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Om moderna · elektriska räknemaskiner 


Många har nog lä,st i dagstid
ningarna om de nya ·amerikanska 
räknejättarna, och har säkert 
undrat, vad som är sant och vad 
som är överdrift i dessa tidnings
artiklar. l det följande ges en 
sammanfattning av vad som blivit 
känt genom artiklar i vetenskapliga 
facktidskrifter och böcker. En 
sådan sammanfattning bör vara 
av visst intresse för POPULÄR 
RADIO:s läsare, icke minst på 
grund av att en stor del av de i 
räknemaskinerna ingående kretsar
na samt problem i samband med 
dessa, kan tänkas tillämpliga på 
andra områden inom elektroniken. 

Våra räknemaskiner kan indelas i 
två stora grupper. Den första gruppen 
arbetar på så sätt, att talen identifie
ras med fysikaliska storheter såsom 
längder, vinklar, strömstyrkor, spän
ningar osv. Sedan opereras med dessa 
storheter och man får fram slutresul· 
tatet som åter identifieras som ett tal 
Ett exempel på en dylik maskin är 
räknestickan. En multiplikation tillgår 
ju så, att talen identifieras med vissa 
sträckor, som läggas ihop. De hoplag. 
da sträckorna tolkas sedan åter som 
ett tal - resultatet. Den hittills mest 
avancerade maskinen av denna grupp 
är differential-analysatorn (l) 2. Den
na har fördelen, att t. ex. snabbt kunna 
integrera ett stort antal differential· 
ekvationer, och resultatet kan fås 
direkt i form aven kurva. En nack. 
del hos alla maskiner tillhörande 
denna grupp är, att noggrannheten 
ej kan ökas över vissa gränser, be· 
roende på, att de mot talen svarande 
fysikaliska storheterna endast kan 

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. 
• Siffror inom parentes hänvisar till littera· 
turhänvisningen i slutet av artikeln (kom· 
mer i nästa nummer av POPULÄR RADIO). 
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mätas med en viss noggrannhet. Den 
andra gruppen av räknemaskiner 
arbetar på så sätt, att den räknar ett 
antal förlopp. Till denna grupp hör 
t. ex. barnens kulram och våra van· 
liga räknemaskiner (där förloppet ut
göres av vridningen av hjul försedda 
med siffror). Maskiner tillhörande 
denna grupp har fördelen att de kan 
byggas för att ge resultat av varje 
önskad noggrannhet enbart genom 
utökning med nya räkneenheter av 
samma art. 

Även de modernaste jätte-räkne. 
maskinerna hänför sig till den senare 
gruppen. För att lättare kunna förstå 
dessa nya maskiners verkningssätt, 
kan man lämpligen utgå från ett 
tankeexperiment. På ett långt bord 
står bredvid varandra ett stort antal 
vanliga additionsmaskiner (som ock· 
så kan subtrahera). Vidare finns del 
någon eller några räknemaskiner, som 
även kan multiplicera, dividera och 
dra kvadratrötter. En man, som skall 
handskas med dessa maskiner, får 
olika papper. Dels får han några 
tabeller bestående av t. ex. 100 tal, 
numrerade från l till 100, dels en 
packe kort med tal påskrivna, och en 
packe blanka kort. Vidare får han en 
instruktion, som exempelvis kan låta 
så här: »Slå in talet på det första 
kortet i maskin l, talet på det andra 
kortet i maskin 2! Addera talet i 
maskin l till talet i maskin 2! Flytta 
resultatet till multiplikationsmaskinen 
och nollställ maskin l ! Multiplicera 
talet i multiplikationsmaskinen med 
det femte talet på listan 2 och flytta 
resultatet till maskin nr 3. Subtrahera 
3 gånger talet i maskin 2 från talet 
i maskin nr 3 ! Upprepa allt detta 
från börj an 5 gånger och skriv sedan 
talet i maskin nr 3 på ett blankt kort! 

G18.5 

Upprepa sedan hela proceduren på 
nytt, men med det femte talet på 
listan 2 utbytt mot det nästa talet 
(det sjätte)! Upprepa räkningarna, så 
länge de på korten skrivna talen 
växer». Därefter ersättes instruktio
nen med en ny, och räkningarna kan 
fortsätta i enlighet med den nya 
instruktionen. 

Vi skall nu försöka att analysera 
tankeexperimentet: Vi har två slags 
instruktioner, dels talinstruktioner (i 
form av tabeller eller en korthög) , 
och dels instruktioner, som talar om, 
vilka operationer som skall utföras 
med talen. Dessa senare är bestämda 
på förhand och är i allmänhet obe
roende av talen, men kan göras be
roende av dem ifall instruktionen vid 
operationerna utbytes mot en annan, 
då talen uppfyller vissa villkor (se 
exemplet ovan!) . Vi observerar ock
så, att räkningarna mest består i 
att en viss cykel upprepas flera 
gånger, ev. med smärre ändringar, 
men alltid med nya tal. Talen matas 
in i maskinen dels från kort, dels 
från listor. Maskinerna fungerar dels 
som minne (när ett tal är registrerat 
i en maskin, så finns talet kvar där 
tills maskinen nollställes), och dels 
som additions- resp. subtraktionsma
skin. 

Vissa maskiner kan även utföra 
andra räkneoperationer. Resultatet 
fås igen på kort. Nu kan man tänka 
sig, att man bygger en maskin, be
stående av alla maskiner i vårt »tanke
experiment». Dessutom är den för· 
sedd med de anordningar, som när 
cykeln inställes i dessa från början 
gör, att maskinen själv utför de mot 
denna cykel svarande operationerna. 
Vidare görs anordningar, som kan 
»läsa» talen för att mata in dem i ma
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Fig. 1. IBM·räknemaskinen framifrån. I förgrunden syns omkopplarna för inställningen 
av siffrorna i konst8ntregi~trel. 

skinen, samt sådana som trycker resul· 
tatet på kort. Anordningen, där man 
ställer in operationscykeln kan göras 
så, att man kan ställa in från börj an 
flera olika cyklar och alt de antingen 
hy tas ut mot varandra efter ett visst 
antal gånger (t. ex. att efter det cykel 
nr I genomlöpts 4 gånger, kommer 1 
gång cykel nr 2, som är lika med cykel 
nr 1 bortsett fran föreskriften i slutet: 
»Tryck resultatet på ett kort!». Så 
kommer cykel nr 1 igen 4 gånger 
osv.), eller också inträder växlingen, 
när ett eller flera tal uppfyller ett 
eller flera förutbestämda villkor. 

Maskinen har alltså en viss urskilj. 
ningsförmåga, och har därför ibland 
betecknats som »elektrisk hjärna». 
Men den kan naturligtvis endast ut· 
föra de förutbestämda beräkningar 
eller alternativ, som den blivit inställd 
för, och inga andra. Detta kan ofta 
ha otrevliga följder. Antag t. ex. att i 
instruktionerna ingår kommandot: 
Dividera talet i maskin nr 2 med talet 
i maskin nr 3! Antag vidare att det 
tal som under räkningarnas gång 
kommit till maskin nr 3 är noll. Om 
man ej räknat med denna eventualitet 
vid inställningen av kommandot, så 

försöker maskinen all utföra denna 
»omöjliga» operation. Maskinen tar 
kommandon ordagrant och kan inte 
ändra dem, om den inte har instrue· 
rats att göra det. 

I det följande kommer att beskriva5 
två olika maskiner, därför att allt pe· 
kar på, att maskiner, som konuner att 
tillverkas i framtiden , kommer bl. a. 

. atl förena dessa två maskiners egen· 
skaper. Trots detta skall den första 
maskinen. endast beskrivas helt kort,. 
därför att den ej arbetar med elektron· 
rör och av denna anledning arbetar 
för långsamt för framtida behov. 

Fig. l och 2 visar The I B NI Auto· 
matic Sequence Controlled Calculator 
framifrån. Den finns i Harvard· 
universitetet i Cambridge, Massa· 
chusetts, USA, och har varit i gång 
där sedan den 7 aug. 1944. Under 
kriget användes den för marinens 
räkning. Dess höjd är ca 2,40 m, 
längden är ca 15 1/ 2 111 och två till· 
satser som står vinkelrätt mot längd. 
riktningen är vardera ca 1,80 m långa. 
Maskinen är gjord av stål och glas 
och väger ca S ton. 50111 mekanisk 
drivkraft används en 4 hästkrafters 
motor. 

De olika räkneverken bestar a\' 
sifferförsedda hjul, S0111 vridas av 
elektromagneter. Vilka operationer 
som skall utföras kontrolleras av 
reläer med ungefär sallllna utseende 
som de av Telegrafverket använda 
svagströmsreläerna. Räkneverken kan 
handskas med 23.siffriga tal samt 

Fig. 2. Samma maskin som i fjg. l sedd fr ll n andra ändan. Här syns specialskrivmaskinerna 
samt de 4 hålremsorna, varav 3 används mest för interpolationsändamål och en för aU 

ge order åt ma8kinen. 
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Fig. 3. Totalvy av ENIAC. Jämför även med fig. 6. 

deras tecken, men de kan även kopplas 
för räkning med 46.siffriga tal och 
deras tecken. Det finns 72 additions· 
subtraktionsmaskiller och en multi· 
plikations.divisionsenhet. Några av 
de nämnda 72 maskinerna kan an· 
vändas för specialuppgifter såsom 
automatisk beräkning av ett tals 
logaritm, av uttrycket 10X, där x är 
ett godtyckligt tal, samt av sin 1e 

För att räkneoperationerna skall 
kunna utföras en och en i rätt följd 
utan att bli blandade om varandra, 
tilldelas de olika operationerna en 
viss tid vardera. En operation inledes 
aven elektrisk impuls, och efter 
operationens slut utsändes en ny 
impuls. Tiderna för några av opera· 
tionerna är följande: Addition och 
subtraktion: 0,3 s; multiplikation: 
6,0 s; division: 11,4 s; log x: 68,4 s' 
sin x: 60 s; 10x: 61,2 s. För aU 

ytterligare öka »minnet» hos de 72 
maskinerna finns det ett konstant 
register, där man kan ställa in 60 
stycken 23.siffriga tal ink!. tecken, 
som så småningom, kan komma atl 
användas under räkningarnas gång 
(se fig. l längst t. v.). Detta register 
svarar mot en av »Iistorna» i vårt 
tankeexperiment. Vidare kan tal till· 
föras maskinen på ytterligare två sätt. 
Det första sättet är genom hålkort. 

POPULÄR RADIO NR 6/1948 
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kod i siffror, som likaledes tryckas 
som hål på en lång pappersremsa. 
(Den fjärde på bild 2). Resultaten 
kan fås på två olika sätt, var för sig 
eHer samtidigt. Det ena sättet är, att 
maskinen slår hål i hålkort, som se· 
dan kan användas vid nya räkningar, 
det andra sättet är direkt utskrivning 
av resultatet i siffror medelst en av 
de 2 speciella automatiska skriv
maskinerna. (Bild 2 t. h.). Maskinen 
kan inställas så, att den automatiskt 
stannar, när antingen korten tagit 
slut, eller ett räknefel blivit begånget 
på grund av fel i maskinen. Resultatetn 
kan därför anses vara felfria. Maski
nen arbetar ca 100 gånger så snabbt 
som vanliga räknemaskiner. En av 

Man skriver talen på en speciell skriv· denna maskin beräknad tabell av vissa 
maskin vilken slår hål i kort. Korten Bessel·funktioner \ar duplicerats på 
lägges på en hög och maskinen tal' fotografisk väg och finns utgiven som 
själv ett kort i taget. Rörliga metall· bok. (2) 
stift vidrör varandra genom hålen, The I B M Automatic Sequence 
på så sätt slutande strömkretsar som Controlled Calculator kan alltså klas· 
inverkar på reläerna och räkneverken. sificeras som en centraldirigerad 
Det andra sättet är genom en lång universalräknemaskin. Vissa kopp. 
pappersremsa, som också den förses lingar måste dock även göras lokalt 
med hål och som arbetar på liknande i de enstaka räkneenheterna. 
sätt som hålkorten. Tre liknande rem· 

ENIACSOl' användas, mest för interpolations· 
räkningar (upp tiII Il :te ordningen). Den maskin, som ar intressantast 

(Se bild 2, mitten) . Kommandon, ur en radioteknikers synpunkt är 

vilka räkneoperationer som skall ut· däremot ENIAC, dvs The Electrollic 

föras, förvandlas med hjälp aven Numerical Integralor alld Compu,tor. 

Fig. 4. ärbild av ENIAC: a) sifferkablar, bl programledningar, el slarlenhel (för siarl· 
impul8cn saml konlroller för korlläsaren och korlslansen), dlimpulssändare, el program· 

central, f) funktionstabell med sin matris, h) och gl två ackumulatorer. 
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Fig. 5. En annan närbild av ENIAC: 2 
programledningarna ned till 

Den finns hos Pennsylvania Univer· 
sity i Philadelphia och konstruerades 
för Ballistics Research Laboratory i 
Aberdeen Proving Ground, Mary. 
land, USA. Den har varit i gång se· 
dan den 15 febr. 1946 i huvudsak 
för att beräkna projektilbanor och 
skjuttabeller, men även för andra upp· 
gifter. Den konstruerades under kri· 
get, och det gällde alltså att på kort 
tid få fram en god och snabb räkne· 
maskin bestående av redan existe· 
rande standarddelar och av så få ny· 
konstruktioner som möjligt. Trots 
dessa inskränkningar är ENIAC tro· 
ligen f. n. ej enbart den snabbaste 
maskinen utan den är även ypperlig 
vid många andra räkningar än bal· 
listiska. Dess få nackdelar, vilka tro· 
ligen kommer att avlägsnas vid byg. 
gandet av nya räknemaskiner är 
följande: l) ENIAC arbetar med tio· 
siffriga tal samt tecknet, fast den i 
vissa faU kan kopplas för 20·siffriga 

ackumulatorer. Sifferkablarna syns mitten, 
och kontrollamporna överst. 

tal samt tecknet. Detta kan vara för 
litet för vissa precisionsräkningar. 2) 
ENIAC har endast 20 additions· 
(subtraktions·) maskiner, vilket kan 
vara för litet för snabb räkning. 3) 
De olika kommandona inställas mest 
vid varje enhet. En centralisering av 
kommandon är endast genomförd i 
l~ycket liten utsträckning. 

Figurerna 3, 4 och 5 visar en total· 
vy och två närbilder aven ENIAC· 
anläggning. Hela ENIAC är upp' 
ställd i en sal i form av ett U. Den 
består av 30 enheter, förutom spän· 
ningsaggregaten och kontrollappara. 
terna. De olika enheterna är place. 
rade i 40 paneler längs 3 av väggar· 
na. Vidare finns det 3 flyttbara till· 
satsenheter samt en IBM kort·läsare 
och en IBM kortstans för hålkort. 
Varje panel är ca 2,45 meter hög och 
60 cm lång. Själva placeringen av de 
olika enheterna visas i fig. 6. 

Hela maskinen är ca 30 ffi lång, 

3 m hög och 90 cm djup. Den inne· 
håller ca l8000 radiorör, varav en 
stor del är dubbeltrioder, 70 000 mot· 
stånd, 10000 kondensatorer, 6000 
omkopplare, 3 000 indikatorlampor, 
1500 reläer osv. Effektförbrukningen 
är ca 80 kW för glödtrådarna, 20 kW 
för fläktsystemet och 40 kW för de 
olika rörlikspänningarna. 

De olika enheterna i ENIAC är: 
Startenheten, impulssändaren, pro· 
gramcentralen, 3 elektriska funktions· 
tabeller med var sin tillhörande 
»matris», 20 additions·subtraktionsen· 
heter, av vissa skäl kallade för acku· 
mulatorer, l divisions.rotutdragnings· 
aggregat, multplikationsmaskinen, 
konstantsändaren (som samarbetar 
med kortläsaren ), samt tryckmaskinen 
(som samarbetar med kortstansen ). 

Till skinnad mot alla tidigare räkne
maskiner av liknande slag finns i 
ENIAC inga räknehjul o. dyl., utan 
dessa är ersatta av elektronrör. Genom 
att räkningarna genomföras av elekt
riska impulser och elektronrör i st. f. 
rörliga mekaniska delar, räknar 
ENIAC utomordentligt snabbt. Rörli· 
ga mekaniska reläer finns endast i 
kortläsaren, tryckmaskinen och kort· 
stansen, vilka därför arbetar långsam
mast. I det följande används beteck
ningen 1 flS för l mikrosekund = l 
milliondels sekund, l ms för en milli· 
sekund = l tusendels sekund, och l a· 
tid=tiden för en addition=200 /-lS= 
= 0,2 ms. Tiden för en subtraktion 
är = 1 a·tid = 0,2 ms; tiden för en mul
tiplikation (med 20 siffror i resulta· 
tet) = 13 a·tider=2,6 ms; och tiden 
för en division resp. 2 gånger en 
kvadratrot med tecken och p stycken 
siffror i resultatet är ca 13 (p+1) a· 
tider beroende på siffrorna, dvs. i ge
nomsniu 125 a·tider eller 25 ms. Slut· 
resultaten trycks på kort. Det tar 1/ 10 
sek. för tryckmaskinen att slå till re· 
läema, varpå de övriga delarna av 
ENIAC fortsätter med räkningarna. 
Det tar sedan ytterligare 1/ 2 sek. för 
kortstansen att stansa det i tryckma. 
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skinen registrerade talet i ett hålkort. 
Kortläsaren behöver 1/ 2 sek att »lä
sa» ett kort (med 8 tiosiffriga tal). 
För snabb räkning är det alltså för
delaktigast att använda i möjligaste 
mån de snabbräknande ackumulato
rerna och fUllktionstabeIIerna, och att 
endast använda kortläsaren, om de 
förras antal ej räcker till. Vidare är 
det fördelaktigt att »skriva ned», dvs. 
slansa endast så få resultat, som abso
lut behövs_ 

För att ge ett begrepp om ENIAC's 
enastående räknehastighet kan nämnas, 
att maskinen enligt ovanstående hin
ner med 300 000 additioner per minut, 
23000 multiplikationer per minut osv. 
Att beräkna banan för en projektil 
med 60 sekunders flygtid tar för en 
skicklig räknare med vanlig räknema
skin 20 timmar. Differentialanalysa
torn klarar samma uppgift på 15 mi
nuter och ENIAC på 30 sekunder, dvs. 
på halva den tid som det tar för pro
jektilen aU komma fram. 

Impulssändaren alstrar tio olika im
pulsserier (se fig_ 7). Impulserna ha 
ett avstånd av 10 ,ilS och dröjer i ca 
2 ps. Endast en av impulserna har en 
längd av 70 ps. Impulsserierna sändes 
ut en gång var 200:e ,lIS vid de i fig 7 
angivna tiderna. AUa i de olika enhe
terna använda impulserna härleda sig 
från dessa, så att räkningarna samord
nas i tiden. Framför de olika enheter
Ila löper 2 sorters kablar, och en lö
per bakom, vilken senare är fast för
bunden dels med impulssändaren (se 
fig. 4) och dels med de olika enheter
na, som på så sätt får sig impulsserier
na tiIIIörda. De övre kablarna, siffer
kablarna, (i mitten av fig. 4) inne
håller vardera 11 ledningar. På dessa 
överföres samtidigt de impulser som 
svarar mot ett tiosiffrigt tal och dess 
tecken. Vid varje kabel och framför 
varje enhet är fästad en tolvpolig kon
takt. En pol är avsedd för varje led
ning och den tolfte för jordning. Lösa 
kabelbitar med en motsvarande kon
takt i vardera änden kan pluggas in 
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i ENIAC. Fig. 6. Placeringen av de olika enheterna 

dels i ledningarna och dels till in
gångarna till de räkneenheter för vilka 
sifferinformationerna är avsedda. 

De undre kablarna (i fig. 4), pro· 
gramkablarna, består likaledes av Il 
ledningar vardera, fast dessa är obe
roende av varandra och är försedda 
med endast 2.poliga kontakter. De an
vändes för att i samband med plug
gar försedda lösa ledningar och olika 
omkopplare mata fram programimpul. 
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serna, vilka i sin tur bestäma, hur de 
olika enheterna reagera. Alla enheter 
är nämligen så konstruerade, att de 
tar emot sifferinformationer endast då 
de får en lämplig signal via program
ledningarna. På så sätt kan man sam
tidigt ha flera enheter anslutna till en 
och samma sifferkabel men ändå få 
siffrorna överförda till enbart en eller 
några av dessa enheter. 
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Fig. 7. De olika impulserna från impuls sändaren. Tiden från 0--20 motsvarar 200 ,us = la·tid 
Varje intenall = 10 ,liS. Impulserna är ca 2 ,ilS langa förutom )carry c1ear gate), som varar 
70 ,IS. Alla impulser börjar i intervallens början, förutom :tlenpulses), som ligger i mitten 

av intervallen. Mera om dessa impulsers användning följer i en kommande artikel. 
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Av ingenjör John Schröder 

Bland nyheterna som framkommit under och efter kriget 
återfinnes en del miniatyrkomponenter, bl'. a. »trådkon
densatorn», nya material för HF-kretsar och permanent
magneter och en rad andra detaljer av intresse för 
amatörer och radiokonstruktörer. Philips televisions
system, som nyligen 'börjat provas vid reguljära televi
sionssändningar från Philips egen televisionsstudio, hör 

också till de mer uppmärksammade nyheterna. 

Omständigheterna har fogat det så 
att Philips, som redan före kriget in
tog en framträdande ställning i fråga 
om radioteknisk forskning, nu nästan 
helt dominerar utvecklingen på det ra
diotekniska området i Europa. De 
tyska medtävlarna kommer väl knap
göra Philips rangen stridig som le
dande företag på området. I England 
koncentrerade radioteknikerna under 
kriget sina ansirängningar på att i 
samarbete med amerikanarna få fram 
elektronikkontrollerade apparater -för 
krigsbruk, men just nu förefaller det 
som om företagen i England inte arbe
tar med den målmedvetenhet och med 
de resurser, som erfordras för att ba
na nya vägar inom radiotekniken. Vi 
har därför all anledning att här i lan
det uppmärksamma nyheterna från 
Holland: det är antagligen härifrån 
vi under den närmaste tiden har att 
vänta de viktigaste europeiska nyhe
terna inom radiotekniken. 

60 000 unställda 

Det är kanske inte så många som 
känner till de enorma resurser som 
Philips i Eindhoven förfogar över. 
Enbart i Holland sysselsätter koncer
nen 23 000 arbetare, fördelade på ett 
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stort antal fabriker. Företaget dispo. 
nerar exempelvis över eget metallverk, 
eget glasbruk, en fabrik för tråddrag
ning förutom sina olika fabriker för 
elektronrörstillverkning och framställ
ning av radiodetaljer. Inräknas även 
de anställda i koncernens dotterföre
tag, som finns utspridda i 25 länder, 
uppgår totala antalet anställda till ca 
60000. Totala golvytan enbart i före
tagets holländska fabriker uppgår till 
ca 400 000 m2• 

Under kriget och ockupationen blev 
Philips fabriker illa åtgångna genom 
bombraider. Inte mindre än 25 % av 
fabrikernas totala ytinnehåll förstör

des; i j anuarl 1945 var endast 6800 
man sysselsatta vid de olika fabriker
na. Redan efter mindre än två år hade 
man genom synnerligen energiska 
återuppbyggnadsarbeten iståndsatt 
större delen av de förstörda byggna
derna och arbetsstyrkan var i septem
ber 1946 uppe i ca 21 000 och pro
duktionsvolymen större än den var 
sista året före kriget. 

-[ntensiv forskning 

Vad som särskilt frapperar en besö
kare är den oerhörda vikt. som man 
inom Philips lägger vid forskning. 
Häri ligger också med all säkerhet 

Fig. 1. En del av Philips-koncernens fabrihanläggningar i Eindho1'en. Rin~arna an~c\" 
platsen för bombnedsia, under kriget. 
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förklaringen till Philips-koncernens 
enastående framgångar på olika om
råden. 

Av stor betydelse är säkerligen ock
så, att verksamheten vid Philips la
boratorier i stor utsträckning bedri
ves som fri forskning och detta i en 
skala som torde vara okänd på detta 
område på andra håll. Många gånger 
har denna fria forskning lett fram till 
högst märkliga resultat, som sedan ef
ter ytterligare bearbetuing kunnat nyt
tiggöras för framställning av olika till
verkningsobjekt. Det finns inga snäva 
gränser fastlagda för laboratoriets 
verksamhet och ofta nog händer det 
att en nndersökning, som startats på 
ett område för att klarlägga vissa fe
nomen utmynnar i resultat på ett helt 
anDat områd utan minsta samband 
med det ursprungligen upplagda 
forskningsmålet. Exempelvis har icke 
målbundna forskningar beträffande 
glas, metaller och gaser givit resultat 
och impulser till vidare mveckling av 
inte endast glödlampor utan har också 
kommit utvecklingsarbeten för rönt
genrör, neonrör och likriktarerör till 
godo_ 

En uppfattning om vilka resurser 
som Philips laboratorier arbetar med 
ger några siffror om antalet anställ
da: Till laboratoriet är f. n. knutna 
ISO högkvalificerade forskare, därav 
50 med akademisk grad, 50 kemister 
och 50 ingenjörer med högskoleut
bildning. Dessutom finns ca 300 kva
lificerade assistenter av olika ut bild
ningsgrader. D~ olika fabrikerna· in
om koncernen har därj ämte egna ut
vecklingsavdelningar sysselsatta med 
att lösa problem med anknytning till 
tillverkningen. Inom dessa avdelning
ar sysselsättes inte mindre än 2 000 
personer. 

Bland de nyheter som under och 
efter kriget utvecklats av Phiiips åter
finnes nya radiodetaljer med mycket 
små dimensioner och nya material för 
HF-kretsar och permanentmagneter. 
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En del nya mätinstrument har fram
kommit och ifråga om televisionen 
har Philips utvecklat ett eget system, 
som nu provas vid reguljära sänd
ningar. I det följande lämnas en över
sikt över de mer intressanta nyheterna 
från Philips. 

Nya rörtyper 

I fråga om tillverkningen av radio
rör har Philips nu övergått till en helt 
ny tillverkningsmetod för framställ
ning av elektronrör. De rör som fram
ställas enligt denna metod benämnas 
rim lock-rör, vilka skilja sig från tidi
gare rörtyper genom speciellt tillverk· 
ningsförfarande, ägnat alt förenkla 
tillverkningsproceduren. De nya rim
lock-rören är strängt taget ingen ny
het hä'rhemma ; rören har utförligt 
presenterats i en artikel i POPULÄR 
RADIO.l 

Tre olika serier rimlock-rör kommer 
att tillverkas: En U-serie med all
strömsrör (glödströmsförbrukning 
100 mA) , en E-serie med växelströms
rör för 6,3 volt och en D-serie med 
batteri rör för 1,4 volt. Av dessa är U
serien redan i marknaden. All nytill
verkning av radiorör kommer att ba
seras på rimlock-typen och endast er
sättningsrör kommer att i fortsättning
en tillverkas enligt äldre metoder. 

Bland övriga nyheter på rörområ
det återfinnes ett specialrör fö r tele
visionsmottagare, en halvv~gslikrik
tare för åstadkommande av mycket 
höga spänningar upp till 20 k V vid 
små strömstyrkor max. ca l mA exem
pelvis för anodspänningen till ett tele
visionsrör. Detta rör, som har trådan

. slutningar, har mycket små dimensio
ner och väger endast 5 gram. Glödtrå
dens effektförbrukning är endast 
0,5 W. 

Ett nytt televisionsrör för mycket 
~tor ljusstyrka avsett att användas i 
televisionsmottagare med projektions-

I SUN DIN, A; Rimlock-rör - en ny typ av 
helglasrör. POPULÄR RADIO nr 2/ 1948, 
s. 38. 

Fig. 2. Trådkondensalorn. Kapacitans 
115 pF 

system t illhörde också nyheterna. En 
annan nyhet på rörområdet var ett 
HF-fö rstärkarrör för bredbandsstär
kare (exempelvis i televjsionsmot
tagare). Delta rör har extremt stal' 
branthet, inte mindre än 9,5 mA/ V. 

Små kondensatorer 

En originell nyhet i fråga om små, 
fasta kondensatorer utgör den s. k. 
trådkondensatorn, vars utseende och 
dimension r mest påminner om en 
vanlig trådstump. Denna kondensator 
torde nog vara den minsta kondensa
tor som någonsin tillverkats. Storle
ken framgår av fig. 2. Denna kon
densator, som har en förlustvinkel 
tgö = IO·1O-4 och som tål 100 volt 
växelspänning och 00 volt likspän
ning, tillverkas i längder på 5 cm. Ka
pacitansen är ca 115 pF. Trådkonden
satorn, som har en stabilitet av bättre 
än 0,75 % är i fö rsta hand avsedd att 
användas i MF-kretsar, men man k,all 
nog räkna med att kondensatorer av 
denna typ konuner att tillverkas för 
andra kapacitans värden och för andra 
ändamål. TemperaturkoeHicienten va· 
nerar mellan - 50, 10-6 och +25 · 
. lO-il. 

Till gruppen miniatyr komponenter 
får man kanske också räkna de nya 
högvoltselektrolytkondensatorer, som 
Philips utvecklade under och efter kri· 
get. Bland dessa kondensatorer åter
finner man bl. a. en dubbel konden
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sator 25+25 ,uF med yttermåtten sen vid en strömgenomcrång av l mA 	 Fig. 4. Resistansen som funktion av ström· 
genomgången för motstånd med negativ

25 X 45 mm för 300 volts driftsspän är ca 2 000-3 500 Q och vid 100 mA temperaturkoefficient. 
ning. Förlustvinkeln för dessa konden strömgenomgäng 220 {) ± 10 0/0. 
satorer är tg(J=O,l vid 50-100 p/s_ Diagrammet i fig. 4 visar resistansen 

kondensatorerna, varigenom man harDet finns också bland dessa konden som funktion av strömgenomgången 
i hög grad kunnat reducera dimen·satorer en 50+50 ,uF med yttermåtten för detta slag av motständ. 
sionerna. Konstruktioncn framgår av30X80 mm för 300 volts provspän
fig. 5. Längst t. v. på bilden serning. De höga kapacitansvärdena och 

Ny typ av mellanfrekvensfilter man filtret med de två lindningarna,små dimensionerna gör det möjligt 
Ett nytt MF·filter med mycket små vilka applicerats på en kärna avatt arbeta i nätdelen med enklare 

dimensioner har utvecklats av Philips. ferroxcube, försedd med trimskruvar.drosslar eller kanske rent av med mot
1 detta filter ingår en HF·transfor MF-filtret kan med hjälp av trimstånd, varigenom nätdelens omfång 
mator lindad på ett nytt högfrekvens skruvarna avstämmas till frekvenserbör kunna väsentligt reduceras_ 
materiaI »ferroxcube», ett keramiskt mellan 446 och 464 kp/s. GodhetsPhilips har också bör jat tillverka 
pulvermaterial med hög permeabilitet talet för filtret är = 140 för bådelågvoltselektrolyter i plåthölje med 
och mycket små förluster. 1 MF primär· och sekundärsidan. Såväl godfäständar med relativt små dimensio
filtret ingår även de nyss omnämnda hetstalet som kopplingsfakttorn ärner bl. a. en kondensator för max. 

25 volts arbetsspänning och 25 !IF ka· 
pacitans vars yttermått är 18X45. 

Motstånd med negativ temperatu.r
koefficient 

En intressant nyhet ifråga om mot
stånd är ett motstånd med negativ 
temperaturkoefficient. Till utseendet 
påminner detta motstånd starkt om 
vanliga stavmotstånd. De är i första 
hand avsedda att komma till använd
ning för att skydda skalbelysnings
lamporna för överbelastning, men det 
förefaller inte otänkbart att dylika 
motstånd kan få helt andra använd
ningsområden, exempelvis i koppling

Fig. 5. Ny melIanfrekvenstrBnsformator med inbyggda trådkondensatorer. Yttermått 28 ar för amplitudstabilisering. Resistan X75 mm. 
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Fig. 3. Philips nya högvolts elcktrolytkonrlensatorer. Yttermatt 25 X45, 25XBO och 
30X 80 mm. 



helt oberoende av inställningen av 
trimskruvarna. Ytterdimensionerna 
för hela MF·filtret inklusive konden· 
satorer - trådkondensatorer - är 
27 X 60 mm. 

Behändig trimkondensator 

En annan trevlig nyhet är en 
variabel trimkondensator avsedd fö r 
kretsar med högt Q.värde. Dessa 
trimkondensatorer är tillverkade av 
aluminium och med rotorn monterad 
på en axel av keramiskt material. 
Trimkondensatorn tiIlverkas i två 
typcr, den ena kan varieras mellan 
ca 3 pF och 20 pF och den andra 
mellan 3 till 30 pF. Förlustmotstan· 
det är vid 1,5 Mp/ s ca 3 Molno. 
Kapacitansvariationcn är lineär och 
kondensatorn tål 75 volt likspänning. 
Trimkondensatorns utseende framaarb 

av fig. 6. Största måttet mellan 
skruvens spets och avstämnillgsaxelns 
ändpunkt är ca 37 mm. Förutom som 
trimkondensator bör denna konden· 
sator vara användbar som avstäm· 
ningskondensator i UKV.mottagare. 

Fig. 6. Trimkondensator av ny typ, 3--30 pF. 

Frän Philips fabrik för rau iomottagare. 


POPULÄR RADIO NR 6/1948 

Fig. 7. Rotorplattornas utseenue för variabel 

Andra kOTldensatornyheter 

Philips har också släppt ut en n)' 
typ av variabla kondensatorer med 
små förluster och små toleranser. En 
fi ness med dessa kondensatorer är att 
de är utrustade med en särskild' an· 
ordning, en jigg med vars hjälp man 
kan ställa in kondensatorn på exakt 
15° fran minimiläget. Kondensatorns 
kapacitansvärden mellan 15° och 1800 

garanteras ligga inom gränserna 
± 0,35 %. Denna höga noggrannhet 
har uppnåtts genom särskilda kon
struktionsfinesser. Statorns läae är

'" fixerat med hjälp av keramiska kulor 
fastklämda mellan chassi och stator. 
Trimningsförfarandet förenklas i höu 

'" grad genom 15°-jiggen och de snäva 
toleransvärdena på kapacitansen. Kon
densatorernas utseende framuår av

'" fig_ 8. 
En annan nyhet är en speciell av

stämllingskondensator för automatisk 
bandspridning på kortvåg. Denna 
kondensator är en 6-gangskonden
sator, i vilken tre sektioner användes 
för mellanvågs- och långvågsområde-

k'on densat or f'ör I)andspridning på kortvåg. 

na, medan de tre övriga sektionerna 
användes för kortvagsområdet. Kort
vågssektionerna har därvid utformats 
på speciellt sätt för alt inom kort· 
vågsbanden erhålla två lämpliga band· 
spridningsområden. I fi g. 7 t. v. visM 

hur rotorplattorna för mellanvågs
och långvågsområdet ser ut. T. h. 
visas rotorns utseende för kortvågs
områdena. (13- 20, 20-32 och 32 
-51.2 m) _ Mindre kapacitansändring 
per grad vridningsvinkel erhålles i 
rotoravsnitten l och 3, som alltså 
motsvarar bandspridningsområdena. 

En annan finess, som lanceras av 
Philips är en fjädrande kondensator· 
upphängning. Mikrofoni kan som be· 
kant orsakas av akustisk-mekanisk 
återkoppling mellan högtalare och 
avstämningskondensator. Genom en 
f j ådrande upphängning enligt fig. 9 
elimineras denna risk för återkopp
ling. 

nä~ta nummer kommer att behandlas 
en del nya mätin~trument och Philips 
rdevision8system. 

Fig. 8, Ny typ av variabel kondensator med smll tolera"n SC"'l' och j'l' ,,' ' '''" fo"r ISO-inställning. 
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Automatisk fasfrontuppritare för 
centimetervågor 

A v civilingenjör, fil. kand. Bengt Svedberg 

Behovet av alt kunna bestämma 
fasförhällandena framför en riktan
tenn, ett elektromagnetiskt horn el
ler a.nnan strälare, har visat sig 
stort icke minst vid konstruktionen 
av ekoradioantenner. Här beskrives 
en automatisk (Inordning för dylik 
registrering i enlighet med en upp' 
sats »Phase-front plotter for centi
meter waves» i RCA REVIEW, vol. 
8 (1947) : 2. 

Strålningsfiguren för en riktantenn 
bestämmes av både amplitud och fas 
hos den utstrålade energien. Behovet 
av bättre metoder för att mäta den re
lativa fasen över öppningsytan till 
riktantenner uppstod i samband med 
provningen av ekoradioantenner för 
centimetervågor. 'lan konstruerade 
för detta ändamål en maskin, som på 
ett papper ritade upp de områden i 
rummet som hade samma fas. Denna 
anordning har sedan vIsat sig använd
bar för många flera ändamål än det 
den ursprungligen var avsedd för. 

Dessa bilder av vågfronterna kun
na användas av antennkonstruktören 
för att bestämma den elektriska mitt
punkten hos ett horn, för att observera 
den relativa fasen i olika delar aven 
antennstruktur samt för att studera 
funktionen hos en ny antenntyp. Dess
utom kan man vid undersökning av 
vågornas utbredning studera brytning, 
böjning och reflexion hos radiofre
kvent energi. En aunan användning 

Fig. 1. Mätapparaten. 

utgör mätningen av brytningsindex 
hos dielektrika vid radiofrekvenser. 
'lan slipper härigenom 

räkningar. 
en massa be

Anordningens funkt ion 

Av fig. l framgår anordningens 
konstruktion. Ett horn H - som skall 
provas - synes längst till vänster och 
matas aven sändare. Framför hornet 
synes en liten dipol A, som fångar upp 
en del av energien och via vågledare 

Fig. 2. Fasfronterna framför en »pillerask· 
antenn». 

skickar den vidare till kristalldetek
torn D längst upp. För att erhålla in
terferens ledes även en del av den ut
sända energien direkt från sändaren 
via en vågledare och en variabel dämp
ning R till detektorn. De signaler, som 
na detektorn via de två olika vägarna, 
kunna ha samma eller motsatt fas be
roende på var dipolen A befinner sig 
framför hornet. Den från detektorn 
avgi\'na signalen som därför varierar 
mellan ett maximum och ett minimum, 
ledes via en kabel E till en förstärkare, 
vars avgivna spänning skickas till stif· 
tet S placerat direkt under mätdipolen. 
Ett strömkänsligt papper, på vilket 
stiftet vilar, svärtas i proportion till 
detektorns avgivna spänning. Tack 
vare vagnen C, som rör sig bort från 
hornet, och armen L, som aven mo
tor M tvingas att röra sig fram och 

tillbaka, åstadkolllmes en automatisk 
rörelse över hela området framför 
hornet. 

Man kan dessutom genom anord
ningen P på vågledaren mellan dipo
len och detektorn åstadkomma en viss 
fasförskj utning hos den uppsnappade 
svängningen och därigenom få lin je!,
na för lika fas aU gå igenom en viss 
bestämd punkt. Detta motsvaras av 
när man vid fotografering av stående 
vågor på en vattenyta kan välja den 
tidpunkt då en vågtopp går genom en 
viss punkt av ytan. Med denna apparat 
kan man sålunda på ett par minuter 
erhålla en komplett inregistrering av 
amplitud- och fasförhållandena kring 
en antenn. Man erhåller en bild av 
radiovågorna på samma sätt som ett 
fotografi av vågorna på en vattenyta 
utgör en bild av de områden som 
svänga med samma fas. 

Användningar 

Apparaten är mest lämpad för vågor 
i närheten av l cm - som äro till
räckligt korta för att man skall få till
räckligt många vågor även inom ett 
mindre område men tillräckligt långa 
för att konstruktionen av modeller av 
olika antenntyper ej skall bereda för 
stora svårigheter. Man kan vid dessa 
våglängder uppnå en noggrannhet av 

Fig. 3. Intensitetsdiagram för en :i>pill"rask· 
anlenn). 
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l/50 våglängd. Fig. 2 visar fasfron
terna framför en så kallad »piller
ask»-antenn, som användes för eko
radio. Här gäller det att vägfronten 
skalI vara plan. Man ser att linjerna 
äro i det närmaste raka. 

Om man i stället tar bort referens
signalen - vars styrka medelst dämp
ningen inställes så att den alltid är 
lika stor som den uppfångade signa-

Fig. 4. Vågorna kring en tio ~ åglängder lång 
antenntrAd. 

len - erhålles den verkliga amplitu
den hos vågfronten, dv ett »intensi
tetsdiagram» enligt Iig. 3. För att er
hålla en bild i tre dimensioner av fas
förhållandena, kan man ta upp dia
gram på olika avstånd i rät vinkel 
mot strålninO"saxeln. HäIigenom kan 
man exempelvis hestänulla egenska
perna hos den lins, som skulle erford
ras för att samla strålningen till ett 
parallellt knippe. 

lan kan vidare erhålla bilden av 
str Iningen kring antenntyper använ
da vid längre våglän der genom att 
mäta på modeller av dessa - fig. 4 
visar vågorna från en tio våglängder 
I ng antenntråd. Slutligen visar fig. 5 
vågfronten framför två dielektriska 

-

r ig. 5. Vägfronten framför tva didektriska 

linser. 
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Svenska radiotekniker på besök 

hos Philips 


Ett 20·tal svenska radiotekniker var ny· 
ligen inbjudna till Philips i Eindhoven för 
att på ort och ställe ta del av de framsteg, 
som under kriget gjorts inom Philipkoncer
nen ifråga om radiorör och -detaljer. Av· 
cesan skedde från Stockholm den 17 april 
och deltagarna återvände den 23. 

Under den vecka, som besöket varade, 
fick deltagarna tillfälle att bese fabrikerna 
för elektronrör, radiomottagare, radiodelar 
osv. En lång rad föredrag om Philips verk
amhet och om dc nya produkter, som un

der senare tid sett dagens ljus, ingick ock
så i programmet för besöket. 

En av de intressantastc programpunkter· 
na vid besöket var den demonstration av te
levisionsöverföring, som utfördes med tek
niska anordningar, som utarbetats inom Phi
lipskoncernen . Det var Philips tredje regul· 
jära utsändning av televisionsprogram, som 
utsändes en gäng i veckan och som omfattar 
ca 2 tim.mar . Televisionsprogrammet inne
fattade huvudsakligen sång, vilket tyvärr 
inte är särskilt lämpligt för televisionsför · 
farande. Trots en del tekniska brister, som 
hängde samman med att det ännu är fråga 
om experimentsändningar, fick man ett 
starkt intryck av att Philips televisionssy
stem är av mycket hög klass - i fråga om 
bildskärpan väsentligt överlägset det engel· 
ska med 405 linjer och närmast att jämföra 
med det franska system med 800 linjer, som 
nyligen demonstrerades i Stockholm . Rent 
programtekniskt var emellertid sändningar
na ganska primitiva. 

En annan intressant .ak, som demonstre· 
rades för deltagarna vid besöket var ett för
sök med stereofonisk återgivning av musik, 
som Philips helt nyligen anordnat mellan 
Amsterdam och Eindhoven och som nu åter
gavs i bandupptagning. Den tekniska utrust
ningen vid denna stereofoniska återgivning 
innefauade två skilda överföringskanaler 
med tv skilda mikrofoner på sändaresida 
och tvii skilda ljudåtergivningsanordningar 
på mottagaresidan. Vid försökssändningen 
hade orkestern i Amsterdam uppdelats j tva 
grupper varvid varje grupp betjänades av 
en särskild separat överföringskanaL Av
lyssningen skedde i Philips nyinredda, yt
terst eleganta »Ela»-studio. Man kunde kon
statera, att vid denna stereofoniska återgiv
ning fick musiken en mycket levande karak· 
tär; man hade intrycket av att befinna ig 
i en konsert lokal med en stor orkes ter fram
för sig. Intrycket av rymd val' särskilt mar· 
kan t i de avsnitt av musiken, där soloinstru
ment inom de båda grupperna alternerande 
uppträdlie. Tyvärr gjordes vid demonstra . 
tionen inga jämförbara försök med en ka
nal och en mikrofon npphängd mellan de 
båda orkestergrupperna. När endera kana· 

linser. Genom att placera en skiva av 
ett dielektriskt material mellan strål
ningskällan och mätdipolen kan man 
ur fasförhållandena beräkna materia

len stängdes 8\' kunde lilan emeller tid kon· 
!'tatera en på taglig skillnad; intrycket blev 
tomt och dött . Att stereofonisk återgivning 
i en framtid kan komma att betyda mycket 
för att öka ljudåtergivningens kvalitet är 
emellertid tämligen säkert. 

U nder besöket hölls föredrag av bl. a. 
prof. Dr Ir N A Halberlsma, en utomor
dentlig föredragshållare ~om, hl. a. lämnade 
en medryckande skildring av Philipskoncer
nens besvärligheter under kriget och de pro
blem, som man hade att brottas med under 
ockupationen. Dl. a. fick man se till att d 
anställda under ockupationen producerade 
tillräckligt litet! Efter ockupationen gällde 
det att få upp arbetstakten igen, vilket vi
sad" sig vara ett besvärligt problem. 

Föredrag hölls även av Dr B G Dammers, 
för önigt välkänd för Stockholms radiot ek-

Från Philips fabrik för radiomottagare . . 

niker från ett besök i Stockholm helt nyli . 
gen, om Application Service to Setmakers. 

Prof. Dr H B G Casimir, chefen för Phi
lips laboratorier, talade om verksamheten 
vid Philips laboratorier. Han omnämnde 
bl. a. att Philips på ~iua forskningsavdel
ningar har inte mindre än 800 anställda, 
därav 50 med akademisk examen, 50 hög
skoleingenjörer och ca 50 kemister. Där
utöver förfogar man över ca 300 kvalifice· 
rade tekniska assistenter. Verksamhcten .vid 
Phil ips laboratorier är på visst sätt fristå· 
ende fn n PhiHps fabrikation; f('rskarna 
där har tämligen fria händer att välja sitt 
område utan alltför snäva sidoblickar på 
praktiska problem. Dock förekommer det i 
\'issa fall ett mycket intimt amarbete; bl. a. 
ifråga om televisionen har Philips laborato· 
rier tagit llIycket verksam dp.l ävcn längt 
frarn i tillverkningskedjan. 

Om kvalitetskontroll vid Philips talade Ir 
G l 'IW Bell sekoTll. Kvalitetskontrollen vid 

( F orts. på s. 156.) 

lets qrytningsindex. Detta blir näm
ligen lika med l+S/T, där S är fas
fördröjningen genom skiktets inver
kan och T är dess tjocklek. 
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I det följande kommer att beskrivas 
en förstärkare, som visserligen ej blir 
billig att bygga, men som i gengäld är 
litet mer än »vardagens» enkla grejor. 
Inte mindre än 3 steg äro pushpull. 
kopplade, nämligen slutsteget, drivste· 
get och expansionssteget. Förstärkaren 
har efterträtt den till min radioanlägg. 
ning hörande inspelningsförstärkaren, 
;ilke; beskrivits i POPULÄR RADIO 
nr 4/ 1946. Som inspelningsförstärkare 
användes givetvis ej expansionen. 

Expansionssteget 

I fig. 2 visas ett blockschema för 
expansionssteget. 

A är ett normalt LF.förstärkarsteg, 
vars förstärkning bringas att variera 
med hjälp aven reglerspänning, vars 
storlek är beroende på den inkomman
de signalens styrka. Röret eller rören 
i A ha därför variabel branthet. Reg
lerspänningen är positiv eller negativ, 
beroende på om expansion eller kom. 
pression önskas. B är ett LF·steg, som 
förstärker den relativt låga ingångs. 
spänningen på A. C är en likriktar an
ordning av ett eller annat slag för lik· 
riktning av den från B erhållna växel· 

spänningen. D är ett motstånd·konden· 
~atorfilter, som befriar den från C 
kommande likspänningen från rester 
av lågfrekvent växelspänning. Det är 
detta filter och likriktaren som är be· 

20 t 

Av ingen 

nedanstående artikel beskrives en . 
ningar för expansions- O 

svärligast att dimensionera för att få 
expansion och kompression att arbeta 
riktigt. Filtret samt likriktarens belast· 
ningskrets förorsaka nämligen svårbe· 
mästrade in- och ursvängningsförlopp, 
vilka i stort sett bestämma expansi o· 
nens resp. kompressionens förlopp. In· 
svängningstiden skall vara sli kort som 
möjligt medan ursvängningstiden skaI1 

R, 

(le 

,----+--+---u·-++-II-' 

f 
EXP. 

KOMPR. 

F'ig. 1. P 
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Good 

:g förstärkare med bl. a. anord
pressionsförstärkning. 

vara lång, upp till 0,5-1 sek. Helst 
skall ursvängningstiden kunna varieras 
för att passa till olika slags musik. Det 
i denna förstärkare använda likriktar
steget med tillhörande filter torde kom

ma idealet ganska nära. C. = 8 ,uF 450 V 
Fig. l visar principschemat för för· C, = 0,1 ,uF 

.. k F o d 0'_ V C3 = 25 uF 10/12 Vstar aren. •ran allO en pa ror 2 ut- C~ = 0,05 ,uF 
tages signalspänning till röret VSi2, C.,=8 ,uF, 450 V 

. C.=205 !iF 10/ 12 V 
C7 = 0,05 ,uF 

lema. 
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Cs= 8 ,uF 450 V 
C9 = 0,01 /iF 
CIfi = O,Oo5 !~F 
CI\ = 0,05 .uF 
CL2 = 0,01 !iF 
C.3 = 25 ,uF 10/ 12 V 
C.,.= 0,02 ,uF 
C. 5 =1 ,uF 

= 10 !IF 50/ 60 VCta 
C. 7 = 10 ,uF 50/ 60 V 
C.s= 8 'iF 250-3050 V 
(." 9= 0,01 .uF 

=16 ,uF 450 VC2O 
C2 • = 16 ,aF 450 V 
C22 = 0,05 !IF 
C23 = 0,05 !~F 
C•• = 0,05 liF 
C.5 = 0,05 .uF 
C2. = 25 ,uF 10/12 V 
C" = 25 ,IF 10/ 12 V 
C28 = 25 ,uF 10/12 V 
C29 = 16 ,aF 450 V 
C"O = ,uF 450 V 
R. = 50 kil 
R ,,= 0,5 Mil 
R~= 0,2 MQ 
R, = 2 MQ 
R. = 2500il 
R~= o5O kQ 
R7=20 kQ 
Rs= 2000 il 
R9 = 0,5 l\W 
R.o=50 kil 
R,. = 0,5 Mil 
R ..= 1000 il 
R.3 =20 kil 
R'4=20 kil 
R ,,= l Mil 
R'8 = 1 Mil 
R17 = 10 kil 
R.s= 600 il 
11'9 = 50 kil 

R.o= 0,25 Mil 
R2, = 0,l Mil 
11.,.= 75 kil 
R;~ = O,l Mn 
R•• = O,1 Mil 
R2.;= 1000 il 
RZG = 20 kil 
R'7=20 kf! 

= 0,25 MilR28 
R29 = 0,25 Mil 
R30 = Beror på mA-meterns känslighet 
R" = Beror på mA-meterns känslighet 
R"2 = lo5 kn 25 W 
R"3 = 200 il 
R,.= 20 kQ 
R ..; = 0,5 lVIil 
R'6 = 1 kil _ 
R"7=0,5 MQ 
R"s= 0,5 l\H2 
P. = l Mil 
P. = 1 lVIQ 
P: = 0,5 Mil 
P,, = 0,5 l\W 
P5Pa = 0,25 Mil gangade 
P7Ps= 0,5 Mil gangade 
T, = Lf-transformator oms. l: 3 
T. = utgångstransformator
r; = nättransformator 2x 400 V, 2S0 mA 

l x o5 V. 3 A 
l X6,3V,SA 

D, = drotisel 20 H, 300 il, 60 mA 
D. = drossel 10 H, 150 n, 200 mA
V; = EF 12, 617. 6S17 eller Iikn. 
V. = 6C5, 6Fo5 eller likn. 
V;=6C8 G, 6F8 G, 6SL7 
V. = ECH 21 eller 6SK7 
1'-, = ECH 21 eller 6SK7 
Vn=6N7, EDD Il eller likn_ 
V- = 6L6 G 
V~ = 6L6 G 
Vg = 5Z3 eller likn. 
X,-XII = kristalldetektor Sylvania l N 34 
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som är ena trioden i ett 6C8G eller an· 
Ilat rör med 2 trioder med separata 
katoder. 1 detta förstärkes signalen 
och uttages via en LF-transformator 
T l till en likriktarbrygga, bestående av 
4 st. kristalldetektorer Sylvania lN34. 
Transformatorn är i modeIIförstärka· 
ren en philipstrallsformator av äldre 
modell. Likriktarbryggans ingangsim. 
pedans är 170 kQ, varvid Po har vär
net 250 kQ. Verkningsgraden för lik· 
riktaren inkl. transformator är ganska 
hög. Således ger I V växelspänning på 
transformatorns primärsida 2,7 V lik· 
spänning på bryggan med ett omsätt· 
ningstal på transformatorn av 1: 3. 
Likriktarna i bryggan behöva ej 
matchas tillsammans, ty eventuella 
olikheter påverka endast mycket obe· 
tydligt funktionen. En stor fördel med 
kristalldetektorer som likriktare i st. f. 
dioder är kristallernas laga motstånd 
i genomsläppsriktningen. Detta bety
der att uppladdningstiden för bry'" 
uans filterkondensator sj unker, vilket i 
sin tur gör, att hela expandersteget ar
betar snabbare. I den anvisade kopp
lingen är insvängningstiden a 3 m/ s. 

Från potentiometern Po uttages 
leglerspänningen och ledes via mostån
det R20 till rörens V4 och Vs styrgaIIer. 
Mellan galler och jord ligger en poten· 
tiometer P4 i serie med en kondensa· 
tor els' Denna anordning har till upp
gift att ändra ursvängningstiden, om 
-å skulle vara önskvärt. Vid helt kort· 
luten potentiometer är denna tid 

längst och uppgår till ca 500 m/ s. Det 
är klart att denna krets även påverkar 
in vängningstiden, men det går ej på 
ett enkelt sätt att undvika, varför man 
får överse med denna brist. Metoden 
att lägga reglerspänningen på de pa· 
rallellkopplade gallren 1 och signal. 
spänningen på gallren 3 är ganska 
ovanlig. Det har visat sig att galler 1 

an påläggas relativt höga reglerspän. 
ningar utan att anodströmmen går mot 
noll och galler 3 kan tåla tämligen 
höga signalspänningar utan att distor. 
sion uppkommer. Motstånden Rw RIS, 
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Fig. 2. Blockschema för t'xpan8ionssteg. 

och R21 äro valda så, att ~pän Rl9 

ningen i föreningspunkten mellan RIS 

och RIS är 25 V till jord, katodernas 
potential är 27 V och skärmgallrens 
potential 80 V mätt till jord. Med de 
gangade potentiometrarna Ps och Po 
(expanderkontrollen ) vridna helt mot· 
sols (V i fig. 1) arbetar pushpull -steget 
V4-V5 på normalt sätt och gallerspän. 
ningen på gallren et och e3 är lika 
stor_ Om omkastaren S står i läge 
»Exp» och expanderkolItrollen vrides 
medsols bli gallren e l mera negativa 
än gallren e3, förstärkningen sjunker 
och den positiva reglerspänningen från 
PIl på Gt ökar. Vi få alltså en ökning 
av utgångsspänningen från V4 och V" 
när inkommande signalspänningen på 
Vs ökar. Graden av ökning bestämmes 
a huru mycket expanderkontrollen 
vridits in . 

Om omkastaren fälles i läge 
»Kompr» vändes polariteten på regler
spänningen och en ökning av inkom· 
mande signalspänning resulterar såle· 
des i en minskning av utgångsspän· 
ningen från V4 och V5 • Vi få en kom· 
pression, vars storlek liksom vid ex
pansionen beror på expanderkontrol
lens läge. 

Kondensatorn Cl9 har en viktig mis· 
sion att fylla i denna koppling, man 
kan nästan säga att den är »livsviktig}). 
Om vi först tänka oss expanderkon. 
trollen vriden helt motsols så arbetar 
ju som förut nämnts steget V4--Vä 

som ett nonnalt förstärkarsteg. Efter
som steget är väl balanserat uppstå 
mycket obetydliga LF-spänningar över 
det gemensamma anodmotstålldet R22• 

Om vi nu vrida expanderkontrollen 

helt medsols och ha omkastaren S i 
läge »Exp» ledes en endast delvis 
filtrerad reglerlikspänning, som är 
proportionell mot ingångsspänningen 
på T'\-Vs,till gallren el genom filter· 
motståndet R20 • Därav uppkommande 
iindringal' i anodströmmarna i V4 och 
V5 äro båda riktade åt samma håll och 
positiva och spänningen i förenings. 
punkten mellan R2S och R24 sjunker_ 
Eftersom reglerspänningen som nyss 
nämnts är bristfälligt filtrerad finnes 
en relativt kraftig växelströmskompo
Ilen t i den amma_ Därför bildas även 
en omvänd och förstärkt växelströms· 
komponent över anodmotståndet R22• 

Denna växelströmskomponent ledes 
via kondensatorn C19 tillbaka till gall
ren el för att neutralisera reglerspän
ningens växelströmskomponent. På 
grund av denna återkoppling är den 
sva"a filtreringen av reglerspänningen 
tillräcklig, ett enkelt filter kan använ· 
das och expansionen är praktiskt taget 
ögonblicklig. 

För att förhindra att särskilt starka 
signaler göra gallren el positiva och 
sålunda blockera V4-VS har en kri
stalldetektor Xs inkopplas till el ' Den 
fungerar tillsammans med R20 som ett 
överspänningsskydd_ Denna detektor 
bör ha högt spärrmotstånd för att ej 
belasta gallerkretsen och på så sätt 
minska reglerspänningens storlek. 

Sedan nu expandersteget behandlats 
skall något ordas om förstärkaren i öv
rigt. Den har 2 ingångar med mixer, 
en för mikrofon och en för nålmikro· 
fon . Mikrofonförstärkarsteget är en 
normal pentod, kopplad på känt sätt. 
Volymkontrollen ligger på anodsidan 
för att minska störningsnivån. Vid 
dess placering i gallerkretsen vill gär
na brum uppstå. På grund av de lå"a 
spänningar, som avges aven mikro· 
fon , kan Ca och Rö ev. uteslutas, vilket 
ytterligare brukar inverka gynnsamt 
på störningsnivån. 

ålmikrofonen kopplas direkt till 
sin volymkontroll P2 • Via var sitt mot· 
stånd R37 och Ras är sedan Pl och P2 :5 
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"läpkontakter kopplade till gallret på 
V2 • Genom denna koppling kan god. 
lycklig blandning a v' signale rna erhåI· 
las. Av förstärkningen i trioden V2 an· 
'ändes endast ca 10 fl/O. Resten går 
förlorad i baskontrollen RIO-Ps-Cy. 
Från föreningspunkten mellan Ru och 
RIO uttages signalspänning till fasvän· 
daren V3 /1 , vilken är ella trioddelen 
i ett 6C8G eller liknande rör med se· 
parata katoder. Giv tvis kan två 8kilda 
rör användas i t. f. Va. Fasvändaren 
är av typen med lika anod· och katod· 
motstånd (R I3 = R;H)' Motståndel RJ 2 

ger röret negativ förspänning via gal. 
lerläckan RI!' Förstärkningen i röret 
är ca 0,8 ggr. ia kondensatorerna 
CIO och CII uttages ignalspänningen 
till expandersteget VI-Vo' Efter för· 
, tärkning föres signalen via kondensa· 
torerna C22 och C23 ti ll en gangad po
t ntiometer P7-PS, som utgör //mas
ter» ·volymkontroll. De"sa två potentio
metrar måste ha samma resistans och 
~amm a resistansänd ring per grad 

Ii 

vridningsvinkel, för atl följanJe rör ' 
galler skola få samma spänning. P o· 
tentiometrarnas släpkontakter äro 
kopplade till var sitt galler på röret Va, 
en dubbeltriod med gemensam katod. 
Katodmotståndet R25 till detta rör är 
ej avkopplat, ty den härigenom införda 
strömmotkopplingen verkar stabilise· 
rande och strävar att utj ämna even· 
tuella olikheter i rörels båda trioder. 
.A.noderna på V6 äro via kopplingskon. 
densatorer C24 och C25 kopplade till 
gallren på slutrören V7 och Vs' Dess 
drivas i klass AB och av salllma skäl, 
som nyss nämnts, är katodmotståndet 
j avkopplat. Den till utgångstransfor

matorns sekundärsida kopplade lik· 
riktarkretsens data är beroende, dels 
på det använda inl:!trumentet känsHg
het och dels på över ekundären ti ll· 
gänglig växelspännino-. Medelst kon
densatorerna C26 - 2S i filterkedjan kan 
instrumentet fås aLt arbeta »lugnt». 
Självklart är, att likriktarkretsen för
svinner 0111 fö rstärkaren skall använ· 

das för ljudåtergivning och ej för gra
vering. 

Nätdelen i förstärkaren är utförd P' 

gammalt och välkänt maner. Motstån
dets R32 flyttbara kontakt inställes så, 
a lt 250 V spänning till jord erhålles 
på densamma. 

Förstärkaren är som framgår av 
vinjetterna byggd på ett gammalt, 
»bättre, begagnat» chassi och som be
kant har ett sådant den egenheten att 
kunn uppvisa Illassol' av hål , där det 
ej skall vara några, medan man i stäl
let får ta upp ett flertal nya mellan de 
gamla. Därför har förstärkarens ut· 
sende inte blivit särski lt fönnånligt. 

Beträffande de mekaniska detaljer
na kanske något borde nämnas om de 
gangade potentiometrarna P5- 6 och 
P7 - s. Ty ärr finnes j u dubbelpotentio
metrar med dessa värden mig veterligt 
inte att köpa. Därför placerade jag två 
enkla bredvid varandra och kopplade 
ihop dem med stållina och linhjul. Så 
lika exemplar som möjligt utprovades 

SAG SIGNALGENERATOR Mod. A 1310 

F rekY.·omr. : 100 kp/ s °0 l\Ip/s. Xoggl'aunhct : ± 1 %. Modulation : 800 p/H 

inre. 30 Ufo O p8-20 kp/ s yttre. {jtgilllgssplillulng; 0.2 ,,,V-100 mV i 5 st g. 

Ett schweiziskt precisionsinstrument lill lågt pris. 

PAN ELI N STRUME NT Typ CM 100 

'rillslJo1esystcm. l\Iiitlloggranuhet ± 1 0/0. Slmllilngd 90 mIlJ .• tandu rdutfö

runde med knivvisare och spegelsknlu . l\Iikroall1p.-lllctrnl' ; 20 ,uA till 600 f,·A. 

mA-metrar : 1 mA till 500 mA. lilY-metrar: 150 m V t ill GOO mY. A-metrar 

och V-mc t rat· (20000 ohm/ ) för fllln miltomri'tdcu. 

ELEKTROAB EIEKTROBORG /BOR6 

Birger Jarlsgatan 41 - STOCKHOLM · Tel. 100281, 101302 
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naturligtvis först. Det är klart alt man 
kan plocka av kåporna och koppla 
ihop potentiometrarna axiellt med 
kopplingar så att dubbelpotentiometrar 
av »normalt» utseende erhållas, men 
systemet med lina och linhjul är nog 
i de flesta fall enklare. Se bara till att 
linan fästes ordentligt på linhjulen så 
att slirning förhindras. 

Beträffande förstärkarens skötsel är 
ej mycket att säga. Som alltid när två 
volymkontroller finnas får man vara 
på sin vakt så att ej förstegen överst y
ras om masterkontrollen (P7 8 i fig. l) 
är för litet påvriden och man för att 
öka volymen i stället drar på PI eller 
P2• Dessutom föreligger i detta spe
ciella fall risken alt expandersteget 
överst yres. Detta steg tål upp till ca 

2 V på galler 3 innan några obehag
liga »läten» börja komma ur förstär
karen, mycket tack vare att likriktaren 
X5 fungerar som amplitudbegränsare. 
Man lär sig emellertid ganska snart 
hur PI och P2 skola stå för att expan
sionen eller kompressionen skall fun
gera perfekt, varefter volymen regleras 
på masterkontrollell och graden av ex
pansion resp. kompression på Ps-s' FÖl 

stärkaren har använts utomhus under 
vidriga förhållanden, och med hetlev
rade talare framför mikrofonen har 
kompressorn fått visa vad den går för. 

En utveckling av förstärkaren, som 
ganska lätt faller i ögonen, är ändring 
till 2-kanalförstärkare, dvs. en separat 
förstärkare för låga resp. höga toner. 
Vid den nu beskrivna förstärkaren 

skulle det vara lämpligt att från P7 ut· 

taga signalspänning till basförstärka

ren och från Ps signalspänning till dis

kantförstärkaren. P7 - s skola då inte 

vara gangade. Efter P7 måste då kom

ma en fasvändare (V6 kan kopplas 

om) och efter P~ kan ett slutrör av den 
högbranta typen t. ex. ELl2 inkopplas 
direkt. Naturligtvis måste varje kanal 
förses med filter av något slag för att 
begränsa frekvenskurvan. Basförstär

karen bör förstärka området från 30
ca 800 p/ s medan diskantförstärkaren 

får ta frekvenserna över ca 800 p/ s. 

Modellförstärkaren saknar negativ 

återkoppling, men sådan kan om så 

önskas inkopplas mellan anoderna på 

Vo och resp. anod på slutrören. 

Det kostar endast kr. 3: 25 attrÄr det besvärligt at!. få tag på 
prenumerera på POPULÄR 

lösnummer av POPULAR RADIO? RADIO för andra halvåret. ) 
~---------------------------------------------------Ii 

AJ !a-Jcel1 
· ~GENERATOR 

Typ B 3 

Ett Instrument f Sr den mest fordrande service

mannen. Noggrannheten i kalibreringen samt 

attenuatorsystemets tillförlitlighet gör radlo

servicen med detta Instrument till ett nöje och 

ökar förtjänsten. 


SPECIFIKATION: 	 pedans genom anpassad lransmis
8ion~lillje oell konst.-antenn. 
Frel(vellsomräden: 100 Ke/s- 30 Mc/s Strålnillgen: Mindre än 3 ItV vidi 5 band. (i0 Mc/ s. 

Noggrannhet: Garanterad till ± 1 %. In- och uh'ämlig modulering: 

Attenuering: 75 ohms konstant im- lO 'I. eller 30 Ofo vid 400 p/ s . 


P·AR HELLSTRÖM 
AGENTURFIRMA 

Eltekn_ avd. Tel. 1143 39, 122826. Spaunmälsgatau 14, GöTEBORG 

Nätanslutning : Vä xelström 40-100 

p/ s, 100-260 volt. 

Effekt.: Omkr. 14 Watt. 

Dimensioner: 31 X 34 X 36 cm. 

Vikt: Omkl·. 12 kg. 


Pris lir. 600: - netto. 
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laboraloriein'slrumenl 


Katodstråleoscillogrllf Furzehill typ 1684 D. I~n 
oscillograf för mera krih·unde arbe:en, med lik· 
strömsförstärliare, för frekvenser mellan 0--3 
Mp/s. Utllliirknllde egenskaper liro snabb in8tiill
nlng och liten fasn-idnillg. Tidsaxelns Uillgd kan 
regleras upp till 5 gi't nger skli rmdiametern. 

S peciell kamera kan, om .•å önska., medlet:erera•. 

Stabiliserat mispiinningsa,ggregat Furzehill typ 
1930 och 1931. Frän varj e ,typ kan u ttagas en 
serie uv s tabLiserade positiva och negativa lik
spiillllingar. Dess utom kan en av dessa spiin
llingUl' varie ras in om ett viss t område. Den 
överlugrade viixelspiiuuiw'en Ur nv storleksord
ningen 1 mY fiir de positiva och 5 mY för de 
negativa likspiinningarna . 

från 'E'leklronikbolagel 


Högfrelivensbrygga Wayne Kerr 
typ re 701 tör frekv enser från 1 
till 100 Mp/s. Detta Ur en nd
mitnnce-brygga avsedd för mUt
uing aven parallellkomlJinn·1 iOIl 
ny resistans och renIdans - hu
lanserad eller obalnuserad 
inollJ frekyellsomrtuIet 1 till 
100 Mp/s. 

RLC·brygga l't'ayne lierr typ 
B 101 för miitning av resis tan
ser fr tlll 0--500 megohm, induk
tanser frim O--G 000 II samt 
kapacitanser från O-UOO ItF. 
Dessutom kunna liicks tröm, ef
fektfaktor och Q-värde a vIiisa s 
direkt på skalnn. 

Generalagenter: 

lIögfrelivensbrygga WaYlle lierr 
typ re GOl för frekvenser frän 
15 kp/s till 5 Mp/ s. Med denna 
brygga ka n kapacItanser, resi
stanser och indnktanser såvöl 
som Impedanser miitas. Mätom
rildet för kapacitanser Ur 0,01 
till 20000 pF i fem omr{lden och 
fÖl' resis tanser 10 ohm till 10 
lI1egolun i sex områden. lnduk
tunser som ge resonans med 
ovan angivna kapaeitanser kun
na miitas vid frekvenser som 
ligga inom det angivna frekvens
området. 

~. - . 
. ,-..~. . . , (
'00",C 

- - il- ~ 

EI.EKTRONIKBOLAGET AB 

Kungsgatan 34 • Stockholm. • Tel. 216290, 21 62 91. 



Svenaka . . . Forts. jr. s . 149 	 torsionwrsaker, som det gäller all komma ett föredrag, Future application of electro· 
till rätta med. På detta område finns säkert nie tubes in lndustry, av ~lr A wn SiLliler 

Philips ifr' ga om radiorör utövas genom ett 	 Det sistnämnda föredraget kommer att åter·mveket att vänta inom närmaste framtiden . 
särskilt laboratorium för kvalitetskontroll , 'Bland övriga föredrag kan nämnas bl. a. ges i ett kommande nummer av POPULÄR 
som pli. velenskaplig basis bearbetar resul  e t! om radiodetaljer av Dr G H Kramer, RADIO. 
taten av provtagningar i olika sl.adier av 	 Sr".ell föredrag om högtalare av Mr Alons och 
tillverkningsprocessen . 

Ett mycket uppmärksammat föredrag 
hölls av Il' M Lopes Cardozo som talade 
om de framtida utvecklingsmöjligheterna 
inom radiotekniken. Bland de närliggande 
problemen inom radiotekniken omnämnd e 
ta]aren bl. a. de störningsminskande kopp· 
lin~ar , ~om sedm länge vi s rligen är 
kända men som ännu ick blivit tagna i 
kommersiellt bruk. FM·kret 'ur och ·motta
gare kan nu göras nästan lika billiga eOIll 

Ai\I-kretsar och ·mottagare genom d ut
vecklingsarbeten som utförts under senar 
år. En FM-mottagare måste dock bli dyrare, 
bl. a. måste man ta till betydligt större hög· 
talare för att göra rättvisa åt den bättre 
ljudkvaliteten. Också i fråga om serietill
verkningen av mottagare har under senare 
il r nya ideer och framsteg framkommit. 
»Tryckta» och ,gjutna» kopplingar är 
exempel på vart utvecklingen pekar hän. 

De möjligheter vi förfogar över i fråga 
om ljudreproduktion är ännu ofullständiga, 
framhöll talaren. Även om man endast över· 
för 'musik från rum till rum via tr d måste 
man alltid räkna med att det reproducerade 
ljudet inte har rikligt samma karaktäl' som 
originalljudet. Det finn s ännu dolda dis· 

Under besöket i Eindhoven blev de sven,ka gästerna mottagna på ett utomordentligt 
rrästfritt sätt. Vid ett besök i en liten grannby, Hes ese, tog borgmästaren, M H Cox. 
emot och vid en animerad supe som därefter avå t fick deltagarna klä om sig i den 
holländska nationaldräkten, medan servering sköttes av nalionalklädda servitri ser och 
en livligt uppskatt~d holländsk träskodans utfördes av »PhilipsflickoT». 

Denna galler
potentiometer 
från P X Fox Ltd. , E~ig· 

land, kan användas som 

volymkontroll elle r om

kopplare och innehåller 

20 små 1/ . -watts kolmot

stånd, vilka samtliga kan 

erhållas i ö nskade mot

ståndsvärden. 


Lämplig för lågfrekvenskretsar. 

Koncakcarm och kontakter av beryl
liumbrons. D en dämpar bruset till ett mInImum och kan 

därför användas ;- kretsar med mycket hög förstärkning. 


En sp~ciell spärranordning ger exakt inställning vid varje 

steg och kraftigt tWpp i båda ändar av kontaktbanan. 

Attenuatorn är inbyggd i en förnicklad kåpa i dimensionen 

38" x 34 mm och kan lätt uttagas ur kåpan genom att man 

först lossar en enda skruv. e KOTta leveranstider! 


General-A B I M P U L S Tel. 
agent: 	 457610 

B. H. LAGERSTEDT 

Tegelbruksvägen 1 • STOCKHOLM 32 

Telex hörtelelon Monoset 
Deuna hört elefon har utförf ij otIer helt nya priucipe r 

och g-e r l1tm.i.irkt ljudI{\'ulltet. DeJ! fö ror.~u l,:ar inlt'~, ue
svH rniHle trYCk på öronen pä grund av sin lä t ta vikt sumt 
stcto,kopli knand anv;;ndning;""iitt. öroupropparna liro liitt 
avtagba ra fÖr re n g ijrlIlg. IIörte lefol1(,l1 tir tillvC'rknd av 
konst hart ' och myeI<et oöm. 

1;e lex l\I onosC't har m:ing'sidig an,iinc..lning t. ex. i kyr
kor, sJukhn~. hem, sko lor. llX telC'gTufistcl'. tp.lefo ni~t r. 
radi om:in . T e lex hörtelf'fon kan er~!Ht3. \"llnliga hUrIlIrar 
p" alla o mråden. 

J ,t>mda r d Lltfijranue t ba r h ört elefone n pn illljJetlan, "V 
128 ohm lUen ka n riven lt!\Tc r e ra s med antlra \"Hl'den 

K ii ll 8li)."th cten Hr l8 uyn /cm 2 ,"i(l ]0 m i krowalt~ ingo:lIlg-l"i
effek t. Vikten Hr endast 4:1 g. 

Generalagent 

A.-B. UNITAL ~ STOCKHOLM 
BERGSUNDSGATAN 9 lW TEL.: 418887.418833 

'1 
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Nu kan Me få 

de världsberö.mda anzerikanska 

(e) -rören! 

På sitt segertåg genom världen 
har nu R e A -rören nått Sverige 

och hälsas välkomna av fordrande 
radiolyssnare landet runt . - Vi är 

auktoriserade R e A -grossister och 
erbiuder Er ReA-rör i de flesta före
kommande typer, Ring el/er skriv till 
oss snarast och rekvirera rörlista ! 

AKTIEBOLAGET SKIMEX 
Östergatan 10 Malmö Tel, 11225, 31332 



Stockholms Radioklubb 

Klubben anordnade den 2 mars ell stu
die- (och studio-) besök hos AB Radio
tjänst. Assistent Kjell Stensson, som tog 
emot besökarna i Radiotjänsts största stu
dio vid Kungsgatan, karakteriserade hesö 
ket som »invasion av Stockholms manliga 
befolkning». Han hälsade alla välkomna, 
och skissade upp de taktiska förutsättning
arna. I smågrupper besågs sedan olika stu
dios, kontrollrum, grammofoninspelning, 
magnetofon inspelning, I!lr,ammofonarkivet 
och inspicienternas ljudeffektarkiv m. m. 
Genom tillmötesgående från Stockholms 
Rundradiocentral visades även Telegrafver
kets anläggningar inom Radiotjänst. Ing. 
Holger Görling redogjorde för program
distributionen och visade moderna förstär
kare för fördelning av program. 

Deltagarna bereddes även möjlighet att 
höra sina egna röster inspelade på magneto
fon, vilket syn- och hörbarligen uppskatta· 
des. I grammofonarkivet gavs möjlighet att 
avlyssna en önskeskiva, som kom fram så 
snabbt, att deltagarna med tillfredsställelse 
kunde konstatera, att det icke behöver hluf
fas då den »nyfikna mikrofonen» är ute på 
önskerond. 

Den stora anslutning studiebesöket fick, 
enligt uppgift omkring 300 personer, gav 
arrangörerna en del huvudbry, särskilt som 

utrymmet inom Radiotjänst som bekant inte 
är så särskilt väl tilltaget. Stämningen var 
dock god, och det kan tänkas att klubben 
vid ett senare tillfälle får möjlighet alt mera 
i detalj studera de problem, som äro för
knippade med radioprogrammens utform
ning och distribution. 

Vid sammanträdet den 8 mars höll civil
ing. Stig Erkander föredrag om »Gyroin
strument för flygplan». Talaren redogjorde 
för de svårigheter en pilot har att avgöra 
flygplanets läge i förhållande till horisonten 
vid flygning i mörker eller i dimma. Orsa

. ken är de stora accelerationskrafter som 
uppträda även vi'd måttliga svänghastigheter 
och som vårt balanssinne ej kan skilja från 
tyngdkraften. Man behöver alltså ett instru
ment, som anger flygplanets läge i förhål
lande till horisonten. 

Det visar sig även, att den vanliga mag
nrtkompassen ej fungerar tillfredss tällande 
vid svängar. Accelerationskrafterna och 
jordmagnetismens vertikalkomposant bidra
ga till att förrycka resultatet. Man har 
emellertid lyckats lösa dessa problem pli ett 
sätt, och det är med gyroskop. 

Om en gyrosnurra är upphängd i kardan
ringar, så att dess axel kan intaga god
tyckligt läge, strävar den att bibehålla sin 
riktning i rymden förutsatt att gyrosnurrans' 
rotationshastighet är tillräcklig och frik
tionskrafterna försumbara. Om mall tvångs
vis försöker ändra axelns riktning strävar 
gyrot att röra sig i en riktning vinkelrätt 
mot tvångskraften. Detta fenomen benäm
nes precession. 

Girindikatorn är det enklaste av gyro
instrumenten. Den består av gyrosnurra med 
horisontell axel. Då flygplanet svänger, ut
sättes gyrot för en tvångsvridning, och man 
får en precessionsrörelse, vars storlek be
gränsas av fjädrar. Rörelsen överföres till 
en visare, vars utslag hlir beroende på 
svänghastigheten. Dl! svängen upphör, åter
föres systemet i nolläge av fjädrarna. Gir
indikatorn anger att man svänger, men är 
mycket opålitlig då det gäller att ange hur 
mycket man svänger. Utslaget beror bland 
annat på flygplanets lutningsvinkel och på 
rotorhastigheten . 

Gyrohorisonten har till uppgift att ange 
flygplanets läge i förhållande till horison
ten. Gyrots axel är här lodrätt, och med 
hjälp av särskilda arrangemang stabiliseras 
dess läge, så att gyrot återföres till lodrätt 
läge om det av någon anledning skulle av
vika därifrån. Instrumentskalan visar en 
flygplanssilhuett och en rörlig balk, som 
representerar horisonten. Balkens läge be
stämmes av gyrot. 

Kursgyrot visar som girindikatorn, om 
flygplanet svänger, men det visar också hur 
mycket det svänger. Den största svårigheten 
är. att gyrots axel, på grund av friktions
krafter etc. ej exakt bibehåller sin riktning 
i rymden. Man måste därför med jämna 
mellanrum kontrollera riktningen. Konstruk
tioner finnas, där denna övervakning sker 
automatiskt. 

I stället för att använda övervakat kurs
gyro kan man gå en annan väg för att få 

Spolcentral för amatörer för 10-20-43-80 m. banden 

T o r O t o r s p o I 'e n t r a I ty!, 2-0F-4 är s p ecln lLlll
verkad för trafikmoHngare oe h har 4 \"cigliing-usomriiden: 
10 m. band,·t (28- 30 ~IHz), 20 m banJet (14.0--14.4 :\IHo), 
40 m. ba r,!let (7,0--7.3 ~1ll7,) o..h 80 m. bandet (3,5--4,0 
MII z) . Spoleentralen Hr labo ratorictnm:nu,1 vill le"e
raIlS'!! l!. PIt s lir. 48:-. 

:2 - g a n g V r i d k o n d p n s n t o r typ 2- ~lSB-21 pF. 
PriM lir. 11:-. 

2 st. M F t r n n g f « r m n t o r e r rjj r 447 kIlz. 
PI'lM Ii. r • 9: 25 llr st. 

1\: o n el e Il s Il 't o r för C. \V. (t('leg' rafi) mottagning. 
l'rL~ Kr. 3: 50. 

En ö·rörs trnfikmottllgure l vilken. ovu nstilende delar 
1ngll. ii r l, skri . " n i POl'ullir Rn ,.lIo Xr. 4 1!J.!7 , "liket. 
nummer leverera s g r uitis \'id be.stiUlnillg U\" orunstuende 
delar. LC\'prans omgående frrtn lager. 
n:;:odl;~'flr~\'en stor sorterinar n\' öl'rlga korh"i\gs och 

NATIONAL RADIO, Måla·gaI.1, st Im, tel. 208S6Z 

EL,ECTRON WIRE 

Den populära ledningstråden ELECTRO~ 


" ' IRE kan nu åtel' levereras. 


Vit plasticisolemd. Al'ea: 1XO:75 hmm. 


Kartonger om 25 yards. 


Rulla! om 100, 300 och 1 iOO yards. 


StOl' sortering av aktuellt ser\'icematel'ia l fi'ir 

rudi()\'el'kstäder finnes på lager föl' omgående 

lm'erans. 

.~ÅllIiREN 
Telefon 174980 - ,·äxe!. 
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---

British Company Ud., England 
levererar mot betal
ning i engelska pund : 

--- --- Egna produk ter: - - - -_ 

Kolpolenliomefrar 
även med l eller 2-poliga strömbrytare. 

Pa pperskondensalorer 

Glimmerkon,densalorer 


Amerikanska omkopplare 
med pertinax· eller keramisk iso la· 
t ;on i ö n kat antal sektioner och 
poler. 

Company, 

Tillverkas på licens från 
OAK Manufaauring 

Chicago. 

Amerikanska 
lumbler· 
strömbrylare 
med rivande kontaktytor. 

Snart påbörjas även t lllverk· 

ning av tryckströmbrytare . 


• Samtliga t illverkas på licens 	 .0 

från Igrank Elearic Co. Ltd. 
för Cutler-Hammer Inc., 
Milwaukee. * Ka . -nr 8280 

Förbindelse sökes med grossister och större förbrukar 

Ensamförsäljning för visst distrikt kan lämnas. 


Korta fevera- stider' 

General-A B I M P U L S Tel. 
agent: 457610 

~ ~ LAGERSTEDT 

Tegelbruksvägen 1 • STOCKHOLM 32 

För endast 104: - I\ronor 
crh,' ller Ni denna reseradio komp le tt med ha ttPClpr. 

Lilmplig t tlllf: i ll e fö r å te r Wr"il lja re d,; det a ,· pri8kon· 
t rollnlimnclen faststiiIIda priS"! iir \flO : - kro llo r . 

P Ö gru nd a v de t låga pr ise t l,an den endas! le\'efpra s 
I fa s t räkning. 

A.-B. RO PAL~1 81."n • S'oc:llholm 
FIIllloDY8g. ..2 • Tel. 41119 ..O. 41 4343 - PlIslglro 1113 U~2 

Trlldlindude 
pOlenliomelIBr 

'-; . .Ji 
\:V' 

_Ot} -,. 
~.) 

Colve rn ii r Englanus ledande fab rik fö r t Illverk ni?!!" 8\' 
hiigklas,lga t r~ d li nuade pote n ti omer rn r. Rn m tI.~g8 ,·u rllen 
t Ör e n helas tnlng av l. 2. 3 oc h 4 watt lagl' r fo ra" I S\'e· 
r lge. SWrre watt \"lir dc n och dubbelg a ngade potentiometra r 
lcver eras på bes tälln ing. 

E LEKTRIS KA A/B C H A M P lON - STOCKHOLlII 

Ehren s ,·iird. g ...t:Ln 3 - T e l. 522;; 28, (12 25 20, 52 26 30. 

Gener8 l ng~n tc r fö r Coh'ern L t d . S. G. Brow n Ltll och 
Asta t ir Co r p. 

Förs'ärkare, 
högra/are

Ensamtill och 
verk are av hö q a/are

an/äg l n ngar 
I 
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en ~tabil flygplallskompass. l en . k. induk· 
tionskompass använder man sig visserligen 
direkt av det jordmagnetiska fältet, men 
man slipper ifrån den nyckfulla kompass· 
nålen. Man anbringar på ett vertikalgyro 
en anordning, t. ex. en generator, som på 
grund av det jordmagnetiska fältet ger eu 
spänning, vars fasläge bestämmes av flyg 
planets riktning i förhållande till fältet. 
. Som avslutning demonstrerades AGA:~ 
kurshorisont, som komhinerar gyrohorisont 
med induktanskompass. GV"ot är placerat 
på an lian plats i flygplanet, och mätvär· 
dena överföras elektriskt till instrumenttav· 
lan. Horisonten markeras som en linje på 
ett katodstrålerör, försett med en flygplans· 
silhuett, och linjens läge i förhållande tm 
silhuetten anger flygplanets verkliga läge 
i förhålland e till horisonten. Den i induk· 
tiollskompassen inducerade spänningen 
överföres med syngonelement till en visare 
på instrumenttavlan, som anger flygplanets 
kurs. Ett särskilt instrument anger avvikel· 
ser Irån den rätta kursen. 

Vid sammanträdet den 23 mars talade 
ing. Th. Ekström Olll »lnspelningsteknik» 
och gav en fängslande redogörelse för ut· 
vecklingen inom inspelningstekniken och 
beskrev en del intressanta nyheter inom 
grammofonbrallsehen, som i England expe· 
rimenterats fram av EMI i samråd med 
BBC. 

Vid följande sammanträde, den 6 april, 
demonstrerade .ing. Göran Söderberg appa· 

UNITRAN 
söl,er energisk representant. 


för Sverige 


föl' sina hög·fideIitetstransformatorel', 


Brevsvar uncler adress: 

UNIT·RAN, Electro-Technische Fabriek, 

LIGSTI 
•• dämpning och ka

RAD I O R EPARATÖ R anställes 
pacitans, som nå
gonsin uppnC§ffs 

vid Televerkstaden, Göteborgs Orlogsvarv OMEDELBARA 
snarast . LEVERANSER FUR 

EXPORT 
God erfarenhet från felsökning 

erfordras. 
radiomaterial '{fferligare typer med 

fast isolation lpolye
tylen} äro under 

Ansökan med uppgift å tidigaste anställnings utveckling 
dag. ålder och löneanspråk insändas till 

ratur för »Telefoto». Föredragshållaren gav 
först en kort historik, varav bland annat 
framgick, att apparater för bildtelegrafering 
föreslagits så tidigt som år 1842. Redan 
1865 fanns fungerande bildte!egrafförbin· 
delser mellan Paris och en del andra städer. 
N u finnas flera olika system, som bland an· 
nal användas av vara dagliga tidningar. 
Huvudprincipen är densamma för alla dessa 
system. En bild, t. ex. ett fotografi, fästes 
på en roterande trumma. Bilden belyses av 
en punktformIg ljuskälla, som långsamt för· 
flyttas axiellt längs trumman. Det av bil· 
den reflekterade ljuset påverkar en foto· 
cell, och denna ger en signal av varierande 
sI yrka, beroende på bildens svär tning. 

l mottagaren påverkar signalen Ijusstyr· 
kan hos en glimlampa, vars ljus fokuseras 
på ett ljuskänsligt papper, som fästs på en 
likadan roterande trumma som i sändaren. 
Då glimlampan förflyttas axiellt med sam· 
ma hastighet som i sändaren får man efter 
framkallning samma hild som den avsända. 

Föredragshållaren h skrev de anordningar 
som finnas för att sändarens och mottaga· 
rens trummor skola rotera exakt lika hast igt 
och i samma fas. Därefter demonstrerades 
en telefotoanläggning av det amerikanska 
fabrikatet )Acme), som här i Sverige an· 
vändes av Dagens Nyheter, Apparaten kan 
anslutas till telefonledning, vilket gör den 
mycket användbar inom pressens bild för· 
med Iin 0-. 

Klubbens årsmöte avhölls tisdagen den 
20 april. Ur styrelsen" berättelse för verk· 

samheten under al' 1947 hämtas följande 
uppgifter : Medlemsantalet steg från 374 till 
401. Klubben höll 15 sammanträden och 
anordnade 2 studiebesök, Styrelsen sam· 
manträdde 5 gånger. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och ba· 
lansräkningen fastställdes. 

Valet av styrelse oeh revisorer fiek föl· 
jande resultat: 

Ordf. eiviling. Helge Fredholm (kvarståd 
V. ordf. ing. Erik Hullegård (omval) 

Sekr. civiling. Gunnar Solders (omval) 

Skattmästare kamrer Erik Bäck (kvarstår) 

lng. Bertil Ask (nyval) 

lng. Rohin Hult (omval) 

Ing. Julius Mankell (omval) 

lng. Ejnar .JyckeIberg (omval) 

Civiling. Torsten Ståhl (omval) 

Suppleanter: 

Förvaltare l\Iartin Ardbo (omval) 

lng. Gösta Brohman (omval) 

Revisorer: 

Direktör Paul Richter (omval) 

Herr Kurt Grönhagen (olUval) 

Revisorssuppleanter: 

Direktör Tryggve Sundin (omval) 

Ing. Helo Olsson (omval) 


Efter förllandlingarna höll civiling. 
Stellan Dahlstedt föredrag om arbete t med 
normering av ljudförstärkareanläggningar. 
FöredragsbålIaren gav en intressant sam· 
manfattning av det omfattande arbete, som 
nedlag ts på normförslaget, som i sinom tid 
skall bringa reda och ordning bland den 

Kablar med vid \0" ~Itl/" 
70 ohms Neper I IOlam. 

mm.karakteristik I /km kW 

Al 7.06 0.11 9 
A 34 2.45 UI :'0I I I 

Kablar med Kapa· Impe· 

I01900. låg cltaDs dans m'D.kn p:wita ns ",F/m ohm 

CH 20 173 9 

I I 

C 22 18 184 11 
C 33 UI 220 16 

Fotoopllkahp) 33 tR2 9I I I 
På begäran sända vi gil rna data för vd ra 

övriga kabettyper. 
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VITROHMS 
o 

MOTSTAND 
tillverkade under kriget ha enda st 

22 mm långa anslutningstrådar un

der det att de sedan den 1 januari 

1946 tillverkade Vitrohm motstånden 

av 100 % förkrigskvalitet ha 38 mm 

långa anslutningstrådar. 

HÖRTELEFONER 
 FÖ R INDUSTRIER, 
VETENSKAPLIGA INSTITUTIONER, m. m., 
,'Olll ha möjli g lw t Il t r. NhiHln Importlicens tro ts nuvlirande 


rc~triMion"r, ijn s ka " i framhå lla. IIl t vi 

repre~elltera för hela Skalldinavien 


Triplett EJ ectrit8 I Instrument Co., 
It""t"rantör Il\' oUkn ""lllg§ I)und·, llnh'er8al· nch ...er,·ice-

ln.. tnlmf"llt". 

Sorensen & C:o, 
uUkt" typer a,' spun.lling",reKulatorPr rör , "UxelJoitröID. ,"Idare 

nlodeller, 80m 1"" kon".tant bfl.tt~rhtpii.nnlnM'. 

Repre~enta"t för Sl'er;ge.

}le ",Iell-Packard C:o, 
törliitkhl-8f1ip luboM.l(orldnHtrumcnt

Som :,wen~l\:n Gpllerulagenter fnr 8. G. Brown Ltll. kun
nu vi erbjuda alla d era~, hih·telcfOlllnod e tl l' "funt HöR· 
APP.\RATEI{ F ö l{ DöVA rli r~ kt f r,in lal-tcr i Sverij:(e. 
S. G. Brown ii r en Il \" Eng la nd s ~tör~t:l oC' b leda IHle fabri 
ke r !iir tilh'c rkning' u,' hiirtclefoner. Knllit~ n iiI' h;;g och 
pri Sf' rtla Bro llIyck0t Hlga. 

};I.EIiTKISliA A/B CHAMPION . STOCliHOL~1 
EhrenH,·ö,rd.lI'n.tan 3 - T .. I. ,32 2,; 28, l!2 25 29. 522630. 

Emamli/l

verkare av 

Lt,! o..\,tati c CO rl' . 

Förs/ärkare, 
hög/alare 

och 
höalalare
anläggningar. 

Frul.l Inrrt-r kunnu, "l I~,'erera Trlp)ett~

miltlnstrutnent, typ 666 H. 

)[iltoml'lirl ~ll: Lik."iinnillg" lO- 50- 2W--1 000--5 oou 
,"(lIt 
Yiix e l ~ "ii llning l (}-OO- 250--1 OOO- ii 000 
voi t 
Lik&tri;1ll 10- ln0--500 mA. 

!\fot~tiin !l Slll iltning: 0--30n ohm-{l-250 000 oh m 
Kr. 110: - nio. 

K. L. N. Trading Co Ltd A.-B. 
Ö. Jiirm'iiplI'otnn 16 - STOCIiHOx..,r 


T e l,: 2062 75, 21 52 05 - Tel.-(ldr. Kayelen. 
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SUUH JlupU 
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~lI!rfvcl (U i3){::l<Jl uUl n) .:lVA 
U UJlun / -}F) Oil P V ~n J.il nu !1 11011 .I ull~Jal aq OV 
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FÖR ORD 
Med benäget tillstft llll U'f K nngl. K rigsma tcriel\'el'ket 

utges nu SO IU bilaga till P OP ULÄR R ADIO den radio
tekniska ordlis ta , som ntarbe ta ts av Krigsma te rielver
ke ts T ele tekniska Delega t ion i sam rfld IDed Tekniska 
Nomenklaturcentralen, Denna ordlis ta uppta r visserli
gen i förs ta hand s:"tuana ord av radioteknisk na tu r, 
SOIU vanligen anviinda~ vid beskrivninga r , prograIDosv., 
för radiomaterielell inom de tre försva rsgrena rna. Ord
lis tan f å r emellertid anses vara nv intres 'e f ii r en 
vidare krets n v radiotekniker, d å den t ills villnre fft r 
betraktas som normgivande föl' s \'ensk radi olelmisk 
nomenklatur, 

Vid utarbetandet av ordlistan ha l' IDa ll u tgått if rå n 
att utHindska ord , S OUl ej ii ro in ternationellt fu llt ve
dertagna, böra då så är ll1 ijjligt ntby tas mo t svenska 
ord. A v sammansatta ord ba nor mal t en dast de VUll 

ligen f örekollllluillde eller s· dana som 1, largöra bety 
delsen av n,"lgon a v salllIllansHttn ingens de lar med ta 
gits . Ord , som Hr o feta, böm icke am'iindas i f or tsä tt 
ningen u ta u ersii ttas ID el d t ord till vilket häm'i 11 1'1 , 

Ex. adapter, se mellansod,el. 
Med »se» !läm'isas ti a on1 som f ijret rliucsv is Sk:l ll 

anvHndas, Med »il\'en » hä nvi as ti ll annat likviirdig t 
oru. Med »jfr» h iinvisas t ill ord som delvis Wckel' 
sanllna begrepp. 

F Öl' a tt luHlvika m i:::sförs tl nd ha l' i några f all för
kla r a nde tex t inför ts, 

umwms.\U 

-s.:lU!Upar ' 
.ä ll!Ul 11 [SA1! 

u~ nls.H: 

<llods 
-S;'/UIUfP'qA'II as ';)[ods/s 

Un nlU 
-~ ,7hf!a~!l q.\u as 'UnUIU/s

po.1Pla laS~ 1I!n 
-f(!q A u as ' [lo.r p I3Iil/ S
:.1U jUf!lq AU as '.o ll!lll[ UlHAU 

U~!lf\ .I. U a ' m[u1!l.l.u 

:JUluS .1[.\ 11 

llUSSSIA u 
p rn;q,qo m/ s

;3ulu pa T.\ n 

UP;)T" U 

.101 u~rr apuOJl/S

jj U!lddo~[AIl 

ll lddo~I ·1. 1l 

;:;uIU Pi)IP0U 
- u UcJ lUlJ P!·\ 'Xi) '1 'lI Vl1 .1oU 

~u JU0 .1:d .\. u 
t: lla.l~Au 

a lou s / s 
UnUld / s-

p O.l PFl [a / s 
:.'lnlll ff1 l(·I.I! 

Uf!lqAU 
a nqJ:.lqAU 

.IO~ um.tOJsllU.q.1Uds 

Hys tiilUni n"'. l'esona usin 
stiillniug ay krets 

, an tenu 
- , fin 
- , 2l'OY

-s/in dilmtor 

-s/kondensator 

-s/ kr ts 

-s/organ 

- / spole 

-s/ öga 


a \"s Wra 
R\'s tö r n in'" 

-sl filte;: se s törnIngs 
filte r 

B lJeteekna d lllimpad v:1g 

l3 Bel 
B-förs tärkare 
baffel, se Ijudsld irm 
balans 

-koppl ing 
-nä t, se motvikt, r es p. 

j ordnii t 
-t ransforma tor 

u ana n /kon tal, t, s e banan· 
propp 

-p \'OllP 

-s lift 


hand 
- , f r ekvens 
-, s id 
-bredd 

-s/ omkopplare 

9 

as '.l0l1lW.l0JSUlUJolnll 

<l.IUlJ:.lq 
-ll.II!AP U<lAl! '~uJ.1 }m·, 

;'/U.lPVll
.:Jllj.1<lI.:l<l·lS:j;) ll 

-:]!lSUHYl }[SH umOl U n 
a s 'n0.lluO}(U1'\:I0,\ ' 

lluj.l<lllJa;I l<>ll fj !l f;trl! ~l ' 
.:'l ll!UUydS.l P.pCl ll u.ll 

.:lU!lx r,,\sua.\ ~[;}.[ J ' 

.:lU!.lal.:l;) ·l SUa,I. ~T ClJJ ' 
.5tr!.1 ~lltn .I 

- 'Ui) '\ ~[i) .IJ llSn lJ UlO~ nH 

as 'nO.J~UOlISU Alp .lJ 
J[S ! /~U lltOWU 

2 u Wld o:'! 
- .lUUS i) 'änn ddOllol ll'll 

UOnHlI.! 

i).lu2u.\S.IP.J ilS '.I0ltm uanll 

~U!u .lm s 
u o ncl.IOs qu 

J[SI·I lHsouqu 
;3 uJ.l aW.1•1I1 

J <l~ <lm C ,)J r. 
UlQ.QS'q<lq.l ll 

2u!uu!!,IS l aq.1ll 

l"lJ.tml1f;~ Clq.1l1 

!lunn
uPVI

-uoJa[<ll '
lU.l1l(JUU 

SAo-ddo 

avs-beg 

-s/ reglering 

-filter 

-mikrofon 

-pussf ilter 

-spridning 

-spi[ rrfilter 


banklintIning 
ba 

-kompensat ion 
-reglering 

batteri 
ackumulator

- , anod
, galler

glödströms
- , katod-, se glöd

s tröIllsba tteri 
- , m ikrofon
- , torr
-cell 
-driven 
-låda 
-Ulottagare 
-spänning 
-tillsats, anordning, var

med en appara t an
slutes lill ett batteri 

ba llu 

beamrör , Se stiHrör 
beato ciIlatol', e in terfe 

r ensoscillaLor , svling
n ingsoscilla tol' 

begrUnsare 

7 
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l1Al u-

-111u '
UlIUq 

:lU!.1<llUPOtll
.1<lnul:lsmo.1q 

<l.lul:lunom
<l.1ul(J1HSJQJ

-spuuqP<lJq 

:lU!JQquUll<lm <lS ·u!-lJ.~a.lq 

-nq 

-um 

8U<JA:1[<JJJslJUlupulllq 

!ia~s
.IQJ

a/JUpuuIq 

SUIUPU'Ulq 

uonu:js 
lIaA1! 'uOnll~SOIPlIJnq 

°TPlI.IlIq 
!iuluPO!l

.1lIl!J!q 

. ~lIJuddllJ<lAQU 

<lS ·11!..l1lddll~u!U!rlaq 

.IQJ/ s
-JQJ '

lJo!U:1[Jå~S(jq 

.IO~USU<lP001I!S
~<lq~UU.Iq ppällSS~U!.I!P<lq 

sUUWlUdUlIU<llloq nU~S!J)I~·1<lq 

YJ.SI1aHO 
>ISIN>IH.LOI aVH o 

-1°:1[ '
<l1S.Ioq 

'UJ3l:1å.l q
a/.Iull1:11,SJoq 

,nllmo,slolls as 'U!qoq 

<J.lUllumq 
.1olUltlmu:1[JuåItl 

'U m(jlps
JO,nSU<lI)(IO)I/ }POI q 

.l)U!-T(j:1[;)Olq 
pU1:~s 

-1omsl:lu!UP<>[.\ u <lS ',lapaalq 

-pnls '
,au \uSål<> Q 

SUU~S!S<lJ/s

SOU~S!S<lJS~O!U 

-~sulaq .lJ~ ' pUlns~om/s
-pouu '
:lU!O~sulaQ 

'U~sHlaQ 

(up) -!Jap ,
(u) pq 

-S~U!UJmS • 
-pn~n(\ml! '

mqoaq 

omp-ont ont-opp 

-varv 
amplitud 

-begränsare 
-distorsion 
-modulering (AM) 

anflygnillgsinstrumeut,"id 
flygradiopejlstationer 

ankare, jfr rotor resp. 
stator 
-, relä

anod 
, accelerations

-batteri 
-belastning 
-demodulering 
-detektor 
-drossel 
-dämpning 
-diimpresistans 
~ffekt 
-förlust 
--galler-kapacitans 
--katod-kapacitans 
-krets 
-likriktning, jfr anoade

modulering 
-likspänning 
-likström 
-mOdulering 
-motst~ind, detalj i appa

rat, jfr anodresistans 
-resistans 
-spänning 

-s/aggregat 

-s/ lilu'i)etare 
-s/omformare 

-ström 
-viIspänning 
-vilström 
-viixelspännlng 
-\'iixelstr(jm 
-återverkan 

anpassa 
anpassning 

-, antenn
-, lednings

under
-, över
-s/impedans 
-s/ resistans 
-s/ transfOl'ma tor 

ansluta 
an;:;lutuing 

, antenn
-, jord
-, nät
-s/don 
-s/ sladd 

anten1i 
Alleock-
central

-. dipols
förkortad 
förHingd 
hah'vags

-, heh':lgs
-. hjälp
-, hiing

kast
konst

-. ln'arts,i"tgs-
L--
mark
mast
niit

-, paraply
-, pejl
-. ram
-, reflektOl"
-, rikt

romb
sluten 

-, stav-
T-
öppen 
övertoJJsmaI ad 

-unpassning 
-anslutning 
-avstämning 
-effel,t 
-fäste 
-förlängning 

-s/spole 
-förkortning 

-s/ kondensa tor 
-f(jrstärkare 
-genomföring 
-höjIl 
-, effeldiv 
-, geometr i;:;k 

-Impedans 
-Induktans 
-Intag 

-iRolator 
-lwpacitans 

-, dynamisk 
-, statisk 

-kondensator 
-koppling 
-krets 
-effekt 
-lina 
-mast 
-motstånd. se antenn

resistans 
-nedledning 
-reaktans 
-r,efl~tor 
-relii. 
-resistans 
-spole 
-spännare 
-stav 
-ström 
-transformator 
-variometer 
-vinda 
-wire, se untennlillll 

aperiodisk 
-förstärkare 
-t förlopp 

appara t 
-. betjänings-, se ma

növerapparut 
-, manöver

radio
-, radiopejl-, uyen pejl
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KVALITETSRÖREN ÅTER I MARKNADEN 




SER-tillverkning 

-I- SER-kontroll 

=SER-kvalitet 

Kontroll på kontroll på kontroll - det är den röda tråd som löper 
igenom hela tillverkningsprocessen hos SER och utgör en av förut
sättningarna för den jämna, höga SER-kvaliteten. Dels provas de 
använda materialen mekaniskt, elektriskt och kemiskt - till stor del 
i SER-tillverkade apparater. Och dels provas varje färdigt rör i en 
mängd etapper, bl. a. med hänsyn till strömmar i röret, isolation 
glödtråd - katod, branthet, emission och kortslutningsfel. Men 
dessutom tar man stickprov (l på 100) ifråga om galleremission, 
stabilitet och livslängd m. m. 

Den minutiösa tillverkningskontrollen 
- utarbetad och utvecklad vid tillverkningen av G-rör - är av 
största värde vid SER:s nu påbörjade tillverkning av miniatyrrör. 
Dessa representerar en helt ny teknik, som på många sätt ger nya 
och större möjligheter inom radiotekniken. 

Bilderna visar uppifrån: Stabilitetsprov, mätning av transponerings
branthet, funktions prov, precisionskontroll av rördata samt här 
nedan: Löpande tillverkningskontroll. 
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