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.. ELEKTRONRÖR Irån lager 


MOTTAGARRÖR 
Yi ha en rikhallig sortering av RCA:s 
mottagarrlir, f. n. 150 olika typer. 
I lager: l\Ietallrör, glas rör, bantamrör, 
helgInsrör, minintyrrör. 

l\liniatynör för växelström: 

6B.'\.6, 6BE6, 6.'\.TS, 6i\Q5, 


6X4 samt 6AKä. 

Miniatyrrör för batteritlrift.: 


6BA6 !R5, lT4, 185, 184, 384, 
3V4. 

GBAO ingi"r i en Bantamrör för batteridrift. : 
serie mottaga r lA7GT, lNäGT, 1H5GT,rör l mIniatyr
utföra nde. lC5GT, lQ5GT. 6S)i7 

813 	 2E2G ii r ett bög
mouernt s,in<larrör 

813 ger 2i5 W utg~ngs med e n aVf"' \ven eC· 
~rrekt med en<last 1,0 fel,t av 2(; W ,·i<l
W <lrl\'effckt. 125 )Ip/s. 

LIKRIKTARRÖR 
Vi lagerföra gasfyllda och högvacuuIll 
likriktarrör för många olilm ändamål 
med bncksl1änningar upp till 
40 kV, 100 illA lwnt. s tröm. 

C:a 20 typer i lager: 

Exempel: 

816, 866-A/866, 872-A/ 872, 


8008, 1B3GT/ 8016. 

816 	 165-1 

Tv,\ 816 I heivugs 16M. miniatyrlikrIk
koppling i1Imnar 11>50 tarrör för spänningar 
V likspHnning \'i<l upp till 2.000 volt, 
2(;0 mA. 1 mA kont. ström. 

Våra ingenjörer stå gärna till tjänst "id val av rörtyper. 

OSCILLOGRAFRÖR 
Ett flertal olika storlekar med 1", 2", 3", 
G" och 9" skärmdiam. i lager med följan
de skärmmaterial : 

PI = medellång efterlysningstid, grön. 
P7 = lång efterlysnin~stid, blll./gröngul. 
1'11 = kort efterlysningstid, blå. 

C:a 20 tYller i lager. 
Exempel: 

2BP1, 3BPl-.'\., 3KP1 iir ett mo<lernt 

3KP1, 3JP7, skarpteeknande 3" ka


todstrllierör med hög
5CPI-A, 5UPl, i;iinsJlghet och stor
5UP7, 5UPll. ljusstyrka. 3KPl 

och egenskaper 2050 iir en gasfylld tet 
som 2000, rad, som genom sin· kon·men 
iir i" miniatyr struktion l;an utstyras 
utförande. direkt a,. en fotocell. 

FOTOCELLER 
RCA:s rikhaltiga program omfattar 
gasfyllda, högvakuum- och multiplilm
tortyper med känslighetsmaxima bl. a. 
i de infraröda, röda, blå och ultra
violetta vågliingdsområdena. 

C:a 20 typer i lager. 

Exempel: 

Gasfyllda : lP40, 921, 928, 930 

Högvakuum: 

lP42 

Multiplikator


931-A typer: lP21,931-.'\. 

031-A är en bH\kiinslig 1N2 iir en biitkänslig 
fotocell med elektron hög,.akuum-fotocelll sub
multiplikator i 9 s wg. miniatyrutCörande. Längd 
Strömförstiirknlnge n C:11 endast 33 mm och diam. 11'43 
1.000.000 ggr. () mm. 

Begär vära pl·islist.or och RCA-rörbroschyrer. 

SÄNDAR.RÖR 
Vårt sändarrörsprogram om
fa ttar typer med upp till G 
I;:W uteffelit samt rör för 
frekvenser Ulll) till 3400 )Ip/s. 

C:a 40 typer i lager. 
El:empel : 
2C40, 2E26, 807, 811, 812, 813, 
815, 826, 829-B, 833-A, 8000, 

8005, 8025-.'\.. 
2E26 

TYRATRONER 
Tyrntl'oner lagerföras i många olika 
storlekar, alltifrån miniatyrtyratroner 

2D21 

till sildana för strömmar 
upp till 5 Amp. lwntinuer
lig ström. 

C:a 10 typer i lager. 
Exempel: 
2D21, 502-.\, 629, 884. 

201102D21 har ung. 
samma <la ta 

EI.EKTRONIKBOLAGET AB 

Kungsgatan 34 - Stockholm. - Tel. 21 62 92, 21 62 91. 

Auktoriserad representant för RCA:s elektronrör 
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Av civilingenjör Eskil Weidstam 

Under kriget utvecklades i USA åtskilliga bärbara 
radiostationer för militärt bruk. I nedanstående arti
kel beskrives två sådana stationer, som fått särskilt 
vidsträckt användning, SCR-536 och SCR-3oo.' Den 
ena, populärt kallad »handie-talkie», är en helt liten 
apparat, avsedd att bäras i handen eller i en rem 
över axeln, den andra, kallad »walkie-talkie» är 

något större och bäres på ryggen. 

Fig. 1. Kopplingsschemat för handie-talkie ~Olll mottagan'. 

POPULÄR RADIO NR 7/1948 

i HF-stegets anodkrets äro utbytbara_ 
Detta är också fallet med kristallen i 
den pierze-kopplade oscillatorn_ Oscil
latorfrekvensen ligger 455 kpls över 
den mottagna signalens. 

Endast den ena delen av glödtråden 
i V l och V 5 användes vid mottagning. 
Därigenom skonas glödströmscellen. 

När sändnings-mottagningstangen
ten är intryckt arbeta endast 4 rör. En 
kristallstyrd oscillator (pierzekopp
lad) styr då effektröret, vilket är anod
modulerat. Modulatorn består av ett 
förstärkarsteg och ett modulatorsteg. 

Som mikrofon och hört~lefon tjänst
göra 2" dynamiska högtalare med 
permanenta magneter. Vid sändning 
är hörtelefonen kopplad till lllodula
torrörets anod, varigenom medhörning 
erhålles. 

Walkie-talkie. 

Den andra radiostationen, SCR-300 
eller walkie-talkie, är något mer 
komplicerad. Den arbetar med fre
kvensmodulerade signaler. 

Apparaten består aven sändare och 
en mottagare sammanbyggda i en en
het med sammanlagt 18 rör. En del av 
dessa fungerar både vid sändning och 
mottagning . 

.Även denna station drives med tOlT

021.390.73 (73)H andie-talkie. 

Radiostationen SCR-536, handie
talkie, väger med batterier 2,6 kg. 
Strömkällorna utgöras aven 1,5 V 
stavcell för glödströmmen och ett 
103,5 V batteri för anodströmmen. De 
medge IS timmars drift. Både som 
sändare och mottagare är stationen 
kristallstyrd. Frekvensen kan genom 
val av olika spolar och kristaller för
läggas var som helst mellan 3 0500 och 
6000 kp/ s. Signalen är amplitudmo
dulerad. 

SeR = Signal Corps Radio. 

354 l P,'" 

\/ 'O-'.HI 
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Handhavandet är mycket enkelt. 
När mall drar ut antennen, som är av 
teleskoptyp, kopplas anod- och glöd
ström till och apparaten är klar att an
vända. Inga avstämningsorgan av na
got slag finnas, endast en tangent, som 
tryckes in vid sändning. Räckvidden 
mellan två handie-talkies är ca 2 km. 

Fig. l visar schemat för SCR-536 
som mottagare, en S-rörs super med 
ett HF-steg, blandare-oscillator, en MF
förstärkare, diod detektor och lågfre
kvensförstärkare i ett rör samt slutsteg. 

Spolarna L I i antennkretsen och L2 

l T4 155 

", 
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I 3S4 1R5 1S5 3S4 

Fig. 2. Kopplingsschemat för 

batterier. Ett 4,5 V batteri lämnar 
ström till glödtrådarna och mikrofo
nen, som är av kolkornstyp ; ett 90 V 
och ett 60 V batteri seriekopplade läm
na 150 V till sändarens drivrör och 
effektrör medan 90 V batteriet ensamt 
förser övriga rörs anoder med spän
ning. Alla dessa batterier äro samman· 
byggda till en enhet, som uppges räcka 
20 il 25 timmar i tempererat klimat. 
Ett torrbatteris kapacitet är som be
kant avsevärt mindre vid låga tempe· 
raturer, varför driftstiden vid kyla blir 
kortare. Apparatens vikt är ca 17 kg. 

Verkningssättet beskrives lämpligen 
i anslutning till blockschemat i fig 5. 
Den med grova linjer ritade övre de
len av schemat är sändaren. Tre av 
sändarens rör fungera även vid mot· 
tagning och vid sändning fungerar 
hela mottagaren och ger alltså genom 
medhörning i hörtelef011en kontroll på 
att högfrekvent signal går ut i anten
nen. 

lvlottagaren är en dubbelsuper. Från 
antennen kommer den högfrekventa 
signalen in på en avstämd krets, an
tennkretsen. Samma krets tjänstgör 
vid sändning som tankkrets. Den av
stämmes mellan 40 och 48 Mp/ s 
medelst en av sektionerna på en 5
gangkondensator. Antennkretsen är 

hanuie-talkic som . ändare. 

kopplad till gallret på HF-steget (1), 
vars anodkrets avstämmes på samma 
sätt som antennkretsen_ Oscillatorn 
(16) styr ett tvåfaldarsteg (17), vil
ket är kopplat till blandarsteget (2). 
I detta blandas den inkommande fre
kvensmodulerade signalen med den 
från tvåfaldarsteget kommande signa
len varvid skillnadsfrekvensen, 4,3 
Mp/ s erhålles (1 :sta mellanfrekven
sen). 

Den mellanfrekventa signalen för
stärkes i två MF-steg (3 och 4). I 
2 :dra blandarsteget (5) sker en ny 
frekvensomvandling genom blandning 
med signalen från kristalloscillatom 
(6). Skillnadsfrekvensen (2 :dra mel
lanfrekvensen) är 2,515 Mp/ s. Denna 
signal passerar ett MF-steg och två 
amplitudbegränsare, demoduleras i 
diskriminatorn och tillföres som låg
frekvens mottagarens slutsteg. 

Diskriminatorn står även i förbin
delse med reaktanssteget (15), vilket 
i sin tur påverkar oscillatorn (16). 
Reaktanssteget kan åstadkomma en 
mindre ändring av den inställda osciI
latorfrekvensen uppåt eller nedåt. Om 
oscillatorn inte är riktigt inställd för 
mottagning av sändningen från en an
nan station blir första mellanfrekven
sen ej exakt 4,3 Mp/ s och 2 :dra mel- Fig. 3. Chassiet ur handie-talkie. 
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Ianfrekvensen ej heller exakt 2,515 
lVIp/s, antag nagot högre. Diskrimi

natorn avger då en likspänning till 
reaktanssteget, vilken åstadkommer 
att detta sänker oscillatorfrekvensen 
med ett belopp så stort att den genom 
mellanfrekvensförstärkarna passeran
de signalen kommer att få i det när
maste rätt frekvens. Detta arrange

mang kallas automatisk f rekvensregle
ring. Genom denna blir mottagaren 
lättare att ställa in. Des utom avhjäl
pes till stor del inverkan av frekvens
drift hos den egna oscillatorn och den 
mottagna sändaren. 

På grund av det stora antalet rör är 
mottagarens känslighet hög, redan 1 
,uV in i antennen ger 1 mW i hörtele
fonen. Då ingen signal kommer in i 
antennen avger därför hörtelefonen ett 
kraftigt brus. Så snart en tillräckligt 
stark signal inkommer, undertryckes 
dock bruset på grund av att mottaga
rens förstärkning reduceras, särskilt i 

amplitudbegränsarstegen, och bruset 
ersättes med den tonfrekventa signa
len_ 

BIockeringsanordriingen, som består 
av 3 rör är till för att utestänga bruset 
vid frånvaro av nyttig signal. Diskri
minatorn är via ett högpassfilter med 
gränsfrekvensen 3 000 p/ s förbundet 
med ett förstärkar- och detektorsteg 
(12). Högpassfiltret hindrar modula
tionen från motstationen att nå steg 

40.0- "8,0 

ANU""- I 
(TA"k-' ,,--------, 

KRLTS 

400-48,0 

, HHG,.RU< 
vD'l3:'ilEG 

QÖq IL4 
(V7) 

12 (modulationen från kolkornsmikro

fonen innehåller praktiskt taget inga 
komponenter över 3 000 p/S). Bruset, 
som uppträder då motstationen upp
hör att sända, innehåller däremot tal
rika komponenter över 3 000 p/ s. 
Dessa passera högpassfiltret och för
stärkas och likriktas i steg 12. Den 
därvid uppkOImnande likspänningen 
förstärkes i nästa steg (13), som är 
ett likspällningsförstärkarsteg och tj}!
föres som positiv spänning skärmgall
ret i blockerspänningsoscillatorn (l4.), 
som därvid börjar svänga. Svängspän
ningen likriktas i en säi'skilJ diod i 
samma rör och den erhåJ)na negativa 

spänningen tillföres styrgallret i mot
tagarens sIutsteg( Il), varigenom delta 
blockeras och bruset i hörtelefonen för
svinner. När motstationen kommer igen 
med sin bärvåg upphäves blockering
en. Den gräns, vid vilken blockering 
inträder, kan inställas med en poten
tiometer märkt squelch (=kvävning), 
vilken reglerar förstärkningen i lik
spänningsförstärkaren, detta för att 
även svaga bärvågor, som följas ay 
avsevärt brus skola sättas i stånd alt 

upphäva blockeringen. 
Blockeringsanordningen kan slås 

ifrån helt varvid glödströmmen för 

dess tre rör brytes. Dä!'igenom har 
man möjlighet aU spara batterierna. 
Blockeringsoscillatorns frekvens är ca 
400 kp/s. 

Fig. 4. Trafik under marsch med walkie
talkie. 

Apparatens funktion som sändare 

är följ ande. Från kolkornsl11ikrofonen 
kommer en tonfrekvent spänning in 
på reaktanssteget (15), som frekvens
modulerar oscillatorn (16). Frekven

sen och frekvenssvinget tvåfalda~ i 
nästa steg (17) och går sedan in på 
ett blandarsteg (18). Där blandas den 
frekvensmodulerade signalen med en 
kristallstyrd signal från oscillatorn 19, 

MIkROroN 

_________________ ______ _ _____________________ :;~l:!.~~~~ 

,,, 
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Fig. 5. Blockschema för walkie·talkie. 
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och summafrekvensen går in på effekt
steget (20), förstärkes och matas ut i 
antennen_ 

Som förut nämnts är mottagaren 
igång även vid sändning och ger ge
110m medhörning kontroll på den ut· 
sända telefonien. Automatisk frekvens-

Fig, 6. Fullständigi schema för walkie-talkie. 

reglering vid sändning förekommer 
däremot inte, som lätt inses, i denna 
radiostation. Om den i steg 16 alstrade 
signalens frekvens kallas lo och kristall
frekvensen från steg 19 betecknas 
med Ik blir medelfrekvensen för den 
utsända signalen 

2lo+lk 
Denna förstärkes i steg l och blandas 
i steg 2 med frekvensen 210' varvid 
skillnadsfrekvensen 

2/o+lk--2/o=h 
erhålles. Den erhållna mellanfrekven

(forts. på s. 178) 

Volt Volt 

ze 
2i 

Z4 

22 


20 
 5 

18 

" 4 

14 


12 
 3 

10 
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/) 

4 
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'O 
 O o 

Fig. 7. ~Iollagarens mellanfreh{,Jlskuna för Fig. 8. AmpliluJbegrän~arkurvor. 
walkie-Ialkie. 

\ "'io 1/ 

~ 'j 1/
H I--l-+++--I-1f-1

HH-!\4-+ +--I-1f-1,,>-I- I-III-/-I--4 1--1 
100 k /5 20 dB 

il 

'OdB I 
10 

60 il> 6dB 

,-1 - 4Ot"'j -d= •{1 3fe f-IL.t-+-l 

1 i'- 1'1 1 .. 

1" -... - '/ - r:o limiter <,:: ~, - I...... 
r, j...! 1/... -t yn .... v... II: a limlte<

) ,>it'. I ~. -' 
'/~ I 

/I . 
V 

""'--I- ~-II I 
V 

V -- gallerlikspönning _I- 
- -- onadvCiulspCinnlnV' 

..... 
. 

O 10 -- 100 500 /"v 

POPULÄR RADIO NR 7/1948 170 



l 

Om moderna elektriska räknemaskiner 


(Forts.) 

Bortsett från likriktarerören och 
oscillatorrören i impulssändaren arbe
lar samtliga rör på ett mera ovanligt 
sätt: Antingen får de en så hög nega-

Av assistent Hans Fiihrer 

ningarna är valda på ett avvikande 
sätt och vissa kondensatorer är er
satta med motstånd. En flip-flop-kopp
ling innehåller två trioder och har två 
stabila jämviktslägen, så att alltid en 

tiv gallerförspänning, att anodström- . triod är spärrad och en är ledande_ 
men blir försumbart liten, dvs. röret 
är »spärrat» ; eller också får de en 
svagt positiv gallerförspänning, så att 
röret drar en kraftig ström; eller 
m. a. o. att röret blir »ledande». Ett 
spärrat rör kan göras ledande genom 
en kraftig positiv impuls eller genom 
en mera stadigvarande ändring av gal
lerspänningen, och liknande gäller för 
ett ledande rör, fast där måste en nega
ti\' impuls användas. Genom allt detta 
kunde man uppnå, att ENIAC funge
rar oklanderligt även om rören åldras 
eller ersättes med nya med något avvi
kande data och karakteristikor. Rören 
får också arbeta med spänningar och 
effekter som är väl under de av rör
firmorna angivna värdena. Så får 6,3
voltsrören endast 5,7 volt i glödspän
ning och denna blir endast sällan från
dagen för att öka rörens livslängd. 
Anod- och skärmgaller·eHekten hålles 
vid ca 25 % av de av fabrikanterna 
angivna värdena. Alla impulser är 
större än 3 volt, oftast av storleksord
ningen 50 volt. Att man gått in för så 
höga impulsspänningar hänger sam
man med att man vill undvika fel ge
nom icke önskade störspänningar, 
som kan finnas på ledningarna. 

En i ENIAC ständigt återkommande 
koppling, vilken kommer att behandlas 
noggrannare längre fram, är den s. k. 

»flip-flop-kopplingen», för vilken nå
gon god svensk benämning ännu inte 
framkommit. Den påminner i mycket 
om multi vibratorn, ehuru arbetsspän-
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Genom tillförande av exempelvis en 
tillräckligt stor positiv impuls till det 
icke ledande rörets galler kommer 
flip-flop-kopplingen att snabbt intaga 
det andra jämviktsläget, där nu den 
förut spärrade trioden är ledande och 
tvärtom. För enkelhetens skull må en 
flip-flop-koppling, där den vänstra 
trioden är ledande, sägas befinna sig 
i läge l, och en flip-flop, där den 
högra trioden är ledande, i läge 2. 
Man kan nu lätt koppla 10 st. flip-flop 
efter varandra i en ring på så sätt, att 
endast en flip-flop befinner sig i läge 
l och alla andra i läge 2, samt att när 
en impuls tillföres ringen, den ena 
flip-flop som befann sig i läge l, intar 
läge 2, medan den omedelbart efter
följande flip-flop nu intar läge L 
Kopplar man en glimlampa till varje 
flip·flop, så att den lyser, när flip-flop
kopplingen befinner sig i läge l, och 
förser man lamporna med betecknin
garna O, l, 2 ... 9, så Ilar man en en
kel additionsanordnin a • Lyste först 
lampan »2», och vi tillför 5 impulser, 
så lyser sedan lampan »7», visande 
att 2+5 = 7. Kopplar man 10 sådana 
ringar och ordnar med en lämplig 
»tioöverföring», så kan man addera 

lO-siffriga tal. Detta är genomfört i 
ENIAC, där dessa enheter kallas för 
ackumulatorer, eftersom de ackumule

rar, samlar, talen, dels för att »l11in
nas» dem för den fortsatta räkningen, 
och dels för att addera talen. Glim
lamporna användes för kontrollända-

GIRl! 

mål vid felsökning, som senare skall 
behandlas. Ytterligare en flip-flop
koppling behövs för tecknet. Läge 
anger då t. ex. »P» eller plus, och läge 
2 »M» eller minus. Eftersom en flip
flop-ring ej kan räkna bakåt, måste 
subtraktionen ersättas med en addition 
av komplementtal, ett system, som f. ö. 
även används vid den tidigare be
skrivna IBM-räknemaskinen. För att 
förklara detta system, antages för en
kelhetens skull, att maskinen endast 
kan handskas med 4-siffriga tal. 
Komplementet till ett tal N är då talet 
10 OOO-N; dvs. lO"-N. Det beräk
lIas enklast (även av maskinen) som 
(9 999-N) + 1. Komplementet till 
O 317 är talet 

9632+1 =9683. De under varandra 
stående siffrorna ge alltid summan 9. 
Additionen 317+825 eller P 0317 

P 082~ 

P 0132 
1010 

- Pl142 

räknas av maskinen på så sätt, att den 
under den förra delen aven a-tid1 ad
derar siffrorna och noterar tioöver
röringarna utan att utföra dem. T. ex. 
7+5 = 12 räknas som 7+5 = 2, ett i 
minnet. De tal som skall minnas 
skrives i exemplet här på en särskild 
rad, och hela denna rad adderas un
der a-tidens senare del till det ovan
stående talet, varpå resultatet framträ· 
der. I vissa fall behövs flera tioöverfö
ringar efter varandra, t. ex. i 998+3. 
I de följande exemplen notera., 10
överföringarna ej längre för sig. Sub
traktionen 825-317 = 508 räknas sA 
här: Komplementet till 317 är 9683. 

t a-tid = additionstitl; Ee förra numret. Jmfr 
även Hg. 7. 
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Alltså: 
P 0825 

1\1 9683 

P 0508 
Tecknet fås på så sätt att att den 

på minus stående flip.flop.enheten får 
en impuls av »tioöverföringen», näm· 
ligen den »etta» som skulle stå längst 
till vänster (O 825+9 683 = 10 S08). 
Slutligen räknas subtraktionen 317~ 
825=-508 sålunda: Komplementet 
till 825 är 9 175. Alltså 

p 0317 
1\1 9175 

. M 9492 

I det här fallet står tecknet kvar på 
M, ty det blir ingen 10·överföring 
från föregånde stället. Resultatet är 
miliuskom plementet till 9 492 = ~508, 

som det skall vara. Komplementbild
ningen vid subtraktion göres av maski
nen själv. Fås ett negativt resultat, kan 
man ge ENIAC ordern, att bilda kom
plementet och således ge resultatet i 
den »vanliga» formen. 

Förutom de 10 flip·flop·ringarna 
om vardera 10 dubbeltrioder, rören 
för lO·överföringarna och tecken an
ordningarna, innehåller varje ackumu
lator en del hjälp.rör och ·anordning. 
ar. En är t. ex. för nollställningen av 
ackumulatorn. Den kan förresten även 
ske så, att hela ackumulatorn nollstäl
les förutom en siffra, som ställes på S. 
Detta sätt kan användas, om man räk
nar med mindre än lO·siffriga tal, och 
vill åstadkomma en »riktig» sista 
siffra, dvs. denna höjes, om den första 
undertryckta siffran är ~5. 

Varje ackumulator har 2 utgångs. 
kanaler, bestående av Il ledningar 
vardera; A·kanalen för addition och 
S-kanalen för subtraktion. Genom A· 
kanalen kan ackumulatorn sända ut 
det tal den håller och genom S·ka· 
nalen sänder den komplementtalet. Ut· 
sändningen av talen går till på så sätt, 
aU varje flip.flop.ring får tio impulser 
tillförda (se fig. 7), medan tioöver· 
föringen undertryckes. Antag att, en 
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Fia. 7. De olika impulserna från impulssändaren. Tiden från 0--20 motsvarar 200 !'S = l a·tid. 
V:rje intervall = 10 I's. Impulserna är ca 2 ,LIS långa förutom ))carry c1ear ga~c», so~n ,:arar 
70 ,ilS. Alla impuJser börjar i intervallens hörjan, förutom »tenpulses>, som ligger .1 mItten 

av intervallen. Mera om dessa impulsers användning följer i en kommande artikel. 

flip.flop.ring håller talet 7. Efter 2 av 
de tio impulserna står den på 9, och 
dessa 2 impulser går även till S·kana· 
len. Efter ytterligare en impuls visar 
flip.flop.ringen O och tioöverföringen 
intar sitt andra läge, på så sätt le· 
dande denna 3:dje impuls till A·kana· 
len. Samma väg går även de resteran· 
de 7 av de 10 impulserna. Resultatet 
är alltså, att flip.flop·ringen står på 7 
igen, över A·kanalen sändes 7 impul
ser, och över S·kanalen 2. Tioöverfö· 
ringen nollställes nu innan den kan ut
föra någon tioöverföring och S·kana· 
len för flip.flop.ringen längst till hö
ger får en extraimpuls (ty 10 000
-N=9999-N+I se ovan!). Alla 
10 flip·flop-ringarna sänder naturligt
vis samtidigt var sin siffra över 10 av 
de Il ledningarna i utgångskanalen j 
den Il-te är för tecknet. 

Varje ackumulator har också 5 in· 
gångskanaler. Dessa kan kopplas till 
vilka sifferledningar som önskas, an· 
tingen direkt eller via en skiftare, som 
kan åstadkomma en multiplikation 
med 10", där n= ± l, ± 2, ... Ge· 
nom vilken av de S kanalerna siffer· 
informationer tages emot, ~eror na· 
turligtvis på programinformationerna. 
Vidare finns det s. k. statiska uttag 
från varje flip.flop i ringarna, dvs. ut· 
tag, som endast över motstånd men 
utan kondensatorer är förbundna med 
gallren på flip·flop-trioderna. 

Varje ackumulator har 12 program· 

kanaler. När en enhet har utfört, "ad 
den skall, utsänder den en impuls via 
programledningarna till någon av dc 
12 programkanalerna. Vad då acku· 
mulatorn gör, om den sänder över A· 
kanalen eller S·kanalen eller bådadera, 
om den nollställes efter detta eller ej, 
eller 0111 den skall mottaga, och i så 
fall över vilken av de 5 kanalerna, allt 
detta avgöres av ställningen av 2 till 
,'arje programkanal hörande omkopp· 
lare. 4 av dessa 12 kanaler användes 
endast för operationer som tar l a·tid, 
medan 8 också är försedda med upp
repningsomkopplare. En sådan kan 
ställas på ett godtyckligt heltal fr. o. m. 
l t. o. m. 9 och beroende på dess läge 

upprepas sedan hela ordern så många 
gånger. På så sätt kan multiplikationer 

upp till 9 gånger utföras. Eftersom 
detta tar mer än l a·tid, utsänder 
dessa kanaler även en färdig.impuls, 

som sedan i sin tur via impuls.sända

ren stimulerar nästa operation. 

Vid vanliga räknemaskiner utföres 
multiplikationerna genom upprepad 
addition, eller upprepad addition och 

subtraktion. Man räknar t. ex. 37· 23 

som 
37 
37 
37 

37 
37 

851 
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och 67 . 89 som -67 
-67 

+67 

5963 
ENIAC använder sig av ett avsevärt 
snabbare förfarande: Multiplikations
maskinen, som samarbetar med 4 eller 
G ackumulatorer, beroende på om ett 
lO-siffrigt eller 20-siffrigt resultat 
önskas, innehåller en elektrisk multi
plikationstabell upp till 9· 9 (mera 
därom senare). Multiplikanden regi
streras i en ackumulator och multipli
katorn i en annan. Multiplikationsta
bellen består nu aven hel massa hori
sontella och vertikala trådar, som är 
så förbundna medelst motstånd, att 

vid »tabellens» utgång inte endast mul
tiplikanden finns tillgänglig, utan ock
så densamma multiplicerad med 2, 3, 
. . . 9. Varje a-tid överföres nu en så· 
dan produkt, till 2 ackumulatorer i den 
ordning som multiplikatorn anger. Att 
man har 2 ackumulatorer beror på, 
att den lilla multplikationstabellen 
mest ger 2-siffriga resultat och man 
samlar entalen och tiotalen i var sin 
ackumulator. I slutet adderas talen av 
dessa 2 ackumulatorer i en av dessa. 
Detta gällde för 10-siffriga resultat. 
För U till 20-siffriga behövs 4 acku
mulatorer för samlandet av resultatet. 
37 . 23 t. ex. räknar ENIAC så här: 
Förutom 37, finns även 37· 2, 37· 3, 
37 . 4 ... 37 . 9 tillgängliga, dvs 37· 
. 2=74, 37· 3 = IU, osv. Eftersom 
multiplikatorn är 23 utväljes 37· 3 = 
= IU, vilka magasineras i de 2 acku

multatorerna som O 020, 0 091. (3 . 7 = 

= 21; 3 · 3 =9) Sedan utväljes 37· 

·2=74, vilket sändes till ackumulato

rerna som O 100, O 640, varför dessa 

visar O020+0 100 = °120 och 
0091+0640=0731. Sedan göres en 

teckenkontroll, fall negativa tal 

ingick i multplikationen, och så adde
ras talen, visande resultatet O 851 som 

ovan. Fördelen med detta multiplika

tionssätt visar sig först vid mång

siffriga tal. En multiplikation med en 
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m-siffrig multiplikator tar endast (m+ 
+4) a-tider mot i genomsnitt 4,5 m 
vid den vanliga metoden. För multpli~ 
kationerna användes alltid samma ac

kumulatorer, som är förbundna med 
1I1ultiplikationsmaskinen även genom 
förbindelser från de statiska uttagen. 
Om de ej behövs för multiplikation, 
kan de dock likaväl användas på van
ligt sätt. MultiplikationsmaskilIen kan 
kontrolleras via 24 programkanaler 
(som alla kan lämna en >klar» im
puls), med omkopplare för liknande 
alternativ, som hos ackumulatorerna, 
men iiven för inställning av antalet 
siffror, som skall tas med av multipli
katorn resp. i produkten. 

Divisionen resp. rotutdragningen 
göres i ett kombinerat divisions-rotut
dragningsaggregat, som även det sam
arbetar med 4 ackumulatorer. Divisio
nen göres på det vanliga sättet genom 
att räkna, hur många gånger divisorn 
kan subtraheras, sedan flytta denna ett 
steg osv. Stegflyttningen sker med 
hj älp aven ackumulator. Rotutdrag
nillgen sker på liknande sätt, fast med 
en variabel subtrahend på känt vis. 
Hesultatet blir 2 gånger roten ur det 
givna talet. Det finns 8 programkana
ler samt en omkopplare för division el
ler rotutdragning. 

Eftersom divisionen och rotutdrag
ningen är förhållandevis långsamma 
processes, kan man j vissa fall med 
fördel samtidigt utföra andra räkning
ar. Men eftersom det inte i förväg är 
bekant, hur många a-tider divisionen 
eller rotutdragningen tar, har man en 
spärr, som gör, att maskinen väntar, 
tills de båda samtidiga räkneproces. 
serna är avslutade, innan den fortsät· 
ter. Många gånger utföres en division 
enklare och snabbare utan divisions· 
aggregatet med hjälp av ett snabbt 
konvergerande iterationsförfarande. 

I ENIAC ingår 3 elektriska funk· 
tiolIstabeller. I var och en av dessa kan 
medelst omkopplare för hand tabelle, 
ras godtyckliga funktionsvärden. Med 

hjälp av omkopplarna sammankopp. 
las vissa ledningar medelst motstånd 
på liknande siilt som i den fasta 
kopplingen i multiplikationstabellen. 
Man kan antingen i varje funktionsta
bell tabellera 2 funktioner med 104 
sexsiffriga värden och tecken vardera, 
eller endast en funktion med tolvsiff· 
riga värden. För varje 2.siffrigt x från 
x = OO till x=99 lämnar maskinen 
ifrån sig antingen f(x), f(x+l), 
f(x-l), f(x+2) eller f(x---'2), bero· 
ende på ställningen aven omkopplare. 
Varje funktionstabell har en ingång 
för x-värden och 2 utgångar, . en för 
vardera funktionen, som kopplas till 
tillhörande paneler (se fig. 4). Dessa 
tabeller kan samarbeta med varje ac· 
kumulator och med multiplikations· 
maskinen, med vilkas h j älp interpola. 
tionsräkningar kan utföras. Program. 
impulserna kontrolleras medelst U 
programkontroller. Eftersom det även 
finns repetitiollsomkopplare (upp till 
9 gånger), lämnar kontrollerna en 
»färdig»-impuls. Att sätta upp för 
hand alla funktionsvärden tar ca 1/211, 

och tiden för en r-faldig upprepning 
är r+4 a·tider. Att ta ett tal ur funk· 
tionstabellen tar alltså längre tid; än 
att ta det ur en ackumulator. 

I konstantsändaren finns det 8 relä
register för 10·siffriga tal med tecken. 
Dessa register skötes av >kortläsaren». 
Vidare finns det 2 liknande register, 
som kan ställas in för hand. Varje så
dant register kan delas, så att det i 
stället registrerar 2 femsiffriga tal med 
tecken. Talen i de register, som skötes 
av »kortläsaren» kan ändras av denne 
under räkningarnas lopp, så att man 
på detta sätt har ett obegränsat »min: 
ne». Nackdelen är endast, att »kort· 

läsaren» arbetar långsamt jämfört 

med de i · ENIAC vanliga hastigheter
na_ Man utför därför ofta flera räk· 

ningar parallellt och får då använda 
sig aven ömsesidig spärr, för aU 

kunna hålla den rätta följden för räk· 

ningarna. Varje register har 3 pro· 
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gramkanaler, så att det inalles finns 30 
programkontroller. Kommer en impuls 
till någon programkontroll, så sänder 
konstantsändaren ut motsvarande tal 
till en gemensam utgångsledning. Skall 
talet överföras till en ackumulator, så 
måste denna få en impuls tillförd för 
att kunna mottaga talet. Skall något tal 
bytas i konstantsändaren, stimuleras 
»k01tläsaren» medelst en impuls att 
»Iäsa» nästa kort. Att sända ut ett 5· 
eller 10·siffrigt tal med tecken tar l a· 
tid. 

Tryckmaskinen är ansluten till de 
statiska uttagen av sammanlagd 80 
f1ip·f1op-ringar och 16 tecken f1ip-f1op. 
Tal som skall tryckas måste bildas i 
eller överföras till dessa ackumulato· 
rer. Tal, som är uppsatta i dessa, är 
alltid tillgängliga för tryckmaskinen, 
fast den sistnämnda endast föranlåter 
kortstansen att trycka, när den fått in· 
struktion att göra så aven lämplig im· 
puls. 

Som redan tidigare nämnts ar 
ENIAC mest lämpad för uppgifter, 
där en följd av operationer upprepas 
flera gånger, ev. med vissa ändringar, 
som kan ske efter ett på förhand 
givet antal operationer, eller efter ett 
antal, som bestämmes av själva siffer· 
resultaten. Denna effekt åstadkommes 
med hjälp av programcentralen, till 
vilken början och slutet av varje 
cykel kopplas. Programcentralen arbe· 
tar på så sätt att den kopplar övel 
programimpulserna från en program· 
ledning till en annan. Den består a\' 
10 elektroniska omkopplare med 6 
lägen vardera. De kallas för stegom· 
kopplare. Varje sådan har 4 ingående 
ledningar, och en utgående ledning 
för vart och ett av de 6 lägena. En 
impuls, som går in via den »ordinära» 
ingången, går ut i den utgående led· 
ningen, på vilken stegomkopplaren är 
inställd. På så sätt kan impulser från 
en och samma ledning gå ut över olika 
ledningar. Varje stegomkopplare kan 
samarbeta med l till 5 f1ip-flop-ringar 

174 

(med 10·överföring), vilka räknar an· 
talet impulser, som kommer in genom 
den »ordinära» ingången. Dessa 
r~ikneverk räknar även impulser, som 
kommer in via den »direkta» in· 
gången, utan att ge någon utimpuh,. 
Varje räkneverk nollställes automa· 
tiskt var gång stegomkopplaren kopp. 
las till nästa steg. Detta kan ske 
l'å 2 sätt: a) automatiskt, när talet 
på det tillhörande räkneverket nått 
ett värde lika med ett tal, som tidigare 
ställts in på en serie rattar (ett tal 
mellan O och 10 000 var vart och ett 
av de 6 lägena); b) genom en impuls 
till stegomkopplarens direkta intag. 
Stegomkopplaren kan kopplas tillbaka 
till läge l på två sätt: l) genom en 
impuls till stegomkopplarens nollställ· 
ningsintag, och 2) en hjälpomkopp. 
lare kan ställas in på ett godtyckligt 
tal q mellan 2 och 6 och stegomkopp· 
laren kopplas då till läge l var gång 
den befinner sig i läge q och får en 
impuls, enligt b) ovan. Skall impulser 
från sifferlednillgarna användas, he· 
hövs en enkel »adapter». 

Ruren cykel upprepas inses nu lätt. 
Antag nu som ett exempel, att en cykel 
skall ändras, när resultatet blivit 
större än 5 000. Man kan då efter 
varje cykels slut låta ENIAC l eu 
ackumulator »testa» resultatet genOIiI 
att subtrahera resultatet från 5 000. 
Blir differensen positiv, händer ingen· 
ting, blir den däremot negativ, visar 
tillhörande tecken-flip.f1op i»minus». 
Därvid alstras en impuls, som kan 
användas för att åstadkomma b) ovan, 
varigenom cykeln ändras. (ENIAC's 
urskiljningsförmåga !). Observera, att 
ev. flera stegomkopplare kan kopplas 
efter varandra. 

De i fig. 7 visade impulsema alstras 
i impulssändaren på ett sätt som kom· 
mer att beskrivas längre fram. Som 
synes motsvarar impulstätheten en 
frekvens av 100 kp/ s. Istartenheten 
finns dels huvudströmbrytare, dels eIl 

tryckknapp, med vars hjälp den första 

impulsen kan skickas ut i programled
ningarna, så att räkningen startar. 
Vidare finns det »en·additionstid· 
knappen»: Varje gång -den tryckes 
ned, avancerar ENIAC en a-tid. Slut· 
ligen finns det »en-impulsknappen»: 
var gång den tryckes ned, avancerar 
ENIAC med 1/ 20 a-tid. En omkopplare 
avgör vilken knapp som går att an· 
vända. Med hjälp av dessa 2 knappar 
och neonlamporna brukar ett event. fel 
snabbt kunna lokaliseras till några 
få kopplingselement, som sedan kan 
undersökas närmare. Felen brukar 
sällan vara flera än 2-3 i veckan, 
vilket betyder endast några timmars 
uppehåll per vecka. Alla enheter åter· 
tar sina informationer, om impuls. 
sändaren skulle stoppa av någon or· 
sak. Detta förklarar delvis, varför det 
i ENIAC behöver finnas så många 
olika likspänningsnivåer, nämligen 88 
stycken. 

Det har framhållits som önskvärt 
att ENIAC i en kommande upplaga 
skall ha ett mera snabbt arbetande 
minne (ackumulatorer) för l 000 il 
S 000 tal, och att man skall kunna 
slippa att koppla upp maskinen 
medelst omkopplare och lösa sladdar. 

I en senare artikel kommer att be· 
skrivas de konstruktionsdetaljer, som 
hittills blivit publicerade, samt ett 
exempel på hur man kopplar upp en 
enklare räkneuppgift på ENIAC, när· 
mare bestämt beräkningen aven tabell 
för tredjepotenser. 
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Av Sven Sahlin 

I nedanstående artikel visas hur en vanlig volt
meter tillsammans med ett batteri kan an

vändas för resistansmätning. 

En direktvisande ohmmeter består 
sin enklaste form av ett visare· 

instrument med inbyggt torrbatteri. 
Strömmen från batteriet ledes genom 
det motstånd vars resistans skall upp
mätas samt genom instrumentet_ Eme
dan strömmen är en funktion av 
resistansen kretselI, kan skalall 
graderas direkt i ohm. Strömmen är 
j u emellertid också en funktion av 
batterispänningen, och eftersom denna 
kan vara olika vid olika mättillfällell 
enär ju batteriet småningom förbru· 
kas, måste instrumentet vara utrustat 
med en korrektionsskruv, som varie· 
rar »känsligheten» inom ganska vida 
gränser. Med hjälp av korrektions
skruven måste instrumentet nollställas 
före varje mätning. 

En vanlig voltmeter tillsammans 
med ett batteri kan även 
för resistansmätning. Dock 
en räkneoperation för att 
få fram ohmtalet. Hur 
tillgår visas i fig. 1. Man måste känna 
voltmeterns egen resistans, här be

tecknad R\" vilken är lika med spän
ningen dividerad med strömförbruk
ningen. Voltmetern kopplas först 
direkt till batteriet, och spänningelI 
El avläses. Därefter inkopplas det 
sökta motståndet Rx i kretsen, och på 
voltmetern avläses spänningen E2• UI 
förhållandet mellan dessa spänningar 
uträknas Rx enligt ekvationen nedtill 
i fig. 1. För mätningen gäller, atl 
batteriets inre motstånd måste vara 
så lågt, att det kan fiirsummas i jäm
förelse med Rt" 

:Med hjälp ay ett diagram, ritat 
särskilt för den voltmeter man an· 
vänder, kan mätningen dock ske ut311 
räkningar. Fig. 2 visar ett sådant 
diagram för en voltmeter med fullt 
utslag för 5 V och 2 mA. Ett koordi· 
natsystem uppritas på millimeter· 
papper, såväl abskissan som ordinatall 
förses med en gradering som överens· 
stämmer med voltmeterns skala, dock 
så att denna gradering göres linjär 
även om voltmeterskalan är olikformig. 
Längst upptill på diagrammet åter· 

... 
I I 

I I 

" D_
•• "5 
~ 

användas 
krävs då 

man skall 
mätningen 

jo'ig. l. Resistansmätningen skt'r i två TllOlnent. 
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finnes en ohmskala vars graderillg 
fås ur sambandet: 

E = R"0 
2 Rx+Rv 

Diagrammet användes på följande 
sätt: Såsom förut uppmätes först El 
och därefter E2 med Rx inkopplat. I 
diagrammet uppsökes de två spän
ningsvärdella samt skärningspunkten 
för de motsvarande linjerna. Från 
nollpunkten i nedre vänstra hörnet 
tänkes en linje dragen genom sagda 
skärningspunkt, och där denna linje 
skär ohmskalan upptill återfinnes det 
sökta motståndet. Med en knappnål i 
nedre vänstra hörnet och en mot 
denna lagd linjal kan diagrammet 
noggrant avläsas på sätt som schema· 
tiskt visas i fig. 3. 

I stället för att avläsa med linjal 
kan ett solfjäderformigt linjesystem 
inläggas som i fig. 2, och avläsningen 
sker då direkt, i det att man med 
ögonmått interpolerar mellan linjer
na. För varje värde EJ på batteri· 
spänningen bildas en vågrät ohmskala 
där de konvergerande linjernas skär
ningspunkter med horisontaIIin jen 
utgöra graderingen. Dessa ohmskalor 
bli alltmera förkrympta ju lägre El 
i-ir. Voltmeterns förkopplingsmotstånd 
bör alltså avpassas så, att batteriets 
begynnelsespänning ger i det närmaste 
fullt utslag. 

Instrumentet kan även "ara en mA
meter med ett yttre förkopplingsmot
;;tånd, som ej behöver injusteras till 

(forts. på s. 178) 
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För nätanslutna radioapparater er
fordras alltid ett sluts teg och en lik
riktare. Det är ur flera synpunkter 
lämpligt att sammanföra dessa båda 
steg till en särskild enhet. Därigenom 
kan man från de känsligare förstegen 
avlägsna de delar, som ha den största 
strömförbrukningell och den största 
vikten, samt utveckla den mesta vär
men. Förbindelseledningarna mellan 

denna »slutenhet» och övriga delar av 
en mottagare kunna göras ganska 
långa, dels emedan HF- och LF-steg 
förbruka relativt litet ström, och dels 
emedan slutrörets gallersida är rela
tivt okänslig för brum och andra stör
ningar. 

Ett exempel på utförandet aven 
sådan slutsteg-likriktareenhet visas i 
fotografierna. Som synes är också 

-

" 
2. 

o 
lO 
N 

26 13 IOS 

1 

o 
<f 
N 

l6 

Fig. 1. Måttskiss till trästommen och chassiet, sett från sidan och bakifrån. Högtalar. 
öppningen får anpassas efler högtalaren. I modellapparaten har använts en 6" högtalare. 

•
'

Av ingenj< 

För de amatörbyggare, som 
olika mottagarekopplingar kc 
konstruktion, som förutom el 
aggregat, från vilket anod-, ~ 

mentopportE 

högtalaren sammanbyggd med denna 
enhet. Högtalaren är av elektrodyna
misk typ och dess fältspole användes 
som sildrossel, varigenom denna de
talj insparas. Brumnivån blev ändock 
tillräckligt låg i modellapparaten, vil
ket emellertid delvis torde bero på att 
basåtergivningen är ganska dålig på 
grund av de små dimensionerna på 
baffeln. På panelens framsida sitter 
nätströmbrytare, markeringslyse samt 
en oktalsockelkontakt. Denna senare 
iir avsedd för anslutning av olika till
satsapparater, varigenom dessa tillfö
ras glöd- och anodspänningar etc_ I 
modellapparaten har nättransforma

HC5GTALARE 
TA~POLE FÄL 

e, 

R.., 

tJ 

Fig. 2. Appar 
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Fig. 3. :\pparaten "..del ulldt'rifrån . 

lJ'{RJ,{~r).\RE 

rJ"d 
lke Wedin 

r om att experimentera med 
rekommendera nedanstående 
steg innefattar ett likriktare
och glödspänning till experi

:an erhållas. 

torn försetts med en extra glödspän
ningslindning för 6,3 V så att även 
rör med 12,5 V glödspänning kunna 
anslutas. Motståndet R2 (se schemat 
Hg. l åstadkommer ett pänningsfall 
på ca 30 V, avsett för gallerspänning
ar o. d. De använda rören äro 6F6G 
och AZl. Vilka som helst liknande ty· 
per äro givetvis användbara. 

Frontpanelen är av masonit och har 
måtten 24X26 cm. I detta samman· 
hang må påpekas, att man bör gå in 
för en viss standardisering av måtten 
på frontpaneler. Det blir då lättare 
att placera dem i rad på hyllor eller 
i stativ. Man kan exempelvis gå in för 

kopl'lingsst hema. 
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höjdmåttet 26 cm, saml som standard lytkondellsatorer äro placerade på 
för bredder taga 12, 24, 36 och 48 cm. chassiets undersida. Utgångstransfor. 

För att återgå till den här beskrivna matorn sitter ovanpå högtalaren. 
nheten, så har baksidan av panelen 

STYCKLISTA:
försetts med en kraftig ram av trä, för R, = 500 kf] 1/ 2 W 
att ge stadga åt panelen och bilda uno 
derlag för chassiet. Lämpliga mått på 
denna ram och på chassiet ha angivits 
i fig. 2. Lärnpli CT plåttjocklek för chas
siet är l 1/2 ii 2 111111 (aluminium. 
plåt). Nättransformator samt elektro-

R.,= 500 Q 10 W 
R; = 4.o0 fl 2 W 
SL = skallampa 6 V 0,2 A 
C,=O.01 .aF 
C. = 2.5 aF 25 V 
C~= 16 ~aF 600 V 
C., = 16 ,uF 600 V 
Rörbestyckning: 6F6G. AZl Högtalare 
Oktalsockelkontakt Nättransformatol 



Voltmetern • .. Forts. fr. s. 17.') Handie-talkie... FortJ fr. s.170 

51~ :~O 1) k 'O~O I 2,000 lPOO Q ( 

1/ 
J 1/ 
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1/ 
1/ 

1/ 
1/ 

II' l 

I' 

1/ 

I I' 

sen är alltså lika med kristallfrekven
sen (4,3 Mp/ s) och således oberoen
de av den frisvängande oscillatorn och 
dess ev. frekvensdrift. Någon kompen
sation därav erhålles därför ej. 

3 

2 

o 
o 2 3 4 5VE2 

Fil,!. 2. Diagram för "e~tämllillg av resi.tans med hjälp av voltmeter nw.! ~g"nr,,~ is lan s = 

IZ 

10 / "'\ 
I I \ 

: 1/ -- 

IJ 
'/ 

5O-40-3Q-W -lO J +10 +ZO +30 +40 +50 
k.p/~ 

1/ : ~' 
J 

/ 
, 

If 
8 

\.. / 
10 

lZ 
= 2 500 ohm och fullt ut slag för 5 volt. 

visst avrundat ohmvärde, förutsatt mun ha noggrann matnmg av högre 
att det är av rätt storleksordning. resistanser, får voltmetern kopplas 
Dock måste det, tillika med själva för ett högre mätområde och mät· 
instrumentets resistans vara känt. spänningen höjas i motsvarande grad. 
Summan av dessa två resistanser ut- Om däremot ett lägre mätområde 
gör värdet på Rv' önskas, så minskas voltmeterns mot· 

Voltmeterns egen resistans ater. stlmd i stället, vilket enkelt kan ske 
finnes alltid mitt på ohmskaian, och genom att den parallellkopplas med 
här är mätnoggrannheten störst. Vill en shunt (Rs i fig. l). Som det nya 

yoltmetermotståndet RVI får man då 
riikna det resulterande motståndet av 
R,. parallellkopplat med Rs : 

RvRsR 
vi =Rv+Rs 

Lämpligen göres Rs lika med en 
niondel av Rv, varvid samma ohm· 
!>kala kan användas på båda områ. 
dena. Graderas skalan för det lägre 
området, tillägges endast en nolla 
när det högre området användes. 

Manfred von Ardenne 
vistas just nu i Moskva, dit han rest fri
,-iIIigt. Han är den kände rundradiopionjä
ren och uppfinnaren av bl. a. Loewes »Mer! 
fach-röhren~. Dessa rör bidrog mycket till 
rundradions spridning i Tyskland, då rund
radiomolIagare försedda med dylika rör var 
mycket lä Ila all an vända och mycket billiga. 

(K) 
Fig. 3. Noggrannast avläses diagrammet 

Hg. 2. om man tar en linjal till hjälp. 

Fig_ 9. Diskriminatorkurvan . 

4,3 Mp/ s-kristaIIell kan användas 
för kalibrering av radiostationen. De5s 
10 :de och 11 :te övertoner falla näm
ligen inom J;tatiunens frekvensområde. 
Med en knapp på panelen kan man 
sätta igång sändarens blandare och 
oscillator utan att effektsteget samti· 
digt kommer igång. Tack vare kapaci. 
tiv koppling mellan sändarens blanda
re och mottagarens slutrör kan mall 
därvid höra interferenser när statio-

Fig. 10. Diagram, utvisande de frekvenser 
f , på \'ilka överföring frän en annan påm
frekvensen Is Eändande walkie-talkie erhål
las. Den störande stationen står på 25 m. 
avstånd. De mest komplicerade falska ka
nalerna märkas endast över en del av sta

lionens frekvensområde. 
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Av ingenjör John Schröder 

( Foris.) ner i ekoradioanläggning. I fig. 10 ges 

.Vra magnetiska material magnetiseringskurvor för olika magne-

Under kriget utvecklades av Philips tiska material. Som synes av fig. be
ett nytt magnetiskt material, som be- sitter TiconaI magnetstål betydligt 
nämndes »Ticonal», och som då i gynnsammare magnetiska egenskaper 
stor utsträckning användes i appara- an andra legeringar (även Alcino V). 

ter i vilka permanentmagneter av hög 35 och 9 % koboltstål uppvisar 80m 

kvalitet krävdes. Bl. a. kom detta synes betydligt lägre värden på såväl 

material till användning i magnetro- koercitivkraft som remanens. 

Tillverkningsproceduren för Tico
nal magnetstål är ganska kompli

cerad. Värmebehandlingen av mate
rialet sker i ett starkt magnetfält, som 
måste ha exakt rätt intensitet och rikt
ning. 

Instrument. 

Bland de nya mätinstrument, :lom äl· 
att vänta från Philips återfinnes bl. a. 

en ny standard signalgenerator, som 
med fyra frekvensområden sträcker 
~ig över frekvensområdet 100 kp/s
32 Mp/ s. Frekvensområdet mellan 100 
och 500 kp/ s är dessutom uppdelat i 
två frekvensintervaller, 100--150 kp/ s 

och 400--500 kp/s. 
En liten Re-generator för lonfre

kvens tillhör också nyheterna. som är 

Fig. 9. Fjädrande kondcnsatorupphängning. 
Genom denna upphängning uppnås minskad 
risk för akuslisk·mekanisk ålerkoppling 
mellan högtalare och a\·stämningskonden· 

8ator. 

I 8lCI03 
II I 14 

"6"-nc.of\.o\ l, r-~ ,...... ~ IZp.\(\~ -r-.., ")L ./? ltD ~ 

)/ / II V 
I ~~ VO\Off~ \4> O) (,/ ~ 

i ~ec.o"lro. /I V 
~;:.;;..--T J 4 ~'L,..

A~~ I I iaV""-"" 
V ~V./ I 
I 

1000 900 800 700 600 SOO 400 300 zOO 100 O 2 

Fig. 10. i\Iagneti~eringskurvor för olika lyper av permancntmaglletio;ka material. 

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

nens skala är inställd på 43,0 eller 
47,3 Mp/ s och med nollsvävning kon
trollera att skalan stämmer. Eventuell 
korrigering sker genom en mindre för
Hyttning av det index, under vilket 
skalan rör sig. 

Walkie-talkie är utrustad med två 
antenner. En halvvågsantenn med re
sonans vid 44 Mp/ s användes då full 
räckvidd erfordras (ca l mil). En kor
tare antenn, 0,84 m, som givetvis inte 
medger så långa förbindelser kan an· 
vändas då den långa autennen blir för 
otymplig att använda. För att den 
korta antennen skall erbjuda ;:amlllu 
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impedans åt sändaren SOIll den långa 
är den parallellkopplad med en in
byggd paralleUresonanskrets, SOIl1 till
salllmans med sprötet har resonans vid 

44 Mp/ s. 
Sändarens uteffekt är ungefär 0,35 

W, något mindre vid kanterna av fre
kvensområdet. I[ottagarens distor- 
sionsfria uteffekt är 3 m W. Känslig

heten är som förut nämnts l ,liV vid 
l mW ut (20 % lIrus). Vid 3 .ltV in 
uppgår bruset blott till 2 a/o. Dessa 
värden ha uppmätts vid en modula
tionsfrekvens = 400 p/ s och ett sving 
= ± 15 kp/ s. 

Mellanfrekvenskarakteristiken fram

går av fig. 7 och amplitudbegränsar
kurvorna ViS85 i fig. 8. Diskriminator

kurvan är såsom framgår av fig. 9 

rak upp till ±25 kp/ s. 

Spegelfrekvensförhållandet med av

seende på första mellanfrekvensen 

(4,3 Mp/s) är ca 44 dB. På grund av 

att mottagaren är en dubbelsuper får 

man emellertid in en del andra icke 

önskvärda frekvenser, för vilka selek

tionen inte är så bra. Fig. 10 ger en 

uppfattning om risken för störningar 

från dylika frekvenser. 
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att vänta fran Philips. Denna Re-ge
nerator är utförd för föl j ande fre
kvensområde: 20-200, 100-2 000 
och 2000-20000 p/s. Avstämningen 
sker med gangkopplade kapacitanser. 
För att eliminera svårigheterna med 
de mycket stora resistansvärden, som 
erfordras vid det lägsta frekvensom
rådet, har man tillämpat en speciell 
koppling för att nedbringa inverkan 
av avledningsmotstånd. 

En annan nyhet är ett mycket litet 
oscilloskop. Det är iilte fullt så litet 
som de »miniskop», SOI11 lanserats av 
andra firmor, men det är i stället 
utrustat med relativt stor förstärkning. 
Till detta oscilloskop hör också en 
provpropp med inbyggd förstärkare 
med högimpediv ingång, varför un
dersökningar på högfrekvel1skretsar 
kan företagas utan återverkan på 
dessa. 

Televi.~ioll. 

Inom Philips fäster man mycket 
stora förhoppningar vid televisionen. 
Man räknar med att televisionen inom 
överskådlig framtid konlIner att bli av 
samma betydelse och spela en lika do
minerande roll i vårt dagliga liv som 
rundradion. För att jämna vägen för 
televisionens utbredning måste dock 
cn rad organisatoriska problem och 
standardiseringsfrågor bringas till en 
acceptabel lösning. I första hand måste 

man försöka få till stånd överenskom· 
melse mellan de olika länderna i Euro· 
pa avseende system, linjetal osv., som 
man bör tillämpa vid telcvisionssänd
ningar. 

Man håller inom Philips före, att ett 
televisionssystem, som arbetar mcd 
567 linjer och 25 kompletta bilder per 
sek. skulle utgöra en lämplig utgångs
punkt för ett europeiskt televisionssy
stem. Att höja linjetalet över 600 an
ser man inte vara ekonomiskt försvar
ligt. Att å andra sidan gå ner så långt 
som till 405 linjer, som man gjort i 
England, anser man vara en onödig 
inskränkning, utan att påtagliga för
delar ur teknisk eller ekonomisk syn
punkt uppnås. 

, 

" 

Fig. Il. T~Ipvigion,kanal fiir Philips system. 

Philips har nyligen satt upp en 20 
kW televisionssändarc i Eindhoven. 
Man har också placerat ut ett 50-tal 
televisionsmotLagare i Eindhovcll och 
IllaIl räknar med att man på detta säLt 
skall få värdefulla praktiska erfaren
heter av televisionstekniken. 

Fig. 12. Bildsignalens utseende efter likriktning vid Philipti televisionssystem. 

Fig. 13. Projektionssystemet i Philips tele· 
vi~ionsmottagare. 

Philips televisionssystem. 

Philips televisionssystem arbetar 
med 567 linjer. Hela televisionskana
len enligt detta system, omfattande 
både ljud- och bildsignalen, upptar ett 
utrymme av omkring 6 Mp/s från 62 
Mp/ s till 68 Mp/ s. Ljudkanalens fre
kvens ligger på 67,75 Mp/ s, dvs. 0,25 
Mp/ s under övre gränsfrekvenscll för 
hela överföringskanalen. Bildkanalen:
bärfrekvens är förlagd till en frekvens, 
som ligger 41/ 2 Mp/ s lägre ner i fre
kvensspektrum än ljudkanalens fre· 
kvens dvs. 63,25 Mp/s. Jmfr fig. Il. 

Bildsändaren arbetar med under
tryckt sidband, och för IjudkanaIen 
användes frekvensmodulering med 
2X75 kp/s frekvenssving. Man pla
nerar emellertid att komplettera sänd· 
ningarna med en extra ljudkanal med 
amplitudmodulering. 

I fig. 12 visas hur bildsignalen ser 
ut efter likriktning vid detta system. 
Som synes arbetar man med negativ 
modulering, dvs. en ökning av ljus
intensiteten medför minskning av den 
utsända effekten. Svartnivån represen
teras liven amplitud hos bärfrekven-
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Äntligen 

en iörstldassig 

bilradio med lång- och 

mellanvåg till iördelahligl pris 

GARANTI: 
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SUr...:8 sedva n liga bestämmelser. 


HATA: 
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Vi leverera ä ve n: 
Ton- o. signalgeneratorer 
Frekvensnormaler 
Rörvoltmetrar 
Mätbryggor 
Tavelinstrument 
Precisionsinstrument 
m. fl. standard och 
specialinstrument 
Transformatorer 
Drossiar 
m. m. 

U N IV ERS AL I NSTR UME NT 

TY P T6 

Användbart för såväl svag- som starkström 

Mätområden (lik- och vä xelström): 

Ström: 500 fiA, 2 mA, lOmA, 50 mA, 250 mA, l A, 10 A 

Spä nning (2000 ohm/V): 2 V, 10 V, 50 V, 250 V, l 000 V 

Motstånd: 1-15000 ohm, 1 000 ohm -1,5 Megohm (bott. 4,S V) 
1 000 ohm - 2 Megohm (nät 110 V VS) 

Decibelmätning: -10 till +50 dB uppdelat pli 4 områden 

Kapacitans: 0,001 - 35,lIF uppdelat på 6 områ den 

Knivvisare och spegelskala 

ETT PRECISIONSINSTRUMENT TIll STANDA RDPRIS 

EIEKTROlE EIEKTROBORG /BORG 

Birger Jarlsgatan 41 - STOCKHOLM - Tel. 100281, 101302 

'I 
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Fig. 14. Optiska systemet i PhilillS televi· 
sionsmol! agarc. 

sen motsvarande 75 % av toppampli. 
tuden hos bärvågens nivå. Vita nivån 
ligger vid O% modulation. Fördelarna 
med negativ modulering är framför· 
allt att störningar gör sig mindre 
märkbara och att bättre utnyttjning 
av sändarrören ernås jämfört med för· 
hållandena vid positiv modulering. 

Synkroniseringspulserna utsändas 
vid 100 % modulation. Radpulselna 
upptar 8 % aven linjeperiod; ytpul
serna upptar en bredd av 3 linjeperio
der föregångna och efterföljda av 
serier av kortare pulser under 3 lin je
perioder. Dessa pulser är hälften så 
breda och har dubbelt så hög puls
frekvens som ordinarie radpulsfre
kvensen. 

Orsaken till att man använder posi
tiv synkronisering är bl. a. att åter
gångsstrålen vid detta system automa
tiskt undertryckes. En annan fördel 
är, att man då kan ordna med auto· 
matisk nivåreglering, vilket är av sär
skilt stor betydelse i trakter där det 
förekommer mycket flygtrafik (reflek
tion från flygplan). 

Projelcliollsmouagare. 

Philips televisionstekniker har sär
skilt ägnat sig åt att utveckla motta
gare med relativt stor bildstorlek. Man 
har haft den uppfattningen, aU om 
televisionen skall slå igenom, så måste 
bilderna vara av sådan storlek, att 

flera personer bekvämt kan se bilderna 
utan att behöva sitta alldeles inpå 
apparaten. Den bildstorlek som man 
gått iu för i större televisionsmotta· 
gare uppgår till 40X 50 cm; en sådan 
storlek på bilden kan iute ernås direkt 
med katodstrålerör, utan då måste 
man tillgripa någon form av projek. 
tionssystem. 

Televisionsmottagare med bildpro· 
jektion ställer teknikerna inför besvär
liga problem. För det första måste 

Fig. 16. Korrektionslinsens utseende efter 
torkning. 

man ha katodstrålerör med tillräckligt 
stor ljusstyrka. Dylika rör kräver myc
ket höga accelerationsspänningar långt 
högre än vad som kommer ifråga för 
vanliga katodstrålerör och dessutom 
måste speciella kopplingar tillgripas 
för katodstråleavlänkningen. 

Det projektionsrör som användes i 
Philips' televisionsmottagare är ett 
mycket litet rör som har 6 cm dia· 
meter. (Se fig. 13.) För detta rör krävs 
inte mindre än 25 k V accelerations
spänning. Röret ger en ljusfläck med 
ca 0,08 mm diameter på skärmen; stor
leken på bilden är ca 3,5 X 4,8 . cm. I 
projektionssystemet uppförstoras den· 
na lilla bild till en storlek av 4O X 50 
cm. Men har därvid utnyttjat ett 

optiskt system, vars princip framgår 
av fig. 14. Längst t. h. synes katod
stråleröret med dess avlänkningsspolar 
(D). Bilden på skärmen uppfångas av 
den konkava spegeln (A), som åter· 
kastar ljuset mot en plan spegel (C), 
som i sin tur kastar ljuset genom en 
korrektionslins (B) upp mot den matta 
glasskiva på vilken bilden framträder. 
Genom de relativt små dimensionerna 
hos katodstråleröret är det ganska lätt 
att åstadkomma en mycket kraftig för· 
storing med små komponenter. A,· 
fig. 13 framgår storleken hos pro· 
jektionsenheten. På bilden synes även 
det katodstrålerör, som kommer till 
användning i projektionssystemet. 

Korrektionslinsen tillverkas efter en 
ny och ganska intressant process. (Fig. 
15.) En slags gj utform (C) iordning. 

ställs med riktiga radiella dimensio
ner men med glaskonturen överdriven 
med en viss faktor. Över gjutformen 
anbringas en plan glasplatta (A) och 
båda tillsammans upphettas, varefter 
en blandning av gelatin i vatten in· 
föres mellan formen och glaset (B). 
När gelatinblandningen svalnar antar 
den fast form och häftar vid glasplat-

Fig. 15. Gjutform {ör tillverkning av korrek· Fig. 17. Högspänningsaggregatet Philips Fig. 18. Philips televisionsmottagare sedd 
tion~lins. t(' levisionsmottagare. bakifrån. 
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Nu kan M-få 


de världsberö.mda anzerJKanska 
(e -roren! 
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 SKlMEX 
ösuKgauln 10 Malmö Tel. 11225, 37332 



tan. När vattnet så småningom torkar 
ur, krymper lagret av gelatin endast i 
vinkelrätt led ifrån glasplattan på 
grund av den starka adhesionen mot 
glaset som förhindrar sammandrag-

Fig. 19. Philips telcvisionElllottagare sedd 
framifrån_ 

ning i tangentiell led. Efter torkningen 
är glasskivan försedd med ett hårt 
genomskinligt gelatinlager, vars yta 
har den optiskt riktiga korrektions
formen. Genom detta förfaringssätt 
underlättas givetvis tillverkningspro
ceduren. Det är lättare att få fram den 
riktiga formen på spegeln, n~ir glas
konturen är starkt överdriven. 

För att åstadkomma den höga acce
lerationsspänning, 25 k V, som fordras 
för att driva det lilla katodstråleröret 
har man tillgripit en speciell koppling, 
bestående aven impulsgenerator, jämte 
en koppling för tredubbling av spän
ningen. För att få ned dimensionerna 
för högspänningstransformatorn har 
speciell transformatorplåt använts 
(»ferroxcube» ). Dimensionerna hos 
högspänningsaO'gregatet framgår av 
fig. 17. 

Bildkvaliteten, som uppnås med 
detta projektionssystem, är mycket 
god. Ljusstyrkan är fullt tillräcklig för 

En oum bär/ig handbok: 

P. H. BRANS: 

AADIOADA VADE·MECUM 

7:de upplagan 

Fullständiga data oeh 
moullgllrrör 
sändlIrrör 
likriktarrör 
stabilisatorrör 
tern~oko.·s 

katodstrålerör 

414 sidor 

sockelkopplingar för: 
fotoceller 
sekundiiremissions

rör 
thyralroller KIBLaR FÖR RI DIOFREKVENSER 

att bilden skall kunna uppfattas i ordi
när rumsbelysning. Linjerna kunde 
knappast uppfattas ens om man befann 
sig mycket nära bilden. Däremot skulle 
man kanske kunna önska bättre kon
trastverkan. 

Stockholms Radioklubb 

Klubben sammanträdde tisdagen den 4 
maj i Medborgarhuset, varvid huvudpunkten 
på dagordningen upptog ett föredrag av tek
nologerna K E Cassel och B GMagnusson 
om apparatur för UK (ultrakortvåg) sall]t 
demonstration a\' amatörbyggda UK-statio
ner_ 

Teknolog Cassel berättade om hur han 
blev UK-väckt genom den amerikanska .tid
skriften QST och om »prövningens väg» till 
den UK-anläggning han nu äger. Denna har 
passerat många stadier under sin tillblivelse. 
Varje detalj hade sin lilla historia, och 
många prohlem måste lösas innan anlägg
ningen slutligen nått det skick den hade vid 
demonstrationen. Uttrycket , den bestod då 
av . ..> förekom på ett natm-ligt sätt, som 
alltid då en intresserad radiotekniker beskri
ver sin apparatur. 

Föredragshållaren demonstrerade sin sän· 
dare, som var utförd av typen MOPA 

luftisolerade, böjliga 

Över 10000 rör tl,· ca 100 fabrikat iiro upp pacitans, som nå
tagna. - Anvisningar för begagnandet på gonsin uppnåtts

engelska, tyska och danska_ 
OMEDELBARA 

SUPPLEMENTTABELLER för under år LEVERANSER FUR 
1948 nyutkomna rörtyper erhållas kost EXPORT 
nadsfritt genom insändande av i boken be- Vtterligare typer med 

fintlig kupong direkt till förlaget. fast isolation (polye
tylen) äro under Pris kr. 12: GO + pori'o (postförskott) utveckling 

Ensamförsiiljare för S,-erige: 

magnetroner 
klystroner LIG STAGeiger-ilfullerrör 

dämpning och ka

Kablar med vid 100 ~Ip/s 


Neper I I
70 obms Diam. 
karakteristik kW mm./km 

I 
A. 1 7.06 0.11 9 

I 
A 34 2.45 1.5 !!OI I 1 

Kablar med I{npn
låg cHans I

Impe- IDlam.I dans 
kllpacltans "'F/m ohm mm. 

Cll 20 178 9 
C 22 18 184 11 
C 38 15 220 18 

li'otoc('lIkabel 33 132 IlI I I 
På begiiran sllllda vi gUrna datn för v:lra 

övrIga kabeltyper. 

INGENlaRSFIRMAN TELEANALYS TRANSRADIO LTD. 
Björngårdsgatan 3 Stockholm 138A CROMWELL ROAD-LONDON,S.W1·ENGLAND. 

Telegrafl1s. TRANSNAO. LONDON 
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ELEKTRISKA AB CHAMPION 
EHRENSVÄRDSGATAN 3 TEL. 522528-522529 STOCKHOLM SWEDEN 

.. 


AMERIKANSK NYHET 
som ännu ej tiJlverkas ! Sverige, är värt efter magneto
fonprincIp konstruerade 

t råd i nsp e In i ng Il a g g rega t. 
Inspelninga r upp till en timme per trådrulle, som enbart 

kostar kr. O: - och som allt efter behag kan a vmagneti 

seras och användas på nytt, äro möjllga frän radiopro

grammet, g rammofonskivor eller egna tal-, säng- och 

musikpres'tationer. Aggregatet kan UHt, enkelt och bUllgt 

byggas av var och en, och eftersom det kan anslutas till 

varje radiomottagare r esp. grammofon, behövs varken 

,g1i r sk lld motor eller förstärkare. 

OBS.! Inl,öpsklillor till all erforderlig material !lro a n 

givna. Ritningar och arbetsbeskrivning äro utt!örd ll ! 

minsta detalj . 

Pris per ritningssats med arb<!tsbeskrivning 1<• . 11 : 75. 

SUn des mot postförskott, varvid por to t illkommer. p R.7 


Firma H. K. WALLENBERG, Drottnin&"pt. 42. lIrebro. 

Engelska arllle.. 

hörleleloner oth lelegraieringsnytklar 

Hörtelefon pris netlo 6: 75. Nyckel pris nello 6: 50 

"ariaI: oljefylld 
220 volt l fas 50 per. 1,65 K. V.A. Reglerar mellan 200 

-240 volt:. Pris netto 105:

MIAlal}'rballerier (restlager) 


67 1/ 2 volt pe r st. 7: 50 ; l 1/ 2 volt per st. 35 öre 


A.-B. BO PALMBLAD 
Folkungagatan 42, Stockhol m. Tel. 414343, 401404 

RADIO

TRANSFORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 
SPECIAL rYPER 

A.-B.ERIK SUNDBERG . 
TRANSFORMATO RF A lI RIK • TUREBERG 


TELE FON STOCKHOLM 35 16 81,351666 




SIJO radiobafferier 
ha stor kapacitet, lågt inre motstånd och stor lag. 

ringsfönnåga. 

<!~ JsM~ 9.U~~O~A"'Q~~g§:r 

STOCKHOLM 

(Master Oscillator - Power Amplifier) för 
2,5 meters våglängd. Den inmatade effekten 
var ca 20 W, och därav erhölls en uteffekt 
av ca 12 W. Sändaren, som var amplitud· 
modulerad, var ansluten till en 3-e1ements 
beam·antenn (hopvikt dipol mcd en reflek
tor och en direktor). I samband med anten
nen visades en enkel stiiende-våg-metl'r, tidi 
gare beskriven i QST. Den bestod av td 6,5 
V/O,04 A skallampor och en 150 ohms ma
tarledning. 

Teknolog Magnusson demonstrerade den 
av honom tidigare i POPULÄR RADIO nr 
12 1947 beskrivna UK-mottagaren »Bred
bandssuper för 5 och 2,5 meter» och gick 
igenom en del specialproblem oeh finesser i 
samband med mottagning pli UK. En bär
bar station för radiotelefoni på 2,5 meter vi
sades och provades. 

SEKRETERAREN. 

I schemat. fig l s. 150 i nr 6/ 1948 faltas 
en kondensator på 0,05 ,uFo Den skall ligga 
i förbindelsen från Ro:s nedre ända till gall 
ret på rör Va/I mellan motstånden RIO O. R u-

I styeklistan S. 151 i samma nr står 

2:a nppl. 516 .sidor m. 260 Illustrationer jämte talrika~ tabeller och nomogranl _il';;;;;;;=RA=DI=O=TE=K=1\I=IS=K=H=A=1\I=D=BO=K~8\'=In=g.=E.=An=de=rs;;;;;en;;;;;;;;;;;1

Mellersledls förlag • Norrlandsg_ 22, Sthlm 

Tel. 11 84 62. 108084 

V
4
-V5 =ECH21 eller 6SK7. Skall vara 

ECG21 eller 6L7. 
I Radioteknisk ordlista står på s. 7, rad 5 

nedifrån: beamrör, se stålrör. Det skall na· 
turligtvis vara strålrör. 

::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

BYTEN OCH FÖRSlLJNIN6AR ............................ ...............................................
........................................................................... 

Under denna rubrik Införa vi .tandordtlerode 
rodannonler av nedanstAende utseende till 
ett pris oV kr. Il: 110 per rad. Minimum Il 
raders utrymme. Dessa radannon8er äro av
~edda att skapa en rörlllilJnlnlrskontDkt radlo
nnultbrer emellan. 

Unsl"'8 köpo: 2 il 3 st_ rör. RV2. 4 P700 
och Rr.4. 8 1'15 för 15 W. S. E. b. H. Möller, 
Poppeln 10, Simrishamn. 

Tl!I salu: TrafikmoLta/tnre National ~C-57. 
~led hii::-frek,'. ste::-, CW-osc_, nu tom. stör
nlngsbc::-riinsare, bandspridningsskala. In
hyggd högtalare. Frek,-_ oms_ 540 KI"-55 Mc_ 
11;:; V växelström eller ba tteridrift. Mott. 
,Uljcs kontant för 500: -. Svar till "Cort
IUlHlt Street", Pop . Radio r. v. b. 

Till onlu: ::;i~nalgenera.1:or Champion bil 
li gt. I~jjrd nns-eiå r 1/ 2 flr_ Alltjänst, Köping_ 

Till ...tn: 1 ,s t_ generator 1000 V 300 m_~ 
och 12V 8_\ med inbyggda s törnlngsmter, 
direktl<opplad till U) Hkr. DKW-bensinmo
tor I tmnsporth1da . Svar till : SM7SG H _ Möl
k,', Poppeln 10, Simrishamn. 

Ti ps om rör och rllrlel. 

O;n uHandet hörs men hörs svagt, om 

radion säger del med en viskning fastön 

fullt p6skruvad ••• d6 kon felet ligga 

hos n6got av högfrekvensrören. De ho 

förlorat ungdomens spönst och kraft, 

emissionen (strömmen av elektroner frt!tn 

glöd katoden) har nöston sinot. Enda 

hjälpen är all 16ta en kompetent radIo

firma prova rören och sälla in ell nytt. 

riktigt rejöl! rör • . • ell Tungsramrörl 

Orion Fabriks- & Försäljnings- AB 

Stockholm. Göteborg, Malmö 
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'xm "olu: Ueserndio ~larconi 100: -_ Rese
radio m. batteri, nya rör 115: -. Rör 6H6 
;;: _. 6S~7GT 7: 00_ Mätinstrument 450 . uA 
m_ likr_ 38: -. Evert Persson, Bnda 25, Ruda. 
•• 11 ...................•• .... •••••••.. •••• • ••••• • ••••••••• ................. 


TUl solu: 70 st_ stationura batterIradio
apparater av god kvalitet_ Pris 95: - pr st. 
hl1;1. 1 sats ba'tterier. A/ B Tobo Bruk. Tobo. 
'.rel. 16 (vii)(el)............................................................................ 


önskas köp": Servicerttnlngar till nlla slag 
av radioapp_, rörstllrkare o. s. v_ önskas köpa
till Iilgsta möjliga pris. Radiorep. Llss Strand
berg, Box ;:;00, örnsköldsvik. ..........................................................................• 


Till snlu: Amntörbygll'd transitronkopplad 
signalgenerato r . Trevligt utförande. SUimmer 
ex-akt med g raucringen. 130: -. Fabriltsnya 
tele:;rafnycklar, Ilelt inkap~ lade, realiseras 
för 16: -, har kOi!tat 2G: - . GlImmerkonu_ 
för slinda re 2 000 V~. realisera s_ Lokulmot
tugare nit bära i fickan endast 28:- utan 
batterier oeb hur(elefoll. 2 st. arm~ns 1/2 W 
~iindal'e-mottag'nre med hörtelefoner, mikro
fon, extra hörtelefon, 2 st. 4-delade anten
ne r (ntan batterier). Pris 12:;: - pr st. Eeg.
radioapp. i sto r sortering oeh i olika prl8
liigen. Billigt. Rörsnmmer Hi: - med bat
terier. önskar Ni nilgot, som ej är uppräk
nat i annonsen, tillskriv dll Radiorep_ Llss 
Strandberg. Box 500, örnsköldsvik. 

TU! sulu: Kommerciell mot ta;:a re typ 
Echophone E C-1A, KontIn . O,5a-30 Mc. elekt
risk bandspridning, ~wltchar för CW -AM, 
l'hone~ Speaker, Standby m. m. Oobetydligt 
am-iind. Svar mc,1 anbud till "Ecbophone", 
P op. Radio f . v_ b_ 
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föl-för hru-det 

-mässig 
-styrka 

-vinkel 
förlängd antenn 

-nivtl 
-resistans 

ackumulator
-, batteri

-st yrkemeter 
fiiste 

förUingsningsspole 
-, antenn

brygg/ a 
-, borst.lLiillar

-, foto
-kopplare 

-, antenn fiirselektion -koppling centimetervug 
förbindelse 
-, fjärrsln·ift s
-, radio

förbindning 
-s/schema 

fördröjning 
fördubbling, tlycn tYi'tfaltl

ning 
-, frekvens-, ilven fre
kvenstvåfnldning 
-s/ rör, ä ven tviifaldar
rör 

-s/ steg, ä\'en tviifaldar
steg 

förkortad antenn 

förkortningskondensa tor 
- , antenn

fiirlust 
- , anod
-, galler 
-, hysteresis
- , Iäg
-, skärmgaller
- , strålnings
- , tomgångs
-faktor 

förspänning 
- , galler

förstä rim re 
-,Idass A OS\'., se .\
förstärkare 08Y. 
- , A --

ABl- 
-, AB2-
- , antenn-

B - 
bredbnnds-
C -

- , effekt
- , högfrekvens
- , kraft

linje
- -, likspiinnings

lå!,ofrekvens
- , mellanfrekvens
- , mikrofon
- , modulator

signalfrekvcns
- , spännings

tonfrekvens
förstärkarsteg, rör meli 

kopplingselement, rii!;:
nat frän galler till gallcr 
-, effekt-

o 

o 

bryhling 
-, moment

hröst/mikrofon 
-milnotelefon 
-omlwpplare, omkopp

larunordning, som bii
res pu I)röstet 

buffert 
-röt' 
-steg 

buk 
- , spännings

ström
vurk 

- , 
-, 

hygel 

skärm
spol

-, hörtelefon
bärbar rudlosta tion, iiveu 

bärbar station 
biirfrekvens 
bilring 
bilrviig 
-, undertryckt 
-s/spärr 

C-fijl"tilrkare 

centralantenn 
centralradio 
chassi, se stomme 
choke, se drossel, stopp

spole 
Colpitt-koppling, se kapa

citiv trepunktskoppling 
corona, se korona, glim

ning 
cykellMlr sekund, se period 

per sekund 
coulomb 
cylinderspole 
dagfre\{vens 

data, pluralis 
-, drift
-, gräns
-, rör

decibel (dB) 

decimelervåg 

demodulator 
demodulering 
-, anod
-, gallcr 

detektor 
-resistans flirstiirkning cell -, A~I -
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-transformator 
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Il irektvisande 
- instrument 

diskant 
-kompensation 
-kontroll, se -diskant
reglering 
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-reglering 

cli skrimi.llator, jfr ],':\1
detektor 

llispers ion, liven spel;:lral 
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elektrosta ti~kt 
läck
magnetiskt 
niir
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VIBRATORER 

I tillverkningen ingår en serie först 

klassiga vibratorer för bilradio och mo

bila anHiggningar, där effekten icke 

överstiger ;50 watt. Ana typer ha ame

rikansk standardfattning och kUllna 

viUlligen utan vidare bytas nt mot ekva

vilenta vibra tOrer. 


VIBRATOROMFORMARE 

Typerna VBr/6 och VBP/12 användas 

som omformare för 6 eller 12 volt till 

högre spänningar från en ackumulator. 

De innehålla en transforlllH tor, erforder

liga buffer-kondensatorer samt RF-fil 

te·r. En . jälvlikriktande vibrator av ty

pen QF/ G eller QF/12 ombesörjer lik

riktningen. 


SPOLAR 

Antenm;polar 


Un~efUrli gI I Vag llingdö -I nduktan ti on,rll de m. t rlmkapa-Typ 
IlH 45O/p F kOIl citet i pF 
i rl cnpa to r 

60 
60 
60 
60 
72 
65 
55 

PA4 
PA5 
PAG 
PA7 
PA1 
PA2 
PAa 

0,5 
G,r) 

37,5 
310,0 

2200,0 
170,0 

1,2 

12- a5 
34--- 100 
91- 261 

250- 750 
70 2000 
200- 5557 

16- 47 

I 


OsciIIatorspolar 

I llogemr- I Ungel'lirllg
Typ Induktans hg tr!m. padkapacitet 

,u.H kapacItet i pF 
l pFI 

P04 0,5 60 5000 

r05 
 4,8 65 2400 

27,45POB 60 900 

P07 
 144,2 73 350 

POl 
 390,0 150 

P02 


95 
85,0 76 450 


P03 
 1,15 500050 

SPOLSYSTEM 
Serie 600 
Ett komplett Spolsystem med 3 våg
liingdsområ den. Innehåller antenn- och 
oscillatorspolar med erforderliga trim
och paddingkondensatorer samt våg
Iiingdsomkopplnre. Systemet användes 
tillsammans med en 500 pF 2-gangkon
densHtOl' och passar för blandarrör HV 
typen 6K8 m. fl. och en mellHnfrekvens 
på 465 Kc/s. 

Typ V tiglUngdsområde 

60GB 

G06B 

16 !JOm. 
200 550m. 
800-2000m. 

13 35 m. 
34-- 120 m. 

200 550m. 

NÄTTR.c\NSFORMATORER 

FaIJriken IW.I· nyligen st.artat en tilll'erk

ning a v nli tl ransformn tn rer. Leverans

kapa(' itcten lir mycket s tor. n s tu gär

na till tjäns t metl offerte r. 


A.F.-TRANSFORMATORER 
l>Hyperloy-serien» 

En serie små transformatorer, avsedda 
att användas där utrymmet är avgö
rande. Transformatorerna äro inneslutna 
i. ett cylindriskt aluminiumfodral med 
dimensionerna 1 5/32" X 1 7/ 16". Finnas 
för mikrofontra nsformatorer, utgiings
trans formatorer, clrivtransformatorer o. 
drosslar. 

MELLANFREKVENS
TRANSFORMATORER 

Q- I InduktansI Typ II Frekvens vlirue (meueh'Urue)I 

120 1180,0 ftHM400 B I 460 Ke/s 
~1401 B 460 Kc;" 120 1180,0,uH 
M40;:; B 1600 Kc/s 110 82 ,5,uH 

nO 4S.0,uH:\141~ B I 2,~ Mc/ s 
)[4IL. B 4.86 Mc/s 100 9,0 ,ull 

KERAl\'IISKA OMKOPPLARE 
Omkopplare av hög kvalitet, a\'se(\(\a f Ul' 
sända re, instrument e ller liknande äu
damål. Isolationsmaterialet är »frequen
tite» klass R. Maximal arbetsspiinning 
1000 volt. Obs! KOllta.kterna äro tilIver
Imde i silverlegering och kontal,tmot
ståndet är endast 0,002 ohm. Omkopp
larna kunna utföras i ulla önskade kOID

binationer. Antalet kontaktpunkte l' per 
sektion är dock maximerat till 12. 

Korta leverHlI. ·tider ! En del stuuclard
kombinationer kunlla le \-ereras omg. fr. 
lager. Priserna äro fördelaktiga . 

WRI GHT & WE.-\IRE LTD represen
t eras i Hn::'J'ige flV: 

tt-D. DO Pr LI18L1\0. Slblm 
FuUwllgagat. 42. Tel. 40 1940, 414343. 

POMlgjru 193972. Tt.'leg... ·adr. Zedlccy. 



•• nya SER. on 

ger nya SER.rör 

SER gör inte ba ra radiorör. Bland "vriga SER-p rodukter märk 
t. e " telefonf"r tärkarrör, som uppfyller mycket höct ställda krav 
på livslängd och prestanda. Och vid sid an av denna mer peciali
serade tillve rkning bedrives oa\Tlårli gt ett intensivt forsknin O'sarbete 
inom andra, ännu mer krävande områden - mätning av radio 
aktivitet, genering och fö rstär ninO' av mikrovågor m. m. De lIya 
r i"in , om härvid g"ras, kommer även radi orören tillgodo - direkt 
eller indi rekt. 

Tillverkningen av mi niatyrrör. 80 m nu är i full gång hos SER, 
bygge r naturligtvis främst på rfarenh ter, som vunnits vid G-rörs 
t ill v"'!" ",,; . __'" l~len även andra rön, vunna inom olika avdelningar 
i\l ofll SER, har utnyttjats vid fram tällningen av dessa nya rör 
med f g kallade »fr amtidens rör». 

l~ ildraf!P Il d:-:ll" lI(1p j(l'~III: Kal rl 
IIIt:tl'isk IJ (' !-;llilJ1 l1ili g av u te f fekt hol'l 
i lJJPllhIJl H~!Jf'lt'H II, ullPtagniltg uv ("Il 

rcs{l llaJl ~I\urnl fi-i r lH Jl" Ll l1l sn .'!'ioJl utor 
anlt lIf1 'i!;i lllll lng fl ' " (\tltimul hC' I<l H

niJJg~i rtll' ("d all . il o !S en kl :." :-ot r- on. ~UOlt


lig-u ni ;, t Hln.c!" ;1 ]" vId [ r,.ok ... 

\'(>n~(\1I :.~ q nl] ,\ Tp /s. ~ -p fl,l lt 


I H~ n I'lt r'l Hlll t! du ~la ~:O \' a I ' Y. 
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