierförlust 
Spänning "lödtråd·ka tod 
GaJlerres is tans vid Iast 

gallerförspänn ing 
vid gallerförspänning 
genom katodresistans 

6X4 

250 V 
250 V 
12 W 
2 W 

± 90 V 

O,l .MQ 

0,5 :'Im 

6X4 ar ett heh 'å o'slikriktarrör med 

data närmast molsvarande 6X5. Kato· 

den är indirekt upphettad och den till· 
låtna max. spänningen mellan glödtråd 

och katod är 450 V varför rörels glöd· 
spännin O' j de fl esta fa ll kan uttagas 
från samllla Lransformator lindnin O' 
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som övriga rör en apparat. Rörets 
iioekelkoppling visas i fig. 6. 

Allmänna data 

Glödspänning 6,3 V 
Glödström 0,6 A 

Driftdata 

Växelspänning; mellan 
anoderna (eff.-värde) 650 900 V 

Kapacitans i filter
ingången* 4 ,H.F 

Min. induktans i filter
ingången 8 H 

Likström vid full belast
ning 70 70 mA 

Likspänning vid filter
ingången 
vid halv belastning 390 385 V 

(35 mA) 
vid full belastning 355 375 V 

(70 mA) 

"Angivet värde gäller för en överreducerat 
resistans hos spänningskällan på 150 ohm 
per anod. Vid högre värden på kapacitansen 
i filteringången måste denna resistans ökas 
iå att toppvärdet på anodströmmen ej över
skrid er det max. tillätna. 

Maximaldata 

Spärrspänning anod-katod 1250 V 

."-nodström. toppvärde 210 mA 


(per anod) 

Likriktad ström (totalt) 70 mA 

Spänning glödtråd-katod 450 V 


Våra. lii.sn..T'e li r TUI.komna. Dled bidrag un
d e r denna rubrik. VI efterlyse r praktiska 
saker ~ trevliga. arbehlmetoder, ],neplga 
kopp IInyar och mätmetoder, llittlllvcr
kad e dotuJJer, "nklll och effektlvll hjiilp
medel fö r service och felsökning etc. )Jet 
riiuk~r mect en blyertssJdss och några ra
d er . VarJo Infört bidrag honorer".. med 
kr. 6: -. 

Hå l i chassier 
Att göra hål för rörhållare i ett chassie 

kan ibland vara besvärligt för en amatör. 
En metod är j u att med en drillborr borra 
upp en krans runt det tilltänkta hålet och 
sedan fila kanten jämn som angavs av G 
Lundqvist u.nder Praktiska \'inkar i nr 8. 
DetLa är dock tämligen tidsödande. Jag be
slöt mig därför att inköpa en hålskärare, 
vilken kostade 4: 85. Sedan jag brutit av 
tvenne reservst~l och fortfarande inte hade 
fått något h l, insåg jag att den var odug
lig. Sedan log jag en vanlig träborr (en 
sådan kostar inte mer än ett reservstål till 
ovannämnda hålskärare ). Och si ! Det gick 
utmärkt! Borren höll till sex hål. När jag 
väl hade blivit van att hantera verktyget 
ifråga gick det bättre, och nu har jag använt 
samma borr till över 20 hål. För vanliga 

oelal-hållare är 11/ 8" lagom och för hål
lare av keramik användes 11/ 4". Efterbe-. 
arbetningen är relativt ringa. 

Gösta Klint 

En lödpistol 
Ur Radio eralt nr 8/ 1947 hämta vi följan

dc enkla konstruktion av en av de nu i 
USA så populära löd pistolerna (quick 
head saldering pistols). Utseendet framgår 
av figuren. Transformatorn är en liten nät
transformator, på vilken alla lindningar ut
om primären tagits bort (en ringlednings
transformator av ej alltför liten typ torde 

LÖO';UMGA 

ä\·en gå att använda). Utanpå primären lin
das en ny sekundär av 25 mm" mångtrådig 
ledare, så att tomg1\ngsspänningen blir ca 
0,5 volt. Räkna varven på en lågvoltslind
ning innan transformatorn »slaktas», så att 
antalet varv pr volt är bekant. Den nya 
grova sckundärlilldningen avslutas med två· 
skruvklämmor, vilka utgöra kopplingspunkt 
till lödslingan, som består aven V -bockad 
18 cm lång koppartriId med en diameter av 
2,5-3 mm. V-slingan förtennes i spetsen 
och pistolen är klar för lödning. Uppvärm
ningstiden är ca 10 sek. Observera att pi
s tolen måste utföras så, att fordringarna 
fur anslutning till slarkströmsnätet upp
fyllas. 

KG. 

Slopa mikrofonbaUeriet. 
Med nedanstående anordning kan man 

helt slopa mikrofonbatteriet om man använ
der en kolkornsmikrofon . 

M°!lULATORRÖR. 

t 
W 


+ 

Skarvning av axel 
Man kan skarva en axel till en potentio

meter eHer dyl. utan att den blir tjockare 

i själva skarven, om man går tillväga på 
följande sätt: man sågar med en metallsåg 
en skåra i vardera a:"{eländan. Sedan filar 
man till en mässings- eller järnbit som går 

l 
l 

I il 
! Ii 

I: 

t rögt i skårorna. Axlarna tryckas sedan ihop 
samt riktas. Sedan värmes axelskarven över 
en spritlåga, tenn lägges på och får rinna 
iu i fogarna ordentligt. Med en fil putsa~ 
sedan tennet oeh graderna bort. 

NI Jonsson , Norsjö. 

Service-oscillator 
En serv ice-oscillator er of te tung og lite 

hendig å bäre med seg når man skal re
parere radioapparater hjemme hos folk. Der
for har jeg lavet meg denne lille tingestell 
her som ikke er större enn en kan putte 
den i lommeu. 

Transformatoren er almindelig utgangs
trafo med omsetnillgsforhold 7 ODD: 4 D. 
Denne gir ca 6 V til glödning. Som rör kan 
benyttes hvilket som helst, da fortrillsvis et 
som tar liten plass f . eks. ECH 11, EF 11 

osv. Spolen er en langbölge oscillator-spole 
tatt fra en defekt apparat. J eg trimmet 
o5cillatoren inn til en fast frekvens midt i 
langbölgeområdet, og benytlet de hanno
niska frekvenser til trimmning av övrige 
bölgeområder. 

Oscillatoren svinger mcget villig og er 
merkelig stabil. Jeg -plaserer den gjerne oppå 
den apparat som skal trimmes. 

Sverre Bergström, Oslo 

Nära 400 sändare i Europa 
Just nu finns det i Europa ca 380 sän

dare. Sammanlagda sändarestyrkan {ör alla 
dessa stationer utgör nära 10000 kW. Man 
uppskattar rundradiolyssnarna i hela Euro 
pa till omkr. 44 miljoner. 

(KJ 
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Hemmatillverkat trådinspelningsaggregat 
III. Inspelningshuvudet m. m. 


Av ingenjör G. Lundqvist 


I detta avsnitt - det sista - i vår konstruktionsbeskrivning av ett amatörbyggt 
trådinspelningsaggregat genomgås inspelningsapparatens mekaniska utformning. 

Till denna del av beskrivningen 
hade förf. först ämnat foga en del 
ritningar och skisser. Emellertid torde 
bifogade fotografier tillräckligt väl 
visa konstruktionens huvuddrag. Dess
utom kan i dylika apparater den rent 

mekaniska uppby"gnaden varieras 
snart sagt i det oändliga. Det troliga 
är dessutom, alt envar som sysslar 
med liknande apparater, för sin del 
uppställer delvis andra önskemål än 
dem fört haft i sikte vid byggandet-

Stommen till sj älva inspelnings
apparaten äT ntförd av l, mm Jarn
plåt i lådform. F ramstycket är högre 
än övriga sidor. Den ö\'erskj utande 
delen är uppstyvaJ genom att kanter
na frambockats i vinkel ca 10 mm. 
I »Iådans» långsidor siUa metallbuss
ningar för axlarna, som äro av 6 mm 
silverstål. I 

Trådspolarna, vilka som fig. 2 visar, 
sitta på apparatens framsida , äro 
gj orda av björk_ De äro »lötade» 
samman av vardera 4 delar oeh be
handlade ett par gånger med modell
glasyr för att ej bli så känsliga för 
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variationer luftens fuktighet- I 
centrum sitta bussningar passande för 
axlarna. De på fig_ synliga tangenter
na ha »nyckelhål», axeländarna mot
svarande 2-kant, och hjulen kunna 
därför bytas med ett enkelt hand
grepp_ Diametern är i rännans botten 
145, ytterst 180 mm_ Bredden är totalt 
35 mm, i det trapetsformade spåret 
resp_ 28 och 22 mm. Med dessa mått 
finnes plats för tl'åd motsvarande ca 
40 min. speltid (med 0,25 mm tråd) . 

Slyrhjulen. 
Tråden löper över 2 st styrhjul med 

V-format spår, diam. 90 mm. Styr
hjulen sitta lagrade på en ram, vil
ken svetsas samman av j ärnplåts
profiler. Denna ram ledar över ett par 
gångj äTn som skruvats fast vid en 
som fot tjänande skiva av lamellträ. 
Trådspridning (nödvändig för att trå
den ej skall trassla sig) ernås genom 
att ramens övre del föres fram och 
ilter i sidled vid inspelning_ Denna 
rörelse erhålles över ett tunt stålband, 
en länk, en arm med rulle, samt en 
hj ärtformatl skiva som rullen löper 

emot. Hjärtskivan drives från ena 
huvudaxeln via en skruvväxel så att 
»stigningen» blir något mer än trå
dens diameter. Ramen hålles utåt av 
en särskild axel med tvenne armar. 
På axeln verkar en vridfjäder. Dessa 

detaljer synas väl på fig. l och 3. 
I samband med denna matningsrörelse 
har ett räkneverk från en kasserad el
mätare tillkopplats. Siffrorna på 
räkneverket synas i fönstret (se fig. 
3) och markeraT var på tråden man 
för tillfället befiner sig. På så sätt 
kan man hålla reda på var en vis~ 

inspelning befinner sig på tråden. 

Drivmotorn. 

Som drivmotor användes en om
byggd motor fr ån gengasfläkt. Rotorn 
är kortsluten med stavar och ringar, 
och de båda fältlindningarna ersatta 
med ett par hänror avpassade så, att 
motorn kan kopplas direkt till växel
strömsnätet (220 V) _ Motorn går så

ledes som enfas-asynkrollmotor och 
varvantalct är vid belastning ca 2 750 
per min. Något startmoment har mo
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lrappskiva. Den senares axel är kul· 

bgr'ad oeh uppbär en mindre snör· 

skiva, vilken samtidigt utgör ena hal· 

van till en friktionskoppling med 

korkiameller. När kopplingen är från· 

slagen löper snörskivan löst på axeln 

på ett »hemmagj ort» rullager. Kopp· 
lingen manövreras med en vinkel· 

böjd arm av silverstål som i från· 

slaget läge hakas fast på ell hake vid 

r iikneverket. 

Tack vare slirkopplingen erhl;I\es 

mj nk igångsättning av trådspolarna 

samt snabb och bekväm frånkoppling. 

Från nyssnämnda snörskiva går en 

rem till en större snörskiva (högra 

axeln i fig. 4) , varvid motsvarande 

trådspole drives. På samma axel sitta 

ytterli<Tare två snörskivor (olika 

stora) och mitt emot dessa på vänstra 

axeln ytterligare två. Dessa sista sitta 

dock ej fast på axeln utan löpa på 

bussningar mellan stoppringar. Åt 

ena hållet bringas de i ingrepp med 

axeln med spärrfjädrar (samma prin. 

cip som vid grammofonvevar ). Där· 

torn ej enar hjälplindning saknas. den snabbgående motorn kunna däm för komma de båda mellanremmarna 

Detta är gjort med avsikt, ty någon pas genom att motorn helt enkelt (gardjnspi raler ) att arbeta var sin 

särskild omkastningsanordning be· hänges i en gummiskiva. Förläl;g. gång när körriktningen växlar. Skiv

hövs då ej. Vid tillslagning av ström· ningsaxelns andra ände styres av ett diametrarna är valda så, att tråden 

men vrider mall endast litet på motor kullager. Även detta lagerhus »hänger alltid hålles spänd. överskottsrörel· 

axeln åt önskat håll varvid motorn j gummi». sen gör att den för tillfället arbetande 
;;jälv ökar upp till full hastighet. På rörändan silter en trappskiva, remmen »kryper» på minsta skivan . 
Hastigheten iir ej fullt konstant och från vilken en rem överför rörelsen Anordningen verkar helt automatiskt. 
avsikten är att förse drivanordningen l iII en an nan, rakt ovanför sittande, När motorkörriktningen kastas om 
med regulator. Utan sådan iir det 

svårt att undvika »svajning» vid upp· 

Fig. 1. Tnspelning~aggTegal el se ll bakifrån. Anordningarna för Iråd~pridning ~yn s här 

Iydlig!. 


t<:gning av musik. Vid tal däremot är 

denna svaj nillg knappast märkbar. 

Remanordningar och slirkoppling. 

Motorns a, el är förlängd med ett 

mässingsrör. Detta för att motorns 

magnetiska fält ej skall påverka in· 

spelningens magnetiska delar. Fram· 

plåt och ram verka härvidlag iivell 

som magnetisk skärm. Erfarenheten 

v' isar dock att man kan ha motorn 

ganska nära, t roligen till och med 

direkt monterad på apparatstativet. 
Den här visade anordningen har dock 

den fördelen. att \' ihrationerna från Fig. 2. ln ~pelning5aggregalel ~etl framifran. 
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Fig. 3. TrådinspeJningsaggregatet sett från sidan. Fig. 4. irådinspelningsaggregatet se tt snett uppifrån. 

och kopplingen sliras igång slappnar 

lråden endast ett ögonblick, sedan 

stramar den upp igen och förblir 

s pänd. Trådspänningen bestämmes av 

hur hårt man spänt spiralremmarna. 

Lägsta hastigheten motsvarar en 

trådhastighet av 0,8 il 0,9 m/ s. Denna 

hastighet torde vara ganska lämplig. 

För upptagning av tal kan man köra 

ännu långsammare. Nästa läge på 

trappskivorna ger ungefär dubbla 

hastigheten. Förf. har dock ej kunnat 

märka någon förbättring i ljudkvalitet 

vid den högre hastigheten. Tredje 

hastigheten ger något mellan 3---4 

m / s. Den passar bra vid tillbakakör· 
ning och vid radering, SOIl1 då kan ske 

relativt fort. 

fn· och avspelningshuvudena. 

Aterstär så att säga något om 111· 

och avspelningshuvudena. Dessa jämte 

raderspolen äro monterade på en 

i~()litskiva, vilken fästes vid övre ram· 

stycket med ett par kraftiga skruvar. 

På fig. 5 visas denna enhet. Till höger 

sitter raderspolen, genom vilken tdl' 

den ständigt. löper utan alt släpa emot. 

100 varv tråd 0,35 mm på en liten 
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spolstomme, del är allt. Inspelnings· 

huvudet. som sitter i mitten har två 

spolstommar, tillverkade tillsammans 

med fästarmen , av canvasisolit. Hålen 

äro rektangulära och de lätt utbyt

bara j ärnkärnol'lJa a\' plåt hållas fast 

med de på fjguren synliga skruvarna. 

På vardera spolstommen äro lindade 

två lindningar, en för talström och en 

för högfrekvens. Tråd: 110 varv 0,3 

mm per lindning. Samhörande lind, 

ningar äro seriekopplade. Vardera 

spolen kan leda över sin arm och den 

undre spolens lagringspunkt är Hyll
har i trådens riktlling. Järnkärnornas 

läge i förhållande till varandra har 

nämligen rätt stort inflytande på åter

givningens kvalitet. lprovning och 

inställlling underlättas av den häv

armsutväxling som anordnats samt 

v isare och skala (den senare synes ej 

å detalj fotot men skymtar il fig. 2). 
Beträffande utformningen av de 

mot tråden anliggande ändarna av 

järnkärnorna kan något bestämt inte 

sägas, ty detta förutsiitter ett mycket 

stort antal systematiska prov. J usl 

den detaljen torde också få anses vara 
av sådan art att lösningen blir en 

kompromiss mellan ljudstyrka, ljud. 

kvalitet och enkelhet utförande. 

Förf. har föl' sin del mest använt en

sidigt fasade eggar med ea 60° egg

\! inkel. Inspelningshuvudets nedre del 

hålles upp mot tråden aven liten 

vridfjäder, dell övre vilar mot tråden 

med sin egen tyngd, Detta under in

>,pelning. Då inspelning icke pågår 

föras huvudets båda delar från var

andra, varvid tråden löper fritt. Detta 

utföres med en på baksidan sittande 

spak, vars övre ände (synlig å fig.) 

föres åt vänster. 

Avspelningshuvudet är av enklaste 

slag. Stommen består aven rund 

l+,onitstav. Den har ett centralt hål, 

vari man med en skruv fäster den 

som kärna fungerande tunna och 

smala j iirnplåtremsan. Denna kall 

bytas ungefär som man byter stift i 

en nålmikrofon. Runt staven är en 

ränna filad . I denna ligger lindningen, 

ea 500 varv 0,04 EE. Ett par små 

»horn» av rnkissingtråd hindrar kär

lian att »spåra av» under gång, och 
llIed en bygel kan man lyfta av huvu

det fr ån tråden. 

Då alla de nämnda lindn ingarna 
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äro mycket lågohmiga behöver man 
ej använda skärmade ledningar till 
och från förstärkarna, men åtminstone 
för avspelningshuvudet bör tvinnad 
ledning användas, så att växelfälten 
från nättransformatorer m. m. ej för· 
orsaka brumspänning i densamma. 

Vid inspelning avskäres basen som 
vid grammofoninspelning. Detta åstad
kommes här med hjälp av ett filter 
bestående aven drossel och en kon· 
densator. Filtret kopplas in före slut· 

steget. 
Som av det sagda framgår är del 

här fr åga 0111 transversalinspelning. 
Man skulle då behöva befara varia
tioner i lj udstyrka på grund av att 
tråden vrider sig. Några sådana ten
denser har emellertid förf. aldrig 
märkt. Möjligen saknas vridningsten
dens när så en~el trådföring användes. 
F. ö. har på försök avspelningshuvu
det fått löpa mot trådens sida med 
ungefär samma resultat som i det nor
mala läget. 

Fig. 5. In- oeh avspelningshuvudena. 

Ett serviceinstrument med "laboratorie- egenskaper" . 


VOMAX 
U N I V E R S A L I N S Y R U M ENY 

Vo!t.ohm-decibel-m.illiampere.arupere. 
meter. 51 mätområden och funktioner. 

Pris Kr. 3<&8:

Tillverkare : * Tekniska data: 

L Vomax mäter spänningar, strömmar, mot stånd, decibel. MC MURDO SILVER COMPANY 
2. Komplett visuell signalföljare från 20 p/s till över 100 mega p/s.

Hartford, USA. 3. 3 till 1200 volt dc fullt skalutslag i 6 områden vid 51 megohm och 6 
områden upp till 3000 volt vid 126 megohm ingångsmotstånd. ± polari

Generalagent: tetsomkastare. 
4. 3 till l 200 volt ac fullt skalutslag i 6 områden vid ett effektivt in-I. SCHi\IN, Kristianstad. 

gångsmotstånd av 6,6 megohm och 8 N,fd. 
Tel. 102 51, 125 Il. 5. 2 K ohm till 2000 megohm fullt skal utslag i 6 områden. 

6. -10 till +50 db (O db = l milliwatt vid 600 ohm) i 3 områden. 
Användes i tekniska högskolor, vetenskapliga 7. 1,2 mA till 12 amp. fullt skalutslag i 6 områden. 
forskningsinstitut, fabrikslaboratorier och ra· 8. Engångsnollning för samtliga områden. 
dioservieeverkstäder. 9. Toleranser : ± 3 010 vid dc, ±5 0/0 vid ae, ± l 010 vid motståndsområ· 

dena. 
Levereras omgå.ende! Begär broschyr! * 10. Absolut stabil. Lättläst skala. Bekväm att hantera. 
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TAYLOR 
typ 41 AlP 

en ny modern rorprovare 
av engelskt fabrikat, vilken kan levereras i transportabelt eller stationärt utförande dels 


kombinerad med universalinstrument och dels enbart som rörprovare. 


Följande prov kunna utföras på såväl europeiska som amerikanska rör : 


l. Branthetsprov 4. Katodläckageprov 
2. Glödtrådsprov 5. Emissionsprov på likriktar
3. Kortslutningsprov rör och dioder 

OBS! 	 Med denna rörprovare kunna branthetsmiitningar 

utföras, varvid värdena avläsas direkt på skalan. 


Med rörprovare kombinerad med universalinstrument kan dessutom ström, spänning 


och motstånd mätas. 


Visarinstrumentet är försett med skalbelysning, så att avläsning kan ske även i dålig 


belysning. 


Till varje instrument följer en inbunden instruktionsbok med uppgifter över mer an 


2000 europeiska och amerikanska rör. 


EI.EKTRONIKBOLAGET AB 
\ 	 Kungsgatan 34 - Stockholm - Tel. 216290, 216291. ) 

~--------~ 


I 



- för säkerhets skull ••• 
Ur Alpbas tilh'erkningsprogram 	 A'lpha ytSkiktsmotstånd används alltmer 

inom radio- och " telefontekniken, där ford· 
ringarna på driftsäkra elmotstånd med kon
stanta viirden är synnerligen höga. 

Det utmiirkande f ör Alphamotstånden är 
deras låga själ'Yln(ll1ktion och låga egen· 
lwpucit:lns samt att de liro brusfattiga, 
Detta senare beror pi't att ytskiktet består 
av ett kl'istalliniskt homogent grafitskikt, 
som utan nå gnl bindemedel inbränts på en 
porslinsliärnn. 
Alpha yt<;kilttsmotstånd ilr utrustJade med 
ilndhylsor och Skyddade mot yttre åverkan 
genom ett speciallack. 
Begär prospekt i d.ug - där finner Ni ut· 
förligare upplysningar om Alpha 'ytskil."t1t
mots tånd. 

L 

AKTIEBOLAGET 

1888 	 1948[> ALPHA ~I 
ETT LM ERICSSON'FÖRETAG 

SUNDBYBERG 

POPULÄR RADIO NR 10/1948 

Mycket beror givetvis på inspel· 

ningen. Intressant skulle det vara att 

ordna med en särskild lindning på iII' 

pelningsrnagneten frän vilken en rätt 

kraftig motkoppling (spänniJ1gsmot. 

kopplillg) anordnades. Man kan il t· 

minstone på goda grunder v~i nta 

avsevärd förbäUrin<Y. 

Det förtjänar kanske uämna att 

maximal utstyrning erhålles med ca 

20 amperevarv på inspelningsmagn . 

tema (räknat på strömmens max.' 

värde). Överskrides detta värde er · 

hålles kraftig distortion. Någon anord· 

ning för kontroll .w inspelningsvoh" 

men är di.jrför öllskvärd. l. · X. osc illo· 

skop, glimlampa, magiskt riga eller 
sjJin n ingstoppvoltl11eter. 

Vinjettbilden visar anläggningen i 
sin helhet i nuvarande skick. SOIl1 van· 

ligt när det är fråga om hobb yarbeten 

är den ännu på utvecklingsstadiet, men 
givetvis är avsikten att någon gång få 

cien helt färdi g och helst inb. ggd i 
något skåp eller liknande. 

• • , ••••••••••••••• , ............... , . ...... ..... ... . . , ............................ , ...................................... "." •••• , .......... .. . ...... .... "' 


Välj ett ALPHA· motstånd 


• TELEFON 28 26 00 

Radiotekniska kvällsstudier 

RaUHr· och )"auioteknik, vektoranal ys, 

elektronik och liknande ämnen kan i år 
Stockholms högskolas kursverksamhet erbju· 
da den kunskapstörstande. Kursverksamhe· 
ten har nämligen utvidgat sin verksamhet 
att ocksll omfatta en slor teknisk avdelning 
"id sidan av ~ ina tidigare avdelningar för 
språk, handelsämnen, matematik och natur· 
\e ten"kap. Kurserna är upplagda så att de 
lämpar sig håde för den som på längre sikt 
ömkar skaffa sig en ingenjörsteknisk utbUd· 
ning. s väl som för den som vill rekapitulera 
och utvid ga tidiga re tekni.ka kunskaper. Re· 

ENIAC Forts. fr. s. 247 

det vi ktig t i samband med tabeLl erna i funk· 
tion.tabellerna, dels för att dessa är så stora 
löver 100 ledningar på vardera sidan ) , och 
dels för a ll förbindelserna i tabellen är va· 
riabl a. I detta fall minskades parasitsigna· 
len gen0111 användning av anodresistanser i 
parallellkoppling med en be lastning som ut· 
göres av tabellen själv. Multiplikationstahel· 
len har förd elen aven fix koppling. Den 
kunde ytterligare förenklas genom ett »kode· 
system» (se fig. 4!). l stället för att ha ett 
s topprör vid utgången för varje siffra frän 
l till 9, kunde topprör användas, som får 
"ig tillförda one·pulse, two·pul ses, two' · 
pulses och four·pul ses. Detta fordrade ett 
mindre antal rör och gav cn hättre balanse· 
rad multiplikationstahell. (Forts.) 

dan första terminen omfattar den tekniska 
avdelningen ett 30·tal kurser som i regel le· 
des av civilingenjörer. Kursverksamheten 
börjar i veckan 20-25 september och till 
dess kurserna kommit igång hålles expedi· 
tionen på Observatoriegatan l öppen varda· 
gar utom lördagar kl. 17- 20 för dem som 
önskar sakkunniga råd om studiernas plane· 
ring. Avgift per kurs är sa tt så lågt som till 
25: - och omfattar i r egel 24 timmar. Vi · 
dare uppgi fter kan erhållas pr tel 30 11 60 
eller 30 Il 64. 

Grafisk beräkIl. Forts. jr. s. 248 
tonarmens vridning:;punkt. Detta avstånd 
beror ju på tillgängligt. utrymme i gram· 
l11ufonskåpet men vi antaga i detta fallet 
alt det är 178 mm (7"). Vi utmärka denna 
punkt P på vårt papper. (Hela skissen skall 
naturligtvis ritas i full skala). Drag nu en 
cirkel, koncentrisk med de övriga två, med 
en diameter på 197 mm =diametern på , ki· 
vans mittspår. Drag sedan linjen A-A= 
t2ngenten till mitt spiiret. Slå en cirkel B-B 
med tonarmens vridningspunkt som centrum 
genom ~kivtallrikens centrum. l\farkera se· 
dun punkten X = tangentens A-A skär· 
ningspunkt med mittspåret. Med saDlIna 
radie 80m för cirkeln B- B slå vi nu en cir· 

......... 0' ........................ ,········· .... •• •• .. ···,····· •••••• " •••••• 
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kel C-C genom X med pa~sa rspet.sen pa 
linjen A-A. Drag linjen D- D mellan Radiolänk LM-tornet Södertälje 
de punkter där cirklarna B-B och C-C 
korsa varandra. Punkten Y representerar 
nu nålspetsen och avståndet 1rån Y till ton
armens vridningspuukt mätes och blir i det I samband med den internationella
ta fall 195 mm. Således skall nålspetsen radiokongressen i Stockholm a1Wrdnad~ 
passera 195-178 = 17 mm framför skivtall Tele/on AB L M Ericsson den 20 juH
rikens centrum. en demonstration för pressen all sitt. ny

SId nu en cirkel F- F, vars radie är 195 
byggda radiotorn. 

mon och drag tangenterna G-G, H- H och 
K-K (vinkcln mellan tangenten och radien 
~cnom tangeringspunkten till tallrikens Sedan man åkt upp i hjss 18 våningar 
centrum är 90°). Drag sedan linjer från samt klättrat upp ytterligare någon bit , 
tcnarmens vridningspunkt tU! tangerings kom man till det rum där mikrovågsappara·•punkterna för tangenterna G-G, H- H och turen är uppställd. Ute på ualkongen var•K- K. Vinklarna mellan dessa linjer och här uppsa tta två metervida paraboliska 
t«ngenterna visa den snedställning av n1l1- metallreflektorer, vända mot Södertälje nya 
mikrofonen ~om erfordras för att absolut vattentorn - beläget på något över 2 mils 
korrekt nålföring skall erhållas vid de tre .- avstånd - och utgörande resp. sändar- och , if \." •
vi~ade lägena på nålen. Man väljer lämp mottagarantenn i radiolänken. Man använde 
ligen ett medeltal, vilket i detta fall blir här 3 cm våglängd samt pulstidsmodule·•27°. Maximala felet blir således B':J° åt det .. , riug. Tolv telefonsamtal kan samtidigt över · 
ena hållet och 10 åt det andra, dvs. ett to föras på radiostrålen. 
talt fel på endaöt 2% 0 . Det är med sil. kort våglängd nödvändigt • 

Tonarmen kan nu givas vilken form som att man från den ena stationen kan se den 
helst om man bara ser till, att avståndet andra - vilket också varit möjligt om det 
f~ån nålspetsen till vridningspunkten blir icke just vid demonstrationen varit så dålig 
195 mm och vinkeln mellan linjen genom sikt. Antennern a på radiotornet såväl som 
nålspetsen till vridningspunkten och nål· på vattentornet befinna sig på drygt 100 
mikrofonens centrumlinje blir 27 °. Tonar meters höjd över slu" tröskeln. Därtill harL/l1:s rauiotorn, där man överst ser de två 
men placeras edan så, att nålspetsen pas· jör 3 cm våglängd allsedda re/lektorerna man en radiolänk på cirka 3 mil mellan 
serar 17 mm framför tallrikens centrum. riktade mot SödertCilje. Midsommarkransen och e tt något lägre torn 

Äntligen 

en förstklassig 

bilradio med lång- och 

mellanvåg till iördelahligt pris 

GARANTI: 
6 månaders fabri.ksgarnn ti enl. 
SRL :s sedvanliga bestämmelser. 

Omgående leveraJ's från lagerDATA: 
6-rörs snperlleterodyn med högfrekv ensfUrstiirklling. Våg SINUS affiirstelefolle r, snabbtelefuner ochlängdsomri'lden: 200--550 mtr o h 750--2000 mtr. Kontinuer

ligt variabel ldl1ugfi\rg.·kontroll. 
 reflexhögtalare. 

TCC och DUBII,IER, elektrolytiska konden
Omgående från lager i Stoel_holm. 
LEVERANSTID : 

satorer i alla värden, bl. a . 32 mfd. 500/600
PRIS: Kronor 400:-. volt. Oljekondensatorer 2 mfel. 1000 volt. 

Rabatter enligt sedvanlig klas:ming. TESLA-ALWAYS potentiometrar i alla vär
den, med och utan strömbryt.are_E L E K T R I S K A A/B CHIA M 'PlON 
MALLORY bilradiovibratorer () och 12 volt.

GliSTA B.:;'Cl{STRöiU 


Bhrenniird.gntan 3 - Tel. G2 2528, ;;22529, G2 26 30. STOCl{HOL~J 
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En god anteGD 

iir ett villkor för att lmllna utnyt.tJa mottagaren till l ullo. "Id uppsättning aven 
antennen bör sitta Aå högt och fritt som möJUgt. Nu är riit hl. tiden Inne, at t infö r 
na,rsii..",ongen" gö rll d essa. b e tydande förberedelser. VI nälnn:-l. här ett un'u l av vX·r 

Skyddshylsa 

ATumi"iumrör 

Gum miisole rinq 

Oroppskydd ukCfrm 

I(ontuktsl.:ruv fö , 
nedledninq 

lsoJerinq 

PanJotrö rf8:olo 

~Wjl lbart feSJt,] 

vil1,en vi garantera uhn~irlctn, r esultat. 

ULtRAANTENNEN TYP A 
3-l1clnd s pjuta n tenn 3,5 Dl läng , passande 
rö r s' vu l fö n s ter- s om takmontage. (Vi 
viljn (lock pi\ pcka a t t e1'fekth'ite t n blir 
avsevllrt h ögre vid takmontage.) Tillver
kud uv Hlum iniumrör m ed fä s te av pansar_ 
rör, effck tivt iso lerad samt försedd m ed 
d ro pps kYLId. Skarvarnu iiro ii vc n försed c1a 
med vatte ntiita s kyud s llylsor. F ästet är 
'UilIba rt i 3 Iiigen . 


Pris kronor 17:

.'I.~TE.NNAVBARAnE, praktisk oc h ä ndum, J"enIig med genom
borrat bak lithllvud fö r ned Iedningens tabll isering. Eul,el skruv
anordning för fas tsättn!](lct i takkanten e. dyl. 

Lill1gcl 32 cm. P ri s K r. 2: 
40 cm . Pr is Kr. 2: 25 

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

l lager finnes bl. 

Sändarrör : 

8(;0 oIeS: 
832 .. ....... .. 20 : 50 

826 . . . . ..... . . . 24: 40 

81 3 . ..... .. . ... 69: GO 

307A ......... 67: 
211 ..... .... .. . 17: 50 

HY69' 25 : 
3C24 . 22: GO 


I,lkriktw:rör 

3 B24 . ...... .. 23: 
5R4GY .. .. . . 22:
"6X4 . ....... . 8: 
l 2Z3 ... ...... 10:
RK21 17 : GO 

8tl!lA O: 80 

872A .... . . ... 28: 50 

1041 19: 50 


Acornrör : 

954 12: 
mm 12 : 
956 18 : 50 

957 12: 
958 18: 50 

OG9 18 : :;0 

Stablllsatorr ör: 

VR105 12: 
VR150 ... ... 12:-


Strobolron: 

1021 ..... . . .. 38:

Katodstråle rör: 

5CP1 . ....... . 70:

a_ följande rör: 

Thyratron : 

· 2D21 12: 50 

2u.,O 16: 50 


Fotocell: 

931A ......... 39: 50 


l(rlsta.lJdiod: 

11\34 U ""'" 9: 75 


S pecinlrör: 

2C21 16 : 50 

3(;30 22:

iUoUagarrör: 
"HA 11: 
· l R4 ll: 
· lS4 11 : 
· 1,S5 11:
· 11'4 11 : 
·SA4 12: 
'3S4 11 : 
"GAGS 12: 
' GAK5 . ..... 17 : 50 

'llAQ5 .... .. 10: 
"6ATO 7 : 
°GC4 13: 
· OJ6 13:
7AG7 12 : 
765 9: 
·12BE6 ...... 9: 
12C8 n : 
12K7 .. .... . .. 7 : 
12Q7 . ... 6: 50 

J2S K 7 7 : 50 

1629 6: 

Magnetisk gWUluidiimpad grav6rdosa: se scllcmat ova.n. 
av mYCket god l,valite t, Impedans ii ohm vid 400 p/s . 

Pri s kronor 46 : 
GRAVf:R;\IOTOR, vlix(,lström 70 W m ed 25 cm. tu ng 
s kivtallrik. Spänning 115 ,olt. Pris kronor 120 : 

ULTRAANTENNEN TYP B 
D cnna antcnn iir 4 -dclacJ , har överkups
lade sko n'ar, Hr 5 m. Itlll g och rii r sec1 d 
med kraftig f"åstanorUllin g be t ll.en(le av 
t\'å järnringar med sk l'llVanordning. Dt' t 
ta [äs!.e iir dct mest praktiska o1:' h lUtI
monterad e som f inns i rnarl.;:o acl en för en 
Hi ng takantenn.. Bakeliti sole rin g. Vi r · 
kommendera denna anl enn för platser 
,O lll iiro utsutta för h:1rd vind, på g ruIHI 

av des s slabilitet. Plis kronor 30: 

~edleu ni n gs tl'åd . ....... ... . ... ... ..... .. " .. .. 
A ll fe nnwire Z:t~tlt1i~ . 

" {/ ,-tl'adl~ 0.0 ... .. ...... ... .... .. . 


HF kubel JOO ohm ..... . .. ........ .... ..... ..... .. . . . 
l.itzträ.d 3XO,0i1 llylo nom ~ pllnllen .. ... . .. . ..... . 

7XO.05 nylOHOl1lsp unn('1l . ... .. 
2V X O,05 silli:csomsp uL1l1en 

dylik, beakta dA .tt 
d en komman.de "lY88
antennma.terlel, med 

pris pr m. Kr. -: !li 
" - : !Ii 
., - : 30 
" -:7i; 

- : 40 

-:115 

l: 10 


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

r 
8" 

o 

,
~. L I" 

~ //2__-..4 

OlJel<ond , 

OljckoJld. 


I 

-15" Il f 

6~~~i6 
,f'" 

6i 

mF 600 V 


SPECIALPOTENTIOMETRAR: 

'l'ri'tcIlindad 25W 100 Kohm llled ra tt 

6W 100 Kohm 
6W 50 Kohm 

KO lpotcIlliometer , rätli njig 5 Eobnl ...... 

10 Koilm _. .... 


1 lIIego hm ... 

1,5 ~'iegobm . 00 

2 Meg-ohm... 

j 

RÖl'håIlare iii r a cornrtir, l{erumis k " 0 Kr . 

rö r 826, 829 m. fl., ke ram. .. 

för 872A m.· f l., 1,erHmisl{ 
fih 5CPl m. f l. , hakelit ... 
fö r 931A m. fl.. bakclit ... 
miniatyr, s ld.irmade .... .. 

I\..oll{orn~mil,rofun m ed k lafihand tug... 
bordslll ode lI J m. in

byggd transfo rmator i fo ten .. ...... . 


~nkrof()nlu\pse l J 	 kri !5.1alI ... .. .. .. .... ... . 

mag ne ti sk .............. . 


Högtalare F~I 8", fäll spolc ll 10 K ohm 

lIlF-trt1n8formator, 10- 12 Mc 

" 

" 

.. 

.. . . .. ........ 
41.l5 Kc, miniatyr 

StyrkrlstalI,40 och 80 m. e j surp ins ... 
20 m. s !l rpI us ..... . ......... 

2 X 2,3 ... Kr . 2: 75 Hörte lefo ner , arm emodell, 

2 XO,fi mI<' 600 V... 3:- ohm ... .... .. . ... ... . . . . ... .... ... 


45: 

20 : 60 

20: 60 


6: 
6 : 
6 : 
6:
6: 

* 
4: GO 

10 : 

11:

G: 70 

2 : 7·0 
S: GO 

20:

211 : 

25 : 
14:110 

H: GO 

12: GO 
11 : 

19: 
12 : 

2000 

14:-


Vibmtor G V 115 p/s .. . ...... ... 15:- I,lkrikta.r e lemellt ti ll Simpson 2IlO 

.. 12 V GO D/S ." ... . .... . .. 15:- med klllibr. mots tånd. Pr sats 


Jlör tel.cfollCr, u rillclllodeIl , h g - Kr . 32: 50 

ohnllJ;U .............. .......... ... ... " 12 : 

- Allt mellan antenn och jord 
INGENJÖRSFIRMA ELFA 
Tunnlandsvägen 22 ÄKESLUND Tel: 261675 


" 
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på Bet;oö n norr 0111 Värmdön. Denna ha r 
varit igdng hela varen för att utröna 
a tmosfärens inverkan på överföringen . Dr·t 
har därvid visa t sig alt regn och snö haft 
en gan5ka liten inverkan pa radios trä lens 
~tyrka. 

Denna radiolänk var i fö rsta hand av· 
~edd för at t undersöka möjligheterna av 
att använda den1'amma för telefon förbindel
ser över s träckor där de t är svart a tt dra 
kablar. Radiol änkar för telcr i"ionsöver 
föring är däremot ännu sa länge mindre 
ak tuellt . Dotterföretaget Svensk" Radio· 
bolaget visade även en radiolänk Eom arlw 
tar med avsevärt längre ,·aglängd. 1.67 m 
(180 Mp.! . ) under 8IHända nde ar F:\!. och 
vars räckvidd icke är begränsad till den 
optiska syn 1' träl"kan - >'0111 up pgår till mel
lan 3 och 7 mil beroende på hur höga torn 
man använder - lItan normalt uppgår till 
6 il 8 mil. På de tta ~", t em ka n överföras e tt 
tel efonsamtal och upp till s ju mätknnale r 
'amtid igl. Denna spec iella utrustning är 
a,·serld att underlätta driften för kraftföre 
tagen, SOm ofta raskt hrhöva komma i för
bindelse mellan sina olika s tationer. Över 
Olätkanalerna kan man de,sutom kontinuer· 
ligt överföra inställningen hos rle olika 
mätins trumenten i kraft" tationcn. Den de
monstrerade anläggn ingen var beställd av 
AB Bergslagens Gemensamma Kraftförvalt 
ning för upp5ällning mellan Vä teriI s och 
Ramnäs. B. S. 

Amerikanskt trådinspelnings
aggregat 

Ovanst· ende bild visar ReA :s nya tråd in 
:;pelningsaggregat; det är läll bärbart och 
har tre enkl a kontroller, varför det kan ut

nyttjas av vem SOm helst. efter några minu

ters ins trukt ion. An läggningen är komple tt 

od. innehåller alla anordningar för omedel

bar upptagning och avspelning. 

(Kl 


Tråd till trådinspelningsaggregat. 
POPULÄR RADIO har fått mottaga en 

del förfrågn ingar, om det finns tråd att 
köpa till det inspelningsaggregat, som be
skrivits i de sista numren. Vi kan meddela.. 
all Uddeholms B, Uddeholm, tillverkar eJ; 
lämplig tråd med fabriksbeteckning »UHB 
Arngr im 2». Diametern på denna tråd är 
0,25 111m. 

Nya LF-transformatorer. 
En ny typ av transformatorer avsedda fÖJ

Ij udä tcrgivn ingsanläggninga r introduceras på 
den svenska marknaden av AB Elektroborg 
i Stockholm. De nya transformatorerna är 
av holländskt fabrikat »Unitran». Frehens
kurvan för en omkopplingsbar utgångstrans 
formator i denna serie framgår av fig. 1. 
Som framgår av figuren är kurvan rak inom 
± 1,5 dR inom område t 30-14000 p/s . 

Advance 
SIGNALS ENERATOR 

TYP E 

Frekvensområde: 100 Kc/s-60 Mc/ s p å grundjr e
kv e n s e r n a. 

Noggrarmhet: Garanterad till ± l %. 

Dämpning: Konstant impedans genom 75 ohms 

~.. 
Den senaste A.DVANCE signalgeneratorn, typ E, transmissionslinje_ 

Strålning: Under 3 mikrovolt vid 60 Mc/ s. 
Belyst skala: Skalans totala längd 750 mm. 

ställer en LABORATORIEAPPARAT inom räck

håll för varje serviceverkstad och amatör. Nätanslutning: 110-210"- 230-250 volt, växelström 1Q 
-100 p/ s. 

Dimensioner: 33x27X20 cm.Dess enastående noggrannhet, vidsträckta fre
Vilet : Omkr. 7,5 kg.

kvensområd saInt tillförlitliga attentuatorsystem 
Pri8 Kr_ 37,'); - nfo. 

gör detta instrument till ett oumbärligt redskap 
vid service av känsliga radioapparater. P~R HELLSTRÖM 

AGENTUn FIRMABroschyr med fullständig beskrivning lillhanda
E ltc kn i~ka uvLlclnill"'cn 

hålles på begäran. Spannmä lsga tan 14. Tele fone r 114339 och 132832 
GÖTEBORG 

POPULÄR RADIO NR 10/l948 262 



Förstklassig amerikansk radiomateriel 


-67-11012 
76-0031 

22-5052 22-11018 

35-5089 

71 -1i0611 

3,;-11 103 311-G006 311-11061 	 4<)-;1003 .\0-501 5 Vlbru tor 

DIVERSE MATERIEL Oijekondensatorer li K 3G'I' Glj7(; 1:!7-3 
UKGGT UVUGT ~L6GT

Omformare: Bendix Radio 35-5061 ~ m}'. (100 \ . DC l'yro llal U: 00 liK 7 GZY5G 25ZfJ 
(jK 7GT (jX"GT ~5ZGGT

Iikst r./li kst r. 4 .jOO V/ mill. Papperskondensatorer liK8GT jA8 a5L6G'l'
"rim. 28 V 10,5 am!). 6LG 7E5/ 1:!O I 35Z3,pk 300 V Ot2(j " 	 :15-508!l 600 V DC 0.01 mI" o lal' ,. -: 9" nLtiG 7~7 a5Z4G1' . 150 V l 	 35-5413 (i00 V D C 0.0;; mI" Solar ..... . .. -: 95 fiL7 l:!AU 35Z5GT

14 \.il \' ::; G:i850 (iOO V DC 0.85 mI" Sprug·ue. . '!: 25 fiP5GT 12A.liGT 42 
II to Ii I' . »;3 : - (lQjGT 1:!C8 43

Glimmerkondel15atorer, 5 % HR, lUliGT 46 
Micro-Switch "OL6GTliSA j 12K7G'J' 

35-500;) 10 p1<' Solar ..... " - : 110 fi8A7GT 12QG'J' 56 

~"-G067 15 am [J. 12;, \ .•1C :l;;-5122 25 pF Eel :\l clI('u .. - :60 6S07GT I:lSA7 ;,8 


G ~50 ,. l~SA 7GT 75 
3ii-;;201 ;; 000 pE' Solar .... . ............ . 2: 80 (h'-;F;j 


:l.. 400.." liSH 7GT 11SF" 80 
:! 50n" -;: 2i; Systoflex, glas (eldfast) fiS.TT 12811'7 82fl 

IiSK7 128G7 83
Il o."" I') .. ...... .. . . .... . pr lIl. 2: 50 HSK7GT 12SII7 957

Reläer 10 mm !O .. . .. pl'm . ;,!: 9il 	 (lSQ7 128.T7 !lOOl 
(jSQ7GT 12S.f7GT 900')

71 -5()(18 ~H , . 2-pol.. 2 -vHg~ ... .. .. .• .. . " 31: 'l e; 
 OscIllografrör 	 OSS7 128 K 7G1' !lOO;J 
liS1'7 12SI,,7GT 9006 

~APl " 4R:  GC5/ GGG 12SQ7G'l' 
UPI

Potentiometrar 
' . 80: 

~o-r>003 :i ohm 5 'i, lr[lLll iouau liujiir 4: 50 5. f P1 	 l' 150:  Sändare- och :!G21 Il
40-n015 20 ohm (j ' I. triiullnuull linjär " 4: 75 HlPj 	 ,.120: - 2(:22 l.Lförstörkarrör CKii01A X 13 5(1

Likriktande kristaller ~C:H/ J(K;H .. . :~ 7 :- C K 502A X 10 Högfrekvensdrosslar :.H ':!-l/ :! ..Uj 24 : - I; K 503AX 10
1~ :!:) ..... 2 :~: 5Q r(l.;: ·[032 ... 70: - CKliOliAX 10!t!.;;:!()!} 4iJ m Il 5 o/u " ..... 1: tö H K 4D22 . . 7u: - ('K500AX 10 Magnetronrör utan magnet H K 20A .. . 110: - CK510AX Hi 50 

Kontakthylsor H K 25 :.u : tJO C K 512AX 10 
0.0:!.J2G 	 . .. . ... " . . nto " 98:  H K ~8 ,1 ......... 200:- CKii2:!AX )2


iG·::;031 försiIvrau e ............... .. .. .. . .... - : :15 H IC38 .... . .. . . ... U Il: - ' r.;: 524 AX 16 60 

RH/ H K H .. . ... 1 ~~: -

RAYTHEON RADIOROR, listpris HK·IS_\ .... .. . .. :!2.5: - Likriktarrör för
Vibratorer 
It K 50 . . .. ... . .. . . :ll:.'iO 
 sändare och inOA3/ VIt7;; 18;; fi_ I.B7/ [8.:;:; 

0f) \ ' lik s tr. GV yiixel~tr . fiil' eX<'Ill -	 ;) Iy!~/nI"G5 ' 0 ~53 : 
I) _\~G 1'1'-1 GAei/ I SJ:! 	 dustriella ändap l' [vi s bUrad lo ... . . . .. . .... . . ........ .... .. 20 : -	 lU.;: 80i .. ... . .. . ... I~:-
OB3/ V!l!J(I ~A3 HAG5 :::!Til 150: - m61 
n CVY H III;; ~X28m n.\ Kri ';01 A 17 :  RKi2 ........ .. .. 41 :-
Steatltisolatorer, gängade n03/ VH1JO :1.-\+ fiAllJ ~G() '!·l:  RK7;{ ... , 75 : 

invändigt nZ~G :L\ 8G'I' HX I20 . . . .. .. . .. . . 100:
OZ4 a A5 IIHi 

liB8G Subminiatyrrör ltX12QA 112 : 
~2-5018 19 X ~k lIlm ...... . .........•. ... ... " - : 60 (jHEfi 1 1 : - HX112 .. .. ] '; 5: 

lAr,G 'I' :;m/l~!J 1 fiRAU 
:.!E ~111AiGT 3Dfi/ l~n! ' :!:!-J()5:! l:!~~ ~< l ::!~~ x as 111lll -: 60 :\Q4 f)( ',) 	 ~l';~~ 1 1:  IlX2Hi 1:16 : 1C5GT 

1115GT :\(}5G'I' la 'H :1E:{;) I I : - RIno".\ 85: 
Distansrör av vävba'kelit Il A :{S4 UI 'S(i ~J.::O(i 11: ,s7:l.\ 7i3: 

'1 [, .H ~{7 .J(: lIDII ~E.jl U :  YHD:! 2U:
lL AO ;;Y4(; IiE ~ :! E -l:! tl:- \ 'H7H 1:1: 
Ir.E:3 fi \\'4IiT Of';; 
lLn~ .:,X4(; fiFfiPapperskondensatorer i tropik
Ir.:'\~ ~nn ' l ' l iFHG 

utförande 1"':'(J'I' .-;)"4 (; 'J' lillIi 
1P;;(;'I' :;7.:1 H.f:t TELEKTRON DB 

;~:; - ;-)] 03 o. 2:!;j mm , fl. lH5 lll1l1. h. lu t. 11)'-,(;'1' Ii.\ (j fi.J:j(;'{' 
~8n 111m. ~ x o . ;:; IllF. fl 000 \' liC . .... lIJ:  IIH/ l~! )[ 1i.\ 7 H,l(i Styrmansgatan 4 Stockholm 

;~;J- ;-loO: l fi b .- J In mm , d. O;} mm, h . toto 1 R;; IiMl li.17 
:!OU IJJm. 0.1 f!F , 1..000 y. . ........ . . " 7l3:- J S·I 1;.\ 8(;T IiJ~(; Te J.: 620827, 6224 22 



luftisolerade, böjliga 

Orsakerna till alt man fålt fram en så uttransformator samt en nättransformator Ny amerikansk polisradio. 
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förmånlig frekvenskurva hänger samman med 
att man utnyttjar ett helt nytt kärnrnateriaI 
- en järn-nickel-legering benämnd ~hy. 
perm) (av ~highpermeability» ) - med 50 
I!;ånger högre permeabil itet än hos de bästa 
järnkärnmaterial, som hittills använts_ Häri
I!;enom har det frekvensområde, där förstärk
ningen varierar mindre än ± l dB, kunoat 
utsträckas nedåt från 80 till 30 p/s och uppåt 
från 6000 till 20000 p/ s_ 

1lllllll~illllIlIl 

Fig. 1. Frekvenskurva för transformator av 

fabrikat »Unitran». 

Det nya kärnmaterialet medför ökad själv
induktans, varigenom förbättrad återgivning 
av de låga tonerna uppnås. Genom speeiella 
lindningsmetoder uppnås ett minimum av 
liickinduktan , vilket möjligrrör utsträck
ningen av det användbara frekvensområdet 
ända till hörbarhetens övre gräns. Tack vare 
den höga permeabiliteten hos kärnan upp
nås minskad risk för mättning av materialet 
~arför mindre distorsion kan påräknas. 

Samma fabrikant tillhandahåller även en 
byggsats till S-rörs förstärkare för 205 watt. 
I denna användes förut nämnda transforma
torerna, niimiigen en drivtransformator med 
frekvenskurvan 20---16000 p/s ± l dB, en 

oMEGA-stavanlenn 
J.:in gd 4 rntr. 

H eldrnget mäss ingsrö r, 1l1uttrörkro_ 

mat. LC\'e reras med flisle för trä

mu st och skorstensni s te. 


Kr. 4ö:

En slavanlenn med stor effekt-

BIlANTE NN (torpedanfenn) 
Nr. 11323. Spcdellt avsedd för se 
URre (jrsmorlell er av bilar. 3-delad, 
1135 cm. lång; hops l<juten 12 cm. KIBUlR fÖR RI DlOFREKYENSEIsynlig t. Komplett med 120 cm. skä r
mad anslutningssladd. Rr. 38: LIGSTA 
ELEKTRON WIRE dämpning och ka
- den populiira lednings tråden pacitans, som nåi rullat' om 100 och 300 yards, kar
tougCl" om 2[; yards. gonsin uppnåtts 

OMEDELBARA
RINGLEDNINGSTRÄD LEVERANSER FUR 

EXPORTPrima engelsk - enkel och dubbel. 

Ytterligare typer med 

TRAJISRADlO LTD.Telefon 17 49 80 - växel. 
138A CROMWELL ROAO-LONOON.S.W,7·ENGLANO. 

Telegr an7s.· TRANSRAJD, L ONDON 

med uttag för olika spänningar. Vid använd
ning av europeiska rör garanteras en största 
distorsion av 0,8 % vid 20 walt, 1,8 % 

vid 25 watt och 6,5 % vid 28 watt uteffekt. 
Konstruktionsbeskrivningen innefattar en 
komplett mOJlIeringsplan, detaljförteckning, 
ritning för chassi och i övrigt så fullständiga 
anvisningar att vem som helst kan bygga för
stärkaren. 

Till förstärkaren användes även ett spe
ciellt filter för alt erhålla klangfärgskon
troll - medelst två potentiometrar kan man 
lyfta upp resp_ sänka basen kring SO p/ s 
mellan + 20 och -10 dB samt diskanten, 
området kring 10000' p/ s mellan + 12 och 
-20 dB. Frekvensknrvan framgår av fig. 2. 

".. 

Fig. 2. Frekvenskurvor för förstärkare av 
fabrikat» Uni tran». 

Förstärkningen inom OInrådet 0500---6000 
p/s förblir alltid konstant och oheroende av 
potentiometrarnas inställning. Genom in
koppling av kondensatorer av lämplig stor
lek kan man vidare flytta punkterna för 
maximal förstärkning från cirka no p/ s 
till varje lägre frekvens och från 15000 p/s 
ned till 4000 pi _ B S 

En ny frekvensmodulerad polisradio har 
nyligen introducerats av RCA på den 
svenska markaden_ Det finns tre olika sän
dare aU välja på - för resp. 30, 60 
och 250 watt, av vilka den sistnämnda en
bart är avsedd atl användas för fasta an
läggningar. För de avstånd som komma ifrå 
ga i vårt land - utom möjligen i Norrland 
- är 30-wattssändarens räckvidd tillräcklig. 
Mellan två bilar kan man sålunda räkna 
med en räckvidd av minst 4 mil överallt på 
lRndsbygden, och i en större stad minst en 
mil. Åtminstone en större svensk stad har 
redan utrustats med polisradio av denna mo· 
dell. 

Såsom synes av figuren upptar sändare 
och mottagare ett ganska litet utrymme 
tillsammans ungefär 50X50X25 cm - i 
bilens bagagerum. På RCA-representan
tens demonstrationsbil användes sidmonte
rad antenn, vilket gör att anläggningen får 
ett mera diskret utseende. Takmonterad an· 
tenn ger dock 40 % högre effekt. Statio 
nc,ns frekvensområde är 30 Mp/ s-44 Mp/s, 
så att stats- och stadspolisens frekvenser på 
40,05; 40,105, 40,205; 40,35 och 40,45 Mp/s 
ligger inuti området. Då med denna bil ny
ligen företogs en färd från Stockholm till 
Göteborg kunde, på två olika frekvenser, 
oavbruten kontakt hållas med statspolisens 
ocb närliggande städers polisradiobilar_ Vid 
en provtur inom Stockholm kunde man i 
högtalaren höra polisradiopatrullernas sam
tal utan några som helst störningar och med 
utmärkt tydlighet. 

Som al.ltid vid användning av FM blir 

fast isolation (polye
tylen) äro under 

utveckling 

Kablar med vId 100 Mp/. Dlam. I 70 obms I, Neper '] mm.karakteristik / km I kW 

A 1 7.00 0.11 \I 
AU I 2.45 II 1.5 I 20 

Kablar med Kapa-

I
lmpe-

I
Diam.låg ettans dans mm.kapacitans /.IF/m ohm 


Cll 20 173 


I 
C22 18 184 11 
C 33 15 220 1~ I 

" 
Fotoeellkabel 33 132I I I " 

PA begäran sända vi gärna data för våra 
övriga kabeltyper . 



Elektrolytkondensatorer, torra 
I aluminiumbägare. II lammermonlage 

K!lpacital1 ~ 1 Arbet ·sp . 

I
D illl emioller i m Ill I Ty p Pris ~lid vol t LHlIgd Diam. I 

l :!2;;0 H CE 2-! B S: 2ö23 
~;j C ID 2(; B :J: 7;:;l :! 7U500 

l:! ~;)70 CE JO B Ii: 101000 
I;) 12 70 B23 B 8: 502000 

:l~O cI~ 2r. CE24 L 3 : 25 
~;i ej,; 10 I.lli 350 70 4: 60 

:l~O t17SO eE 2B L 6: SO3" 
4:;0 2;; 4,11057 'E25 P 

(onO v LoPPSp.) 
4jO 57 CB 2!) r3;:; o: 8016 

(JoO v tOppRp .) 
:-1 ;):·t! 450 1U CE 37 I' u: 65 

(~~O v lopp_p.) 
GOO 70 e F. 10 l' Ii: 258 :1" 

(GOO V l0l'p>p.) 
16 300 111 :!;:i ('E H P 6 : 30 

(600 V tOPP Sl].) 

1 8 :150 73 2:i CE 3" L 4 : 25 
16 -H r. 

+ 8 
3;:;0 
'l öO 

73 
tiO 

3" 
35 

eg::!8 I l 
CR '27 P 

15 : 90 
8: 10 

(li;,O v 10PP'I>') 
Hl+ Hj 450 Ut 3;; CE37 P 10: GO 

(ij:l0 V toppsp .) 

2:1 12 ~o 13 C l:.: 31 B 1,85 
;jO J2 ·1i) 1:1 'E 32 R 1: 95 

100 
25 

l:! 
.. 20 

4;:} 
4;; 

1U 
13 

B 18 B 
CE32 

, 2: 60 
J: 711 

r,o 2:") -l {j H) e l, 18 e 2 : 25 
100 25 45 2:-i CEG1 C 2 : 75 

25 50 45 10 C IH8 D 2: 10 
50 50 45 25 eE 61 D 3: 211 

Fa. t sHttnin g kla mm er för orull st;l (1 IHJc f' 1C' ktro ls ,tko nd ensatorcr pri s pr 
s t. kr. O: 25_ (Ang-i\" om \'c rtikul t e lle r hori ~ont,Ll t m onlag-e ön s kas.) 

Elektrolytkondensatorer 
I·hålsmonlage 

Kapnci l a '''IAl'bets,; p ·ITOPPSli " Höjd 

I 
Dillrn 

Typ P ris~1fd Vol t Volt mIl] mm I I 
80:; '7 : 60~ 3UO 025 35111 
1)2 7 : SfiHi .flO 35440 114 

3;; 5: 95j O 81~4(iO4 440 

6: 90ti12 8 GOO GOO 114 25 
;j1:.! · H 9: 85 

I 
111 1,00 :lS 114500 

11:H22(l008 700 J14 38 

JOHAN LAGERCRANTZ 

Värtavägc u 57 • Stockholm 


Tel. 613308, 61 7128, 610892 




bilens insLIumcntbräda en panel med två 
r" tla r, varav den ena är strömbrytare för 
mottagaren samt ,'olymkontroll och den an
dm kontrollerar den automatiska störn ings
lIndertryc karen. Två lampor markerade med 
T (transmit) och S (stand by) omtala om 
sändaren respektive mottagaren är påkopp
lad_ Sändaren påkopplas genom att trycka 
iu en knapp på mikrotelefonen elle r mikro
fone n. l sistnämnda fallet, när man använ
der hög talare, monteras denna lämpligen 
rwkom den för den vanliga bilradion av
sedda hliglalarö ppningeu i instrumentbrä
d an_ Slutligen kan nämnas att matlagaren 
dtH totalt 6 A från bilackumulatorn samt 
att en kompl ett anl äg"'n ing inklu ive in tal 
lation gill- p! ungefä r 3300 kronor. Repre
senlan t är B Pegas/IS, tockholrn. 

B S- g.
F ig, L 30 wa ll s FM-stat ion , fab ri kat Re , inmont' 'ud i en Chevrole t 'L7, om här är 
parkerad på Norr Mäla tra nd, Anläggn ing ' n tir s' oöm att den vid en velt nt ; 

HF-kablar.terrängen, som denna bil var med om i vint ras, icke sattes ur fu nktion eller tog 
någon sk ada. Ob-ervera den sid monterade antennen till vänster. Transradio Lul, London, har sänt en del 

up p!!ifl r om sina kO !L"ialkablar, Desaa äro 
mottagaren ganska komplicerad_ Denna in  för s tyrningen, varvid för den högre mellan utformade p! sådant sätl att 90 % av die
nt-håller här så lunda 14 rör - (ör bl. a. Iv fre kvensen en över ton uttages, F reb-ens l ekt rik t i kablarna be tår av luft genom 
amplitudb gränsar- och e l! di kr iminatOl'steg 'v inget är för 100 % modnlation ± 15 kp/s at t det i olerade materialet om håller »in 
samt M F -{örstärkare fö r c irka 4-7 M p/s och mottagarens band bredd 30 kp /s, nerl edaren» i s itt läge enda t punktvis kom
samt 455 k p/s, Gemensam kris tall användes f ör stationens manövrering mont ras vid mer i kontak t med denna. Härigenom upp

., 
Th~ RADIOAMATEU R'S HANDBOOK 1948 


Kr 10: - I- port,,_ 


Ed dys tone "Short Wav e Manuel" nr 5 

Kr 2: 50 ..,.. porto . 


Ingenjörsfirman Electric, Klipp g, 13 Stockh olm 
' J 

Verktyg lör hobby och linmekanik 


l LI.XD!30 n SlC\ FT, ongol"kt, lä ngd 105 mlll. för UOl' 
rar IIP P til l 7 mm . ..... ", .. ... ........ . .. rri pr. sr . kr. 26: 
BO RR BE H ÅJ.r.AHE. in tilllu" .. , lMc! 0l st , olika uorr, 
frå n 1, 1,10, 1.~0 , 1,30 o. s . v, t. o . lll. {j !\lm. Pris pr s t_: 
N r. 1 med kol. I:i l' bo rr .. ........ .. ... ... .. .. .... ....... k r . 28: 110 
Nr. 2 meu s nalil)sh Is bor r .. . .. . ... . . . .. .. .. ' , .... ... " k r . ,1'7: 00 

ELIUK'J' R . T"öDK OLV S-mlir k t , med , llldd oclt stick
p ropp, 100 W a lt (.U O, 127 och ~~O ,"o l t ) . PriR pr st . 

l~r, 1;"i: 

LöDTE~N),' moJ syrn. Pris Ilr m . ......... . .. _... .. l,r. l: 
D :o med har ts . ' ris p r m . .. .. ......... ..... . ...... .... kr. O: 7" 
Om Ni är i lu,dw !J at: an dru verktyg "'odheti!iJu llt .• 'u' i v och bw·;i.r prilf . 

Ali'E THOUEL L ' !iitbrtl.s\·'igcll 46, ], nsl,ede_ 
Siind mig f r u k t f r I t t (in om S,-" r i)';. ) mo t 110 St

fö r s kott _( il. e Il U u r t löd tc nn ti llkoInIll0 r po rlo) : 
.. ,_ .. s t . BorrSI<a ft. . .... . st. L;;dlwl\', 100 'Val t ..... ... yolt._ 
._ .... st. Borrl.>eh~llnn· Xr. ... m ot. Uhlten ll 
med _... _...... . 

Namll : 

Bostad: 

Postadress : 
Var god texta ! PR 10 

Följande nya riir kunna fäs 
omgående från lager : 

AZ 7, AZ 12, E L 12, UVfi, EJ.' 11, c O, ;:){j4 , Eld l. 

T elefon 44 14 14 eller 44 1415. 


TYI' 3-0A-ll III d H F-stcg, 11 t.an genter fiir r; llfiIlllsprid
ningso rnril llen samt LV, ::\lV, KV~banu) 2_ 
pol , st römb r yta re etc. Pris Kr. 158: 0 . 0 

TYl> 3-0F-5 med BF-s teg, 3 KV-onJl',l c1 en samt MV oeh 
LV _... ........ .... ... .... .. . .. .. ... Pris Kr. 85:

T YI' 2-0l!'-! fiir , ii nda reamn törcr m ed 10- 2 RO m-banel 
Pri~ I~r. 48: 

Typ 2-0Jl-8 med 2 KV-områ u cn samt )lV och LV 
Pris Kr. 4(): -

TYl> 2-0JI-6 m eu KV , :\IV, LV för 2-kre ts super
Pris Kr. 32:-

Hikhaltig so rtering av ~JI1I- t rallsformnto rc r , ga ngkon
<iensntOl'cr samt ska tor mul.c1tn.de litl ovaust, cn de spol
system. 
Vi ha ;tve u s tor. so r ter ing :.1\T kortv ttg's  ot b alla radio
c1 elar. 

NATIONA_L RA_DIO 
Målargatan l S TOCKHOLM 'l'el. 20 86 62 

POPULÄR RADIO NR 10/1948 266 

http:mul.c1tn.de


--~I VerkMl'lds tQknJk: 
Tngenj ij r ");;:urser 

I Ve r kmii tnre l~ur sc. r 
[i' jjr01 a nsk urscr 
Y rketikIlr Se r 
K ur"er fiir ul'uets 
st l1Lll e Il1 ~il1 

I K u rse r för 
plan erin gsm..än 

I 

~ \' c t s u ing.steknllc : 

"\'orkmiistn rekurscr 

Fi> l' lllU !I sI;;: u r ser 

'Lrkr·, k ur,e r 


• mi d r"s t t·.kn il, :\'rkm:i i;tB r eban. er

I F Öl'manskurser 
Y r keskul'se r 

Groypl.'\hi Ja gerl: 

I

Vp rkm ij st.~re l; ur "er 

Fö rmanskurtier 

.Juteri tekntk: 
:\[ii ::; tnrekur!ic r 

I 

"'iirlllan ~ kur er 

L:irliu gsk urs er 

~[nskint f·kn i h: : 
1(0115 t n tk l öl's 

kurse r 
Verkl II ii st a r cJi urSe t 
Fli l'Il la JJ S, J..: II l" !jl.! r 

Hc pural ti l'.:=i !'Ur- 'er 
l\lon r()l' ;-;;J, ll l'se r 
\I a Ski Il i ..;.n~ur s.c r 

1\ lotOl'tf']... uiJ, : 
Y(lI" }:\ mii sI fl r -rkufsrr 
F iil'I.llH II ...:k ll r s0r 
~ro n l ur ....:kll r 'Ser 
~ ro ror:; kö t n t·c 

kU C't1 l' 

n u t"t~l(n !k: 
ln g' ' lI jii r ' K1 l r;;::nr 
Hi ta rc k uc "'er 
X 01 n"" s k Ll r ~e l' 

Elcl,trotl, knlk: 
I Il g~ njör t\ k llfser 
V crkm:'i sla r ekur ·er 
l'lntikin i:-<I kllr ~er 
]u stuIla tf; rsk ur ser 
~rontörsku rse r 
Lii r Hngsl\llf, er 
Y r k l.; :-- kurse r 

HR VSKOLANS NYA TEKNISKA 
STUDIEHANDB O K ä r resultatet av 
et t intimt och förtroendefullt samar' 
be te mella n e lever, lära re och skolans 
ledning samt representanter för in. 
d us trin och för o li ka undervisnings' 
anstalter. U nd er den tekniska av. 
deln ingens 15,åriga verksamhets t id 
ha r ett ständigt ök at fö rtroende vi. 
sa ts för Bre vskolans a r bete vilket 
möjliggjort en successiv utbyggnad 
inom olika fackområden . Det tek. 
n iska k ursprogrammet har nu nå tt 
en sådan o mfattning att skola n 
a nsett det motiverat med en ny 
TEKNISK STUDIEH ANDBOK i 
stort form at. I d en finne r N i det 
äm nesområd e som gäller justEr 
silmt råd och anvisningar om 
bur tekni ka studier skall be. 
d rivas för a tt ge goda resul. 
ta t. Edra studie problem är en 
vi kfig f råga som kan bli a v_ 
görande fö r b ela Er fram tid. 
N i bör t a del a v vad Brev. 
sk olan kan erbju d a. Börja 
med att rekvirera den nya 
tekn iska studieh andbok en. 

in k upongen här nedan så f år N i G RA. T1S den nya 
stora tekniska studiehandboken. Ar det något annat ämne som ---- ~IPn, k tl.k handels"intresserar Er - rekvirera prospek t. 
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Radiom(lteriel från PALMBLADS ... 


SC2000 Sab04 SC2101 

SCl998 SCl999SC2120 

I
I 

SC2001 

SC2101B SKol SC2106 SC21 8 SC213C) 

362/ 10 

MIl / lO /II12/ JO 

P0211 J/ lO 

Ull/ JO 

1'51/ 10 
 I 

8Kl; 10 \' 

NÄTTRANSFORMATORER 

COAXIAL KABEL 
Typ 8 C21;!O. '1'\"i1 le dul'e, 7 ;"~ .(I:2 :.! I '. l'-aIHH.' itel :) IJF/ foL lmpcd 3J;:

H O- Hi;; ohm. l) ii lll lllIin g' p"r lf~1 f0t del :; :\lc/$ O, 8 db. Pr!., 
3: 50 p e r meter. 

'J' n> i' C1 998. Tv å ledare . 7 ,< .0~IG". rris ~l: :;() \1 0 l' met er , 

Tn> I'Cl!)VfJ. 'I'nl lcll:lI"c. 7 X .Ol:?". Prh :l: "O p e r mete r . 

'I'~-t) ~C·~OOO. Enke ll t'ua r e . 7 >( .O~2" . l mp L'da n ~ 70- 80 ohm . D~im p nin ,' 
:;.:{ db per 100 fot. Pri s 3 : 2J pel' m e tC'I' . 

T~' p :SC R t 4H. E nk e lI<' dal'c . 7 X .02:!" . Tm p ednll S 4::; ~O oJnn. D Hmll lling 
I"",r 100 fo t vid 200 ~[e/", 3 .3 il ti . Pr i l : 80 p e r meter. 

T,YI) SC~LOJ. ElIlu: llpda re. l X ,O;j Ij" , I m p (·tla l1s "70- 80 Olllll . D ti lllpn i l g 
:~,:~ db . p e r 100 fot Yid :?OO :.\[~/ !-: . Pris l : 00 p e t' nlct r . . 

Tn> iSC'l111 IH. '; 'llll lll n flalu , o111 ~ 1l)1 me n y l le r hi;Jj cl bl,H t. l'rb 
I : 00 per 1I1f ·te r. 

S I. $ 1,,4. l'S kiinnnt1 fYl'ledarf>. 4 '<1),75 l, \'ud r'a t . Pri ~ n ello p e r l1wt ___ l· 

\"id fUl'fL":j '''un. L L'Y t.;rans i d ec. 

'I'n> 2106. Ell ke lledarc . V< .03G". K a llllc i te t 14.2 I, r. " e r f ot. I mpc tln H, 

JOO o hm. Diimllll i llf; 4 ([b . [", e r 100 fo t ,-ill ~OO :Ileis. p ri " l : 95
PPl' IHctc r. 


'1';\' 1. SCt128. T\'iiI eda l'e . I X .O:.!!Y' , 111I11eLla us 03-100 ohm . DUmp ni n g" 
18 db. [J e l' 100 fO l vi d GOO ,r,'/, . I'rh 1: 95 [l r m e t " r . 

Tn> SC21.39. E nk e llcdarc. J X .OM". 1 1ll[lel1311 s 63 - 75 ohm . Dä!llpnill ~' 
I; d b. p e r 100 fot vid 200 ~Ic/ s. Pris l: 95 pe r m eter. 

-r.,"I' SC·~OOJ. Enl< r, ll ec1arc. l X .O~!Y' . D ,j mpkabrl, mUlp l i ~ " id konsl
nnte un er. Liko;;trÖ lll ~mol ~Uind per mf'ff'f :{,l ö lJ m. Pr is 1 : 60 p~ 'r 
TlI d "t 'r. 

PERTINAXOMKOPPLARE 
1'0102/ 10, :!-polig- s trölIlhrytare .... . ... ... Pri~ ~: 4$ 


1.'0~f) 1 / 1O. O ll1 kopp l nre Lp olig f..l- \-l,i g . ~-g-all~ 3: 95 


"O·!lIJ / JII. l -vo1ig ]l-yii g. :? -g an g ·1 ; 50 


1'01-1-1 / 10. ~'l'o li g ·l-Yil g. l -::;aug 

2_VQli g' G-YU.';' , 2-gall~ poa62/10. 1 . l1olig' 6-vU g. l-ganA' -I: 95 


POll J 1/10. J -}loli g- ] I-Y :-ig. l-gi lll ~ :1: ,15 


DIVERSE 
T~'(l RE:!:l . R e lä . Tl'e [)o ljgt :! - "ii g: ~l" cHi. F :i lt:OSVCI!e 21il ohm, P r is (l: 9';. 
'rYl> lIUl. i\J ikro,wit c h. 1-[loli~.. lute r 5 Amp. yjd 250 yolt . Pris 6: 50. 
'J'n> i\U2. ~[jkro s\\"itc h. l-poli ;;. Fabrikat Burgcs8. Sluter 5 AIl1\l , 

"id 250 volt . Pris 3: 96. 
T.\"l> rSl/ lO. Pol;kru,·. ~Je(1 i s o l ~ rad uuss lli ng. Pris l : 35. 

-r .Y I> llKJ / 10. alla llko ntakt l:1Ul[lJig fö r la bomt oricnrbe ten. Synn c 
li g-en rouu s t n tfö rantlc. Pri s o; 55. 

}'jiidrnllclo ul)J)hän,ltuing rör n e 3-18, 1":0 111 pIe t t J1l l! d s ticJ\:kontakt 1111"

:-;fi llde till rnottagareu . P ds net to 12: 50. 

RI / lO. Ralt n,· s yar t bake li t . 8(o rl ('k ;)0 !lim . "iam. 1!'örscdd nw c! 


krafti g lII ä ssi n g I) Ul':'S lIing, Pr is llett o 2: 65. 


RU829/ 10. Krramisk r ii rh 'l ll are rör 8:2\) m. f l. rör. P rb netto 9: 50 

R1l813/ 10. K e rami s k rörh, lIare fö r 813 m. f l. r ör. Pris netto 9 : 50 

UJJ872/ JO. K e ramiKk r;'irh" llar' fi;!" 8,~ m. f l. rör. Pris n etto Il: 51) 


, 

• \ Il o 1I G I öd . \" iJ<L I' ri s 
(' :<1 kg'. bl". kr',,"o lt m .\ Volt Amp. Vo l t ~\ IJl il· 

Typ I I I I I I I I 

I
NTti33 / 10 
 X:lOO SO 

NT550/ 1O X 300 
 fJO 
NT552/ 10 
 X 300 120 

NT561/ 10 
 X350 120 

N'f3742/10 X 500 
 170 

NTlOI(B/ JO X 8G;; WOI 


2X2 

I X ;:; 

I X 5 

1>~5 

4 

4 


~ I 24 -
1.1 2X 2 
 G 
2 
 2 X3.1ii ~ 2-1
3 

2 
 2X 3J5 :\.6 35 75
3 


:l X3,I;) 3.G 38 tJO:l 4 

4 
 7 ;j9 -net.to 
;) ]f) 145 - n("ttoI 




BR UTTOPRISLISTA 

på radiorör hos PALM B LADS 

HG 11: - MK5 21:  OKTG GXGG'l' 7 : - 12SIJ7GT ll: 'Moflagarrör 
~E :~ ~ 11: - GAL5 J2: - OKS 9: - ' 7ic.\7 8 : - 12K7 1: 

0.\·1(l 12: - 2E!j.i 11:- GAQ5 9: - OLGG 12: 50 7A8 8: - 12K Y 9: 
2(;22 12 : - O.lQG 12: - I'L7 12: 50 7D':; 9: - 12Z;{ 10: OZ4 14: 
3 4 14: - G134G 13: - (lX7 11: 50 7F7 10: - 2:;L()GT 8: 

m~-H ; 14:  3B1 11: - Gili 8: - GQ6 12 : - 7Eti 8: - 2.'i ZiJ 7: 
1. :l 12: - - 3Q3 11: - GB o 9: - tiQ7GT 6: 50 787 12: - 25Z ) 7: 
LA:; .T 8: - ;\Q;jt:T 11 : - (-)13.\.6 9 : - GR7 10 : _. 'm7 11: - 3::; W4 7: 
U iGT 8:  384 11 : - G13 E fl 9:- (iS 7 7 : 50 12..\6 11: - 3;;?AG'l' 6: 

3l' 4G 11: - GG! ]3: - G. 7 9:- 12A7 11: - 3iJZ;:iGT 6: I ':JaT 8: 3W-lrr 9:  li 5 7: 50 GSF5 8: - J1ATG 9: - 37 9: 
tU:;C:T 8: - rn::H;T i): - aeG 7: - eSG7 9: - 12CS 11: - 41 8: 
\TA 11:- 1Y4(;T 9: - G G 1: - GSll7G'1' 9 : - 12.TiJGT 6: 50 42 7: 
ILR4 11: - GAtJ 11: - GDG 7: - OSJ7 9 : - 12Q7GT 6: 50 43 7: 50 
Jr.:-.; .:; 8: - 6A7 7; 50 ()~5 7: 50 aSKi 7:- 12S:\7 lT 7: 50 4;> 9:
I. ' ii 9 :- fiA8 7 : 50 (JF5 8: - nS:\7GT 9: - 128M 9: - ficm;; 9: 
lQ,lG 11:  G.\n:; 9: - r.F6 8:- fl fi Q7 ' 7 : 50 12~rr7 9: - 50LGG'T' 8: 

GAllT/ 1 53 9: - OF G 11: - GSR7 9:- 12 J7 9: - 7:3 6: 50 m:; 11: 
UAC5 9: - GGG 11:- 6S '7 9 : - 12S.17GT 9:- SO 5: 1S-l. 11:  G.\.07/ ] 853 15: - OHO 7 : 50 GST7 12: - J2SK7 :T 9: - 117Pi 16: 

l fi;i 11: f1AD 7 12: - GJ 16 : - G - 8 : - ]2, Q7GT 7: 50 11 77.6 11: 
lT-l 11:  GAFS 10: - OJT 8: - nyn 1 . - 12:';.\7 7: 
lY 13: - GA :7 15 : - 6J 8 9 : 50 GV6,T 8:- 12::iFi 9 : 
ZA3 11: - n.\ .T3 18 : - OKGG 9: - OZY5GT 10: - 12 K7 'I : 50 

Sändarrör 
e, 20 
llK24 
T 240 
HY1l5 
·211 
:104T L 

:{ f): -

24 : 
32: 
21: 
27: 50 
n8 : 50 

SH 
--1.-, 
,'21i 
\..) 29 
832 
,38 
845W 

110 : 
47 : 
39 : 50 
26 : 50 
55: 50 
44: -
66: 
64 : 50 

5Z3 
5X4 
.,2 

6GA 
872A 
D CG4/ 1000 
= 866A 

7 :
8: 

11: 
11:
14 : 50 
39: 50 

13 : 50 

Vlt78 
VRDO 
VRIO;:; 
VR150/30 
705A. 
884 
!l31A 

17: 
17 : 
17: 
17 : 
64: 
22:
57 : 

ln2n 
20,,1 
719:") 
9001 
9003 
9004 
0006 
3C24 

12 :
22: 
12: 
HI : 
19: 
19:
12: 
24 :-

Magnetroner 
2-T31 205 : 
2J32 200 : 
2J38 335 : 

Krisfalldioder 
:nOA 
HYOIii 
HOI 
803 

24: 
35: 50 
16: 
75: 

RK4D:32 70: 

Likriktarrör 
Spedalrör 
l P24 45:

954 
D55 
D;:;n 
957 

21 : 
11 : 
23: 
21: -

Osdllatorrör 
2APl 37 : 50 

1X23 
1J.~34 
1N38 

16: 
14: 
28: 

807 19:  2X2/S79 18:  4 l 0 :  fl58A. 26:  3 l<'P7 64: 
son 21: 50 5IH .Y .22:  OA2 22 : 50 059 28 :  5BP1 82: 
810 130 :  riT·! 12: 75 OB2 22 : 50 Hi19 12:  "BP4 96: 
'U 23 :  ;)('4 7:  VIl7G 17:  lli25 19:  GCP7 90: 

SPOLSYSTEM 
G05n . Om koppla re, si gnal. O("! l o sciIlalo rspolur för följande vi\g 
llingIlsomraden; 

lf,--{jQ mete r 
~--{)5() 
800-2000 

606B . Samma som ovansl<iende men vfIglängdsomrildcn
13- 35 meter 
34- 120 

900--550 
-- P ris ' ~ etto pe r ~tY('k 3-1: 60, 

ROTERANDE 
OMFORMARE 
Primiirt 28 " olt, Sekund:irt 1000 volt 
3;:;0 mA. Komple tt m ed inbyggt sl.aft
r 'lä 185: - bru tto. 

INSTRUMENT 
62/1.0. Ampermeter (}-25 A. likström. Pr is 6: 90. 

63/10. 	 Amperm ete r 0- 25 A. Vridspoleinstrmnent, utan sh nnt , l) .A 
Pris 14: !lO. 

64/10, 	T ermokopplat högfrekvens·instrument (}-3 A. Diamete r Cö mm. 
P r is 29 : 7G. 

65/10. lIfieroflmpermeter riOO microamp. Voltgr ader ing. Dlam. M mm . 
PMs 26 : 75 . 

AB BO PALMBLAD 
Sto(kholm IS M 5 ZKJ 

Folkungagatan 42 . Jel. (O 19 40, 41 43 43 • Poslgiro 193912 



nås mycket små dielektriska förl us ter och T ill "alu: llögtalare, 3" ii Ohm. F obr. 
" Pee rl s" och " l?ermoflux:" (amerik.) av BYTEN OCH FÖRSÄLJNINGARmycket lågt värde på kapacitansen per lä· ell Ilii nuclsc billil; t , ii ven stycke\'is . Garante· ::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::;:::::::::: :: :::: genhet. Det isolerande mater iale t är vidare rat fabr fk nya . Pris k r. 12 : - st. 10 st. för' 

utfört i form av små bägare med rund bot· Under denn.. rubrik Införa vI staRdardl8erade 1,1'. 100: - . vUndas omg. mot postförskott +
radannonser av nedllJlstAend" utseende till po r to . ,S\'a r ti ll "Occasio n", PoP. Radi o· ten. Dessa bägare passa i varand ra och häri· ett pris aV kr. 2: 110 per rud. l\lInimum 2 

genom erhålles en lä tt böjlig kabeL rnder8 utr,tmme. Dessa radannoJlser äro BV· 
f . \'. b , 

.edda att skapa en försäljoJngskonta.kt radio·Firman tillverkar dels speciella typer av amatöre r emellan.
koaxialkablar för extremt låga dielektriska 
förluster (avsedda för överföring av hög ef· Anlerilutllsk 1,ort\' t gssullcr, BC-312 N .. an 
fekt) och dels speciella koaxialkablar som Till sfl l,,: BC·312 med Ii krik tn re. t r n s · ,"i;" d c :a 1~ timmar , ombn;gu för 110 oeh 

r o r m a l n r, ny, 2XOOO, 7GO, 800, 300 rnA, 120 V " iixeLtl'öm, sUl.Jes med Signal Corpshar extremt l· g kapacitans per längdenhet, G " 4A G. av G,~ t ill salu. S,'ur till "SM6VV i ll st" ruk r i ön ti ll Ltög~tbjudnnd e över 450:
ner till ca 12 pFIm. 1"14" , H.lllio, Halmstad. l~r. Hcllc r ::5tctlt , Spa Idi ngsga t . 15 A, Göteborg . 

Simpson 
PANEL'NSTRUMENf åter i lager. 

( UNIVERSAL-IMPORT' 
AKTIE'BOLAG 

Tomtebogatan 2 STOCKHOLM 
Po.t~irokoDtO 157115 Tel. 301084, 333818 

" 

m. m. i en lättfatt MAGNETRON 
lig, rikt illustrerad 
kurs i modern 
nADIOTEKNIK

CYKLOTRON och ELEKTKONIK. 
Utarbetad 8" kända 

IKONOSKOP 

RADIONAVI'GERI NG fackmän. In~a för
kunskape r e rfordras. 

tsandes i delar
ELEKTRON .. 

veckovis. Pris IH: 
kr. ltuänd namn

TELEVISION och adress till Ra· 
dio.,kollln Avd B, S:tRADAR Eriks!futan 95. Stock
holm Va. så erhiilles 'ELEKTRONKIKARE g rat;,'i prospekt med 
irlll c }ui ll ...jörleclmillg 

MIKROSKOP 

'RADIOLIMNING 
Intressa nta n yheter,

ATOMKRAFT sä kert n ågot. för E.l'. 

.. 
Har Ni problmn 1ned rörval? 

RADIOROR VAiDE-MECUM 
löser dem. 

Full s liilldiga .-Jata och suckelkop plingar för över 

10000 typer. 414 sid. 


Pris : kr 12:60. 


INGENIÖRSFIRMAN TELEANALYS 

Björngärdsgatan 3 S toekho] m 

Vi tillverka 
i plåt: chassi e, frontpaneler, huvar, rackar 


och lådor för radio, instrument, 

förstärkare m. m. 


Enstaka och i parti. Gott arbete, 

billiga priser. Krymplackeringar utföras. 


RAUIOAMATÖRERNAS INKÖPSCENT ~RAL 
Trol ·lhättan 2 

., 


Amatörer! 

S POL::lATSER till yerk ns IlU ä ven i Syerige. Inom 
den a llra närmaste tiden kuuna vi f run lager leve· 
rera om s tandardtyp 3-viigs spolsats med eller utan 
mf·trallsformatorer. Har Ni några speciella önske
mål, 8fl t illskriv oss om detta . Bestiillningar och för
frugniugar emotlagas och pris uppgifter Uinmas av 

I W A· INDUSTRIERNA, Ingenjörsfirma 


Box 25, Lidingö 1. 


'r 

POPULÄR RADIO NR 10/1948 

ljudförstärkare 

270 
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I SER I HÖ6FREKVENSPENTOD· 6BA6 

B E s I( R I v N I N G 

6B 6 är en högfrekvensförstärkarpentod med variabel-F karakteri 

stik. Tack vare hög branthet, låga elektrodkapaciteter och korta till

ledningar har röret mycket goda kortvågsegenskaper. 6B 6 känne
o 

tecknas av lågt ekvivalent brusmotstånd, varför röret är lämpligt som 

ingå~gsrör i mottagarapparater. Vie! användning som blandarrör re

kommenderas s. k. katodblandning, d. v. s. oscillalorspänningen In

o 
matas i katodledningen. Observeras bör att den i röret inbyggda 

skärmen är ansluten till bromsgallret. Bromsgallermodulation kan ej 

rekommenderas. Initialgallerförspänningen bör uttagas med katod

motstånd. Sockelkoppling 
Röret sett underifrån 

Allmänna data: Maximaldata: 	 Driftdata: 
Max. total längd 54 mm Anodspänning Eb 

IVIax. 300 V Anodspänning E
b 

100 250 V 

Max. diameter 19 mm Skärmgalb ; pänning Ec2 Max. 125 V BromsgalJer Anslutes till katoden 

Sockel miniatyr 7-stifts Anodförlust P" Max. 3 W Skärmgaller· g3 
spänning Ec' 100 100 VC:,ller- SkärmgalIerförIust Pc' Max. 0,6 W 

"nodkapacitet C"I' 0,0035 ,II /AF GaIJerförspänning Katodmotstånd Rk 120 120 Q 

GJllerkapacitet C~ 5,5,u,uF 	 Anodström l b 8,9 9,1 mA N ativt värde Max. 50 VEct 
Anodkapacitet C~ 5,0/l-,uF Positivt värde Max. V 'Skärmgallerström l c' 3,5 3,6mAEet O 
(Kapacitetsvärdena mätta utan 	 Inre motstånd 0,35 2 ]VWSpänning glödtråd·o yttre skärm) Branthet 3,4 3,5 mA/Vkatod Max. ±90 V 	 qEhk 	 "m 
Glö<J;;pänning El 6,3 V GaIJerförspänning 

Glöds:röm Ii 0,3 A för gm =0,04 
mA/V -20 -20 V 

Data som blandarrör: 
Anod ~ pänr.ing Eo 100 250 V 	 Io 	 bBromsgaller g,l Anslutes till jordpunkt 

mASkärmgallerspänning E e2 10CJ 100 V 

Oscilla torspänning e 2 3 
 15 

a Velf 
Anodström 	 6,5 5 nl b 
Skärmgallerström 2,5 1,8 mAl c' 

Transponeringsbranthet 0,75 0,85 mA/ V 
gmt 
Inre motstånd T 0,5 >1,5 MQ 	 10 p 

J	nitialgallerförspänningen inj usteras så alt 

gaUerströmmen le l < 0,5 ,uA 
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