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Sinus 
~~ULTRAFON" 

~1 ed högtalaren »Sinu5 Ultrafon~ 
har Svenska Högtalarefabriken AB 
åter tagit initiativ {ör att tillförsäkra 
radioindustrien en produkt, som den 
hitintills tvingats importera för dyr

bar, hård valuta
»Sinus Ultra{on»-högtalare tillverkas 
aven mycket yrkesskicklig personal 
med många års erfarenhet av elektro
akustisk återgivning. Detta gör oss 
speciellt lämpade att taga upp denna 

Begär broschyr 

högtalare 

(iirnämliga högtalaretyP på vårt tiU

verkningsprOgram. 
»Sinus Ultrafon»-högtalare är en hel

svensk produkt. 

Olika användningsområden : 
Idrottsplatser, folkparker, flygplatser, 
Jarnvägsstationer, fartyg, skeppsvarv 

och industrier m- fl . 

\ 
Typ \ Bruttopris 

-
Drivsystem 

SU -251 270:

:) 
SU-252 185 : 

» 
SU-121 125:-

Sökarhögt. 
SUH-122 170:-

Rellexhorn 
H-630 220:

~ 
H-500 140:

H-400 120:-» 

och offert! 
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RöR 1934 RtsDA RöR 1938 NYCKELR ts R 1940 RIMlOCK-RtsR 1947 

PHILIPS 
/ 

/ 
/ 

nya Rimlock-rör 

- ett stort steg i utvecklingen 


I Philips nya RimlClck-riir best~r sockeln aven glasplatla på vilken 

kontaktslift oeh elcktrods)'stem äro monterade. Sockel och glaskolv 

sammanfogas medelst en speciell keramisk massa, vars smältpunkt är 

sll låg, all c1eklrodsystemet icke uppvärmes till mer än max. 230 0 C. 

Tack vare denna IlIga temperatur kan elek trodsystemet placeras avse

värt närmare sockeln än yad som tidigare \"ari! möjligt. Dessutom kun

na kClntaktsliftcn ges mindre format och göras av hårt material då nå

gon cfterjuslcring ieke kommer ifråga. Den nya tillverkningsmetoden 

möjliggör mycket små riirdimensioner - diametern är endast 22 mm och 

längdcn inklush-e kontaktstift 60-75 mm. Helglaskonstruklioncn i för

ening med dcn ringa storlekcn giir Rimlo(!k-rören idealiska för aJlyänd

ning , 'id hiiga frekvenser oeh fiir konslruerandct av smll IDollagare. 

F.n. levereras både alllSlröms- och viixelslriimsrör jämte blandarrör och 

slutrör i ballcriseriell. Begär ulfiirliga upplysningar från Philips! 

AII.lrö",.seri"n omfattar typerna UCH 4 \, UF 4 \, UAF H, 

1 Helglaskonstruktioll 

2 	 Små dimensioner 

3 	 Låg effektförbrukning 

4 	 Stor jämnhet och driftsäkerhet 

S 	 Stift av hård metall - ingen risk 
för deformering vid isättning i 
rörhållaren. 

6 	 Rörhållaren konstruerad så, att 
rören endast kunna tryckas ned i 
rätt läge. 

7 	 En låsanordning hindrar röret 
från att lossna ur hållaren. 

8 	 8-polig sockel möjliggör tillverk
ning av alla normala rörtyper 
med samtliga elektroder sockel
anslutna. 

UL 41 och UY 41. G lödströmmen iir hos samtligo Rimlock-rör 

JOO mA och glödeffekten hor reducerats till lägsta proktiska viirde_ 

Detto gör ott mon även vid 110 V kon användo en komplett serie 

om S rör med alla glödtrådarna serie-kopplade utan förkopplings

motstånd. vilket ger cn avsevärd cffektbesPllring och låg drifts

temperatur i mottl1garen. 

Vöxel.lröm,."r;"n omfattar typerna ECH 41, EF 41. EAF 41, 

EL 4l oc h AZ 41. Rören äro avsedda att drivus med 6,3 V glöd

spänning och 250 V onodspänning, varför förstärkning oc h ut

effekt blir större än i U-serien. Ä ven i växelströmsserien har glöd

effekten och därmed den totala effektförbrukningen minskats. 

r---------- SLUTRöR 

LIKRIKTARRöR 

HF. PENTOD 

TRIOD-HEXOD 

DIOD-PENTOD 

SVENSKA AKTfEBOLAGET PHILIPS 
\ 	 RÖRAVDELNINGEN STOCKHOLM 6 



Oktofrekvenser och 

tolvifarad? 


Chefen för Tekniska Nomenklaturcentralen tekn. dr 
John Wennerberg har i en intressant artikel i Teknisk 
Tidskriftl föreslagit ett på tiopotenser baserat system för 
benämning av vissa måttenheter. 

I denna artikel behandlas visserligen frågan från gene· 
rella utgångspunkter, men den föreslagna benämnings. 
principen skulle - synes det - med största fördel kunna 
tillämpas på flera områden inom svagströmstekniken och 
inte minst inom radiotekniken. En översikt över de väsent· 
liga punkterna i TNC·chefens förslag bör därför vara av 
intresse för POPULÄR RADIO:s läsare i synnerhet som 
det föreligger planer att få förslaget framfört inför inter· 
nationellt forum. 
-Dr Wennerberg erinrar inledningsvis om att det redan 
nu finns åtskilliga benämningar knutna till heltalspotenser 

av 10 exempelvis 
103 = kilo· (k) , lO·s =milli· (m), 106 mega· (M) och 

1O-6=mikro- eu) . Vidare har man mera allmänt börjat 
tillämpa benämningen giga- (G) för 109

, nano· (n) för 
10-9 tera- (T) för 1012 och piko. (p) för 10-12• 

Det bör emellertid enligt dr Wennerberg finuas använd
ning för benämningar även på andra tiopotenser. Det 
gäller endast att finna passande benämningar som leder 
t~ken på ifrågavarande exponenter i 10'potenserna. Dr 
Wennerberg framlägger ett förslag till dylika benämningar 

Tabell 1. 

Tiopotens Benäm· 
ning 

Förkort· 
ning av be· 

nämning 
T;..., • .,1 

Benäm· 
ning 

Förkort· 
ning av be· 

nämning 

10' deka· D 10-1 deci· d 
lO' hekto· h 10-2 centi· c 
10" kilo· k 10-' milli m 
10' 
10" 

kvarto
penta· 

Q
P 

10-' 
lO-s 

kvarti
penti· 

qi 
pi 

10· mega· M 10-· mikro· mi 
l O' septo- S 10-' sepli si 
10" okto· O 10'" okti oi 
10' 
10'· 

nono 
zeno-

N 
Z 

10-' 
10-10 

nOll!
zeni

ni 
zi 

10" 
lO" 

elvo
tolvo· 

E 
T II 

10-11 

10-12 
elvi
tolvi· 

ei 
ti 

WENNERBERG, J : Tiopolenser måttenhelsnamll. Tekn. Tid
skrift 1943 h_ 23, s. 369. 

som dels är lämpade för internationellt bruk, och som dels 
har begynnelsebokstäver som passar som beteckningar. 
Beteckningarna för multiplar av tiopotenser är utformade 
med deka-, hekto-, kilo· och mega- som förebild dvs. alla 
multiplar av potenserna har fått namn med a eller o som 
slutbokstav. För submultiplarna har deci·, centi· och milli
utgjort förebilder dvs. de har fått benämningar som slutar 
på i. Ett undantag utgör dock mikro- som benämning 
för lO-G. 

De föreslagna benämningarna återges i tabell L 
Enligt det framförda förslaget skulle man exempelvis för 

de olika radiofrekvenserna få föl j ande benämningar 

VAglängdsband 	 Föreslagen benämning på
motsvarande frekvensband 

• ___________--',----___________ 

kvartometervågsbandet kvartofrekvensbandet 
kilometervAgsbandet pentafrekvensbandet 
hektometervAgsbandet megafrekvensbandet 
dekametervAgsbandet septofrekvensbandet 

oktofrekvensbandet metervågsbandet 
decimelervågsbandet nonofrekvensbandet 
centimetcrvågsbandct zenofrekvensbandet 

Andra exempel: pF skulle bli tiF, tolvifarad, nF skulle 
bli nonifarad. Om man så vill skulle man i stället för 
500 pF kunna säga 5 zenifarad (ziF) i stället för 1000 
Mp/ s l Np/s, (nonoperioder per sek.) i stället för 10 kp/s 
l Qp/s (kvartoperioder per sek. ~ etc. 

För en radiotekniker förefaller de föreslagna benäm· 
ningarna väl genomtänkta; de skulle framförallt passa bra 
för att få fram en lämpligare nomenklatur för de olika 
radiolrekvensbanden än den vi nu förfogar över. Det kan 
visserligen inte förnekas, aU några av de föreslagna be
nämningarna ser ganska främmande ut, men det gäller ju 
å andra sidan om allt nytt och ovant. 

Frågan är om benämningarna utan vidare kommer att 
accepteras som internationell standard. Man har exempel
vis svårt att tro aU de konservativa engelsmännen kom· 
mer att lägga sig till med dem i första taget. Det är ju 
också tänkbart att man inom andra fack kan ha invänd
ningar mot de föreslagna beteckningarna och - kanske 
ännu mer - förkortningarna. Det synes därför inte obe
fogat att tills vidare sätta ett försiktigt frågetecken efter 
benämningar som oktofrekvenser och tolvifarad. 

Sch. 
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Mätning av 

tonfrekvent utgångseffekt 


A v civilingenjör Holger Marcus 

I nedanstående artikel ges en intressant översikt över olika meto
der för mätning av tonfrekvent utgångseffekt och vilka fel man 

har att räkna med vid dylika mätmetoder. 

När man vill tala om hur bra en 
radioapparat eller f~rstärkare är, så 
kan man peka på olika egenskaper. 
Man kan berömma den stora känslig
heten, dess vackra ljud, dess starka 
ljud, osv. Dessa allmänna omdömen 
återspeglas i de tekniska data och kur
"or, som uppmätas i de laboratorier 
som ha hand om konstruktionsarbe
tet. Känsligheten anges genom den in
gångsspänning, som erfordras för att 
man skall erhålla tillräcklig (el. maxi
mal) ljudstyrka. Det vackra ljudet 
karakteriseras genom frekvenskurvor, 
distorsionskurvor och brum- och brus
nivåer. Det starka ljudet anges med 
en uppgift om slutrörens uteffekt, vid 
vilken man ännu kan uppnå ett vac
kert och distorsionsfritt ljud. (Ibland 
gör man även ett tillägg om högtala
rens verkningsgrad.) Här beskrives 
närmare hur man kan mäta uteffekten 
och vilken noggrannhet man därvid 
kan uppnå. 

Vid praktisk drift innehåller signa
len vanligen flera frekvenser, och det 
förekommer sällan at t endast en enda 
frekvens är helt dominerande. På de 
senaste åren har det utarbetats mät
metoder, som ta hänsyn härtill, men 
det vanligaste och hittills internatio
nellt standardiserade sättet att mäta 
utgångseffekten är att mäta med en 
sinusformad frekvens i taget. För enk
la ändamål mäter man vid endast 
400 p/ s, men i viktigare fall mäter 
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man inom hela det tonfrekvensområ
de, inom vilket förstärkaren skall ar
beta. 

Mätmetoden för uppmätning av ton
frekvenseffekten ser ut att vara myc
ket enkel och att kunna medge en stor 
noggrannhet. Den ;enkla uppställning
en framgår av fig. l, och effekten P 
beräknas med kännedom om den re· 
sistiva belastningen Rb och spänning-

V~ 
en V över denna: P= R 

b 

För en utgångsspänning, som ar si
nusformad (ingen distorsion, inga 
övertoner), ger denna mätmetod all
tid korrekta svar, som motsvara nog
grannheten för motståndsmätllingen 
och instrumentkalibreringelI. 

Vid mätning av utgångseffekter till
kommer en allvarligt försvårande om
ständighet. För att få rimliga värden 
på dessa effekter maste och kan man 
nämligen tillåta en viss distorsion. 
Detta innebär att utgångsspänningen 
innehåller utöver grundtonen även 
övertoner. För att få enhetliga resul
tat brukar man fixera en bestämd, 

G21.!317.:J:.! 

för det avsedda användningsområdet 
tillåtlig distorsion. Man kan tillåta 
10 °/0 distorsion i anläggningar för 
ordergivning eller samtal, 5 0/0 i au
läggningar för enklare underhållning 
med tal och musik och endast 2 0/0 vid 
programinspelning och vid förstklas
sig musikåtergivning. 

Vid bestämning av utgångseffekten 
måste man således dels mäta utgångs
spänningen, som innehåller flera fre
kvenser (gr undton och övertoner), 
och dels, för att kunna ställa in ut
gångsspänningen till sitt rätta värde, 
iiven mäta distorsionen som vanligen 
innehåll r en eller flera frekvenser 
( övertonerna) . 

Spänninusmätningarna kunna ske 
med mätinstrument enligt följand 
olika principer: 

a) Termokorsinstrument 
b) Likriktarinstrument 
c) Diodrörvoltmetrar 
d) Selektiva rörvoltmetrar 
Det fatala är att dessa fyra mät

principer även med exakt kalibrerade 
instrument uppvisa olika mätresultat, 
så snart mätspänningen innehåller 

0---+--........,:-------, 
I 

Utspänn. rö~f]
V lm!,t!.u 

I 
0---......----'- - ----~ 


ig. 1. Mätuppställning för utgångseffektrnätning. 
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flera frekvenser. Delta kan uttryckas 
med föl jande matematiska formler : 

}lIätspänning: 

v=VI sin Oh t+V2 sin (W2 t+1P2 ) 
+Vs sin (O)a t+lPs ) 

--~----
grundton övertoner 

b) V = ~_jlvldt; beror på WI' W2' 

Ws. 1P2 och (Ps 

c) VtOI>I>~Vl ±V2 ±V3 beror på w 

och lP 

d) V=V1 

Den för åhöraren värdefulla ut

gångsspänningen är egentligen endast 
grundtonens spänning, VI' Den spän
ning, som skall läggas till grund för 
effektberäkningen, bör därför vara 
VB och utgångseffekten blir därvid 

V' 

p = R~' 

Det är endast en selektiv voltmeter, 

!'om ger det rätta svaret. Tyvärr äro 
dock selektiva voltmetrar dyra, säll

synta och svåra att hålla noggrann 

kalibrering. 
Men hur stora fel uppvisa de öv

riga instrumenttyperna vid bestäm
ning av grundtonsspänningen ? 

Ett effektivvärdeinstrument enligt a 

visar föl j ande fel , som äro oberoende 
av 

fas

övertonens 

läge . 

frekvensmultipel och 

Distorsion 

20 % 
10 Ofo 

S 0/ O 

Felvisning 

2 Ofo 
0,5 0/o 
0,1 % 

Dessa instrument ha således mycket 
små och konstanta korrektioner, och 
då de lätt kunna kalibreras och ha ett 
stort frekvensområde, lämpa de sig 
för noggranna utgångseffektmätning
ar. Till deras nackdel måste nämnas 
att dessa instrument lätt förstöras vid 
överbelastningar. 

Felvisniugarna enligt b och c kun
na givetvis beräknas under fixerade 
för utsättningar (t. ex. V3 =0,1 VI; 
(Pa = 45 O) och med h j älp av mera in
vecklade matematiska operationer 
(trigonometriska ekvationer och nu
meriska integraler för b, derivering 
och trigonometriska ekvationer för 
c kan man erhålla de önskade sva

ren, men många människor sätta inte 
någon tilltro till de resultat som fack 
män komma till med teorier och ekva

tioner. 
Med den mätuppställning som visas 

i fig. 2, kan man direkt och my 
ket handgripligt demonstrera de fel 
som de vanligaste mätinstrumenten 
enligt b och c uppvisa vid mätning BV 

distorderade spänningar. 

Tongenerator l ger en spännin g 
som motsvarar grundtonen (t. ex. 
50 V, 400 p/ s) . Tongenerator 2 aer 
en spänning som motsvarar övertonen 

(t. ex. 5 V, 1 200 p/s+O,2 p/ s). Ge
nom att kortsluta klämmorna över 
tongenerator 2. erhåller man värdet 

för grundtonsspänningen på de an
slutna instrumenten och genom att 
iaktta instrumentens utslagsförändrin
gar och viftningar, som ha en period i 

enlighet med e (jmfr fig. 2), kan 
man se hur spänningsangivelsen för 
ändras med övertonerna och deras fas 
läge. Tabellen visar vilka variationer 
man kan få under praktiska förhållan
den. 

Man ser att avvikelserna äro stora 
och olika för de vanligaste instrument· 
typerna, och vid arbetet med mätupp
tällningen enligt fig. 2 kan man ob-

Grundtons-Instrumentlyp 	 Distorsion Max. Uts!. spänningI I I 
Andra överton 2 il 

bl 	Weston Test er, modell 772, med koppar· 
likriktare .. . . . . .. .. . ...... . ..... .. . 

c) 	General Radio Rörvoltmeter, typ 726 A, 
med enkel diodlikriktare . . . ...... . . . 

Tredje överton 3 il 
bl Westoll Tester, modell 772, med koppar

likriktare I I • • , . II · • •• •• •• •• • •• •••• • -

e) 	 General Radio Rörl'oltmcter, typ 726 A, 
med enkel diodlikriktare • • • • • • • •• "0 

I 

I 

I 

I 

I 

20 % 

10 Ofo 
5% 

20 Ofo 
10% 
5% 

20 Ofo 
10% 

.J Ofo 

20 Ofo 
100f0 

50 
O 

50 

50 
50 
50 

50 
50 
50 

50 
50 

50,5 
50 
50 

60 
55 
52,5 

52,5 
SI 
50,5 

60 
55 

~Iin. Dtsl. Felvisning I I 

49,5 
50 
50 

41 
45 
47,5 

47,5 
49 
49,5 

41 
46 

1% 
00/0 
0% 

20 Ofo 
10 0/o 
5% . 
5% 
2% 
1 0/0 

20 Ofo 
10 Ofo 

-
I 

I 
S2 ,5 47,550 5%5% II 
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I Tongen.2 
n·f,+t') dV, 

Kato- QTongen. I 
skop. V 

f'j V, 

Fig. 2. Mätuppställning för bestämning av felvisningarna hos likriktarinstrument och 
diodrörvoltmetrar. 

servera att olika distorsionstyper ge 
motsägande avvikelser från grundtons
effekten. Triangelformation ger t. ex. 
för stora utslag vid mätning med 
diodvoltmeter och för små vid mät
ning med likriktarinstrument. Tra
petsdeformation ger för stora utslag 
i ett . likriktarinstrument. 

Ha nu dessa sanningar någon prak
tisk betydelse? Det ha de faktiskt, 
emedan utgångseffekten är ett ganska 
viktigt mått i tekniskt hänseende och 
en mycket viktig motivering i kom
mersiella hänseenden. 

I den gamla goda tiden med en he
derlig distorsion av 20 Q/o kunde en 
leverantör uppge en uteffekt till 56 W, 
medan kunden vid kontrollmätningen 
kanske kom till endast 35 W, och bå
da parterna mätte med till synes rik
tiga uppställningar och rätt kalibre· 
rade instrument. Det är uppenbart att 
så stora skillnader måste leda till för
vecklingar. Numera är den enligt 
svenska normer maximalt tillåtna dis
torsionen för de minst kritiska an· 
vändningsområdena endast 10 Q/o, 
varigenom motsättningarna mildras 
(48 W hos producenten mot 34 W 
hos kunden). 

Man bör på tal om uteffekter ej 
tillmäta sina mätresultat större tillför
litlighet än vad som visas av tabellen 
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och rätta sina kataloger och diskussio
ner därefter. En omständighet, som 
ytterligare försämrar noggrannheten, 
är att även distorsionsmätningen är 
en mätning på en frekvensblandning 
med därav följande tvivelaktiga nog
grannhet. En så noggrann uppgift som 
t. ex. 4,65 W uteffekt vid 10 Q/o dis
torsion verkar därför mot denna bak
grund ovederhäftig. Dessutom skall 
man på tal om akustiska värden ej 
eftersträva en onödig noggrannhet, 
emedan det mänskliga örat ej märker 
nivåskillnader på ± l dB, vilket mot
svarar en spänningsnoggrannhet av 
± 10 Q/o. 
(AGA-nyheter nr 111948.) 

Diagram. 

Det inom tekniken synnerligen viktiga be· 
greppet diagram har av TNC gjorts till före
Jhål för utredning i sina huvuddrag och vik
tigaste tillämpningar. Den stora mängden 
liV specialdiagram, sådana som punkt-, stolp-, 
stllpel-, sektor·, strömdiagram, har tillsvidare 
måst förbigås. 

diagram, 1 bild som visar storlekssamban. 
det mellan två eller flera variabler med giv· 
lIa skalor t. ex. koordinatsystem med kurva, 
2 bild som visar sambandet mellan två eller 
flera varialionsgrupper, varav minst en men 
icke alla äro matematiska variabler med 
givna skalor, medan de övriga är grupper 
IlV varianter av annat slag med inom varje 
grupp viss tydlig gemenskap, t. ex. bild med 
uppradning av metallnamnen stål, koppar, 
zink .•. och vinkelrätt däremot staplar med 

en höjd som svarar mot årsproduktionen av 
dessa metaller; se vidare kurvdiagram, skal· 
diagram. nomogram, kartogram. 

Anm. I ,issa fall behöver skala inte vara 
angiven, t. ex. för årsproduktionen i sist 
nämnda exempel, om skalförhållandet är 
konstant och endast allmän jämförelse av
ses. Om i diagram 2 de återstående mate
matiska variablerna ersättes med »upprad
ningar» övergår diagrammet i en tabell (som 
definieras i kommande TNC.spalt). 

skala, 1 följd av element som i större 
eller mindre steg fyller ett visst variations· 
olllråde, t. ex. tonskala, färgskala, rangska
la; 2 i mätdon, med streck e. d. markerad 
indelning av längd eller "inkel i element 
numrerade enligt någon tal serie ; strecken 
kullas skalstreck, och området mellan på 
varandra följand e skalstreck kallas skaldel ; 
3 grafiskt framst ällt (variabelt) samband 
mellan synlig variation i bild och den va· 
riation som därav representeras, t. ex. linje 
med gradering och numrering med det an· 
tal volt som motsvarar i bilden mätt (och 
t. ex. med passare överförd) längd, eller ett 
b!lDd av olika färger med siffror för det 
antal meter över havet som varje färg skaU 
motsvara; 4 detalj försedd med skala 2 eller 
3, t. ex. en graderad plåt; .5 konstant för
hållande mellan längd, yta eller annan (va· 
ril'unde) storhet i en bild, och den storhet 
som därav representeras, t. ex. på avbildning 
- se anm. - skala l : 10 (förminskad bild) 
eller skala 10 : l (förstorad bild) , i diagram: 
skala l cm : H)() volt. 

Anm. I samband med avbildning, kon· 
struktionsritning o. d. skall med skala all
tid förstås längdskala - alltså icke förhål· 
lande mellan ytor eller mellan volymer 
om ej annat särskilt påpekas. 

kurva, l (allmänt : ) båglinje, kroklinje, 
2 (i diagram:) linje, oftast enkelt eller fler
faldigt bägböjd men i ytterlighetsfall rät 
eller bruten, som i ett koordinatsystem visar 
sllmband mellan variabler. 

Anm. I vardagsspråk förstås med kurva 
ofta kurvdiagram, se d. o. 

kurvdi.agram, diagram bestående aven 
eller flera kun'or i ett koordinatsystem, t. ex. 
v2nlig »feberkurva». 

skaldiagram, diagram beslående av linjer 
försedda med skalor för olika variabler, vil· 
kas samband avläses direkt såsom vid dub
belskala (se d. o.) eller med hjälp av rör
liga linjaler e. d. såsom vid vissa nomogram 
(se d. o.) 

dubbelskala, skaldiagram bestående av en 
linje med två intill varandra anbragta ska· 
lor för två variabler, vilkas samband kan 
avläsas direkt 

nomogram, diagram visande sambandet 
mellan tre eller flera variabler, utfört t. ex. 
som skaldiagram med flera skalor, eller som 
kurvdiagram med flera kurvor 

kartogram , kombination av karta och dia· 
gram, åstadkommen genom att i kartans oli· 
ka punkter eller områden någon variabels 
värde representeras av till själva kartan icke 
hörande bilder enligt viss skala, t. ex. karta 
över Sverige med folkmängden i var.ie land· 
skap angiven genom ett antal människofigu· 
rel, som vardera motsvarar H)() 000 personer. 
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Hur ENIAC arbetar 


Fig. 1. En f1ip·f1op·ring. (From pulse standardizer=från impnlsformaren. Static out
put= sta tiska uttag. Stage = steg. Clear input = nollställningsintaget. K = 1000 ohm.) 

POPULÄR RADIO NR 9{11948 

l en tidigare artikel1 gavs en 
mera allmän orientering om EN l AC
räknemaskinen_ A vsikten här är att 
noggrannare beskriva de koppling
ar, som hittills publicerats (2) 2 och 
(3), samt att ge ett exempel på, hur 
ENlAC kopplas fö r uträkning aven 

viss uppgift . 

I ENIAC-räknemaskinerna använ
des i stor utsträckning en koppling 
som angivits av E c c l e s och J o r
d a n. Denna koppling som i det föl
jande i avsaknad av lämplig svensk be
nämning kallas »flip.flop-koppling», 
innefattar två trioder (eller en dubbel
triod) kopplade som i fig. l, eller 
som rör 3 och 4 i fig. 3. Vidare be
hövs det kopplingar, som kan effek
tuera begreppen »och», »eller» och 
»icke». Begreppet »och» betyder, att 
en signal skall skickas ut, när både en 
signal a och en signal b kommer till in
gången, »eller» betyder, att en signal 
sändes ut, när signal a eller signal b 
finns vid ingången och »icke» betyder 
slutligen, att »ingen signal» skall skic
kas ut, när en vanlig (positiv) impuls 
tillföres ingången. 

Begreppet »och» kan realiseras 
medelst ett flergallerrör, exempelvis 

l FOHRER, H: Om moderna elektriska räk
nemaskiner, Populär Radio nr 6 1948, s. 
139, nr 7 1948, s. 171. 

' Siffror inom parentes hänvisa till litteratur· 
hänvisningar i slutet av uppsatsen. 

Av assistent Hans Fiihrer 

en pentod, som får impulser tillförda 
till både det första och det tredje gall

ret. Röret kopplas så, att det endast 

drar ström när båda gallren är på ka

todpotential eller positiva. (Sådana 

rör är ritade i fig. 2 och 4 som kva
drater med två ingångar och en ut
gång, exempelvis rör 2 i fig. 2) . Vi 
kan för enkelhetens skull kalla ett så
dant rör för »stopprör», ty röret stop
par en impuls, om ej samtidigt en an
nan finns vid ingången. Det finns f. ö. 
också en annan lösning på problemet: 
man kopplar flera rör så, att de får en 
gemensam anodresistans ; det spän
ningsfall, som uppstår över denna, när 
ett eller flera av rören drar anodström, 
räcker till att helt spärra det efterföl
j ande röret. Endast under förutsätt
ning att inget av de förra rören drar 
någon anodström, upphör rörets bloc
kering. 

Begreppet »eller» realiseras lätt av 
två »spärrade» rör med en gemensam 
resistans i anod- eller katodkretsen 
(rör 8 resp. 7 i fig. 3, där motstånden 
ej ä r utritade). Får ena röret eller bäg
ge rören en positiv impuls, blir det ett 
spänningsfall över den gemensamma 
resistansen. En annan möjlighet vore 
ett vanligen »ledande> flergallerrör, 
till vilket negativa impulser kan tillfö
ras två av gallren. 

Begreppet »icke» realiseras av ett 
»omvändningsrör» , som alltså förvand

lar positiva impulser till negativa och 
tvärtom. Se exempelvis rör 3 i Hg. 2 
och rör 6 i fig. 3! 

Vanligen spärrade rör är i figurer
na alltid ritade på vanligt sätt, vanli
gen ledand är däremot streckade. 

'~' .."Mo. 

_. ....
PUI,.I" =-~~.....,MC1) 

Fig. 2. Ett av en ackumulators 10 r äkne· 
verk. (Signal from programming circuits= 
signal från program kretsarna. Pulses from 
dig;t Irunk= impulser från sifferkabeln. 
Carry pulse from previous decade= lO-över· 
löringspuls från siffran närmast till höger. 
Transmit = sändning. Carry pulse to next 
(:'~cade= 10-överföringsimpuls till siffran 
närmast till vänster. Receive = mottagning. 
Add = addera . Subtract =suhtrahera. Out· 
put = uttag. Beträffande de andra beteck· 

ningarna se fig. 6!) 

När en flip-flop ej används tillsam
mans med andra flip-flop som exem
pelvis i en s. k. flip-flop-ring, så ut
ökas kopplingen med ytterligare två 
rör (t. ex. l och 2 i fig. 3) , av skäl 
som strax kommer att beröras. Vid 
konstruktionen aven flip-flop-krets 
hör hänsyn tagas dels till de stabila lä
gen, .som beror på likströmskretsarna, 
och dels till övergången från det ena 
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Fig. 3. En ackumulatorprogramkontroll (något förenklad). (Input = intag. Output = uttag. 
Program line = programledning. Off=frånkopplat, nollställer ej. B träffande de övriga 

beteckningarna jämför fil;. l, 2 och 6!) 

stabila läget till det andra, som dess· 
utom beror på växelströmskretsarna. 

Anoderna och gallren i de två fl ip
flop-trioderna är korsvis sammanbund
na medelst motstånd (R2 och Rs i fig. 
3 ), varför det ledande röret pålägger 
det spärrade röret en negativ galler
förspänning, och det spärrade röret 
pålägger det ledande en positiv för
spänning. Motstånden R2 och Rs resp. 
Rs och Ru bildar en spänningsdelare 
för likströmmen, och bör väljas så, att 
gallerförspänningarna blir de rätta. 
Skillnaden i spänninc:rarna vid rörets 
anod 3, när det är ledande och icke le· 
dande beror på storleken av resistan
~erna Rh R2 och R3 jämfört med inre 
resistansen i rör 3 (analogt gäller för 
rör 4) . Hur stor del av denna skill
nad, som kan överföras som signal till 
gallret på rör 4 beror på förhållandet 

Rs- . Man fO h" ansyn tl . vana·ar aven " ta '11' 
R2 

tioner i resistansvärden, inre resistan
en i rören, samt till nätspänningsva

riationer. De värden som visade sig 
vara lämpliga i ENIAC var RJ=R~= 
= 39000 Q och R2 =Rs= R5 = Rs= 

= 47000 D, vilket är ca 6 gånger den 
inre resistansen i ett 6SN7-rör när 
gallret är positivt. 

Beträffande övergången från det 
ena jämviktsläget till det andra så är 
det två motverkande faktorer som spe
lar in : kopplingshastighetell och den 
tid som förflyter från det ögonblick 
omkopplingen skett tills det kretsen är 
klar igen för nästa omkoppling. En 

ökning av RJ , R2 och Ra ger större för
stärkning och påskyndar således om· 
kopplingen. Att öka el minskar impe
dansen för signalen från anoden till 
gallret, och påskyndar likaledes om
kopplingen. Men slora värden på Rt> 
R2, R3 och el förorsakar en stor tids
konstant, vilket inverkar ogynnsamt. 
el (och e2 ) valdes = 25 pF_ Rören 
l och 2 verkar påskyndande, dels där
igenom, att de förstärker signalen, och 
dels genom, att det då ej behövs långa 
ledningar i rörens 3 och 4 gallerkret
sar, varför kapacitansen där kunde 
hållas låg. Kretsen i fig. 3 kopplar 
över på ca l fLS och är klar för nästa 
överkoppling om ca 4 ps. I ENIAC är 
dessa tider 2,5 ,us resp. 10 p s, varför 
man har en viss säkerhetsfaktor. 

Räkneverk med hjälp av ,flip-flop 
kan byggas på två sätt ~ antingen kan 
en flip-flop användas för varje steg 
om i fig. l (s. k. 2-rör-per-steg-räkne

verk ) , eller också kan man utbygga 
flip-flop-kopplingen så, att man får ett 
räkneverk med ett rör per steg. Vid en 
sådan koppling har man en resistans 

från var je anod till alla de andra rö
rens galler. Denna koppling blir såle· 
des desto mer komplicerad ju fler steg 
man har. Därför valdes den först
nämnda kopplingen för räkneverken, 
men den senare för att registrera teck
nen. Denna är ritad i fig. 5. 

Räkneverken är ritade i fig. l och 
2; i den förra registreras talet 0, i den 
senare talet 9. Impulserna tillföres 
samtliga rör, men endast ett steg rea· 
gerar (det steget, vars neonlampa ly
ser), samtidigt som det ger en impuls 
till nästa steg, så att nu detta steg in
tar läge l (se (l ) med lysande neon
lampa. Nollställningen sker medelst en 
negativ impuls till rörets 6Y6 galler. 
Från detta rör resp. ett balanserings
motstånd på l 200 Q går ledningar till 
samtliga steg. I steg O är anslutningar
na omkastade, just för att räkneverket 
skall visa O. 

Konstruktion av räkneverk. 

Vid konstruktionen av räkneverk 
bör följande fem grundprinciper be
aktas: 

l) Som fig. 2 visar finns det i acku
mulatorerna ett antal rör, kopplade så 
aU de bildar en sluten slinga. Skulle 
alla rör i en sådan slinga samtidigt va
ra ledande kunde kretsen självsvänga. 
Detta kunde möjligen förhindras ge
nom att nunska förstärkningen per 
steg, men en sådan lösning skulle 
minska räkneverkens hastighet. Man 
har därför i ENIAC helt uteslutit så· 
dana slingor, där alla rör kan bli le
dande på en gång. 

2) Det finns många förbindelseled-

Fig. 4. Block·diagram av mlllLiplikationskretsarna (förenklad). (De engelska beteckning
arna förklaras i texten.) 
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Fig. 5. Tecken·flip-flop med impulsformare. 

ningar i en ackumulator. Förutom led
ningarna i nom varje flip-flop-steg 
finns det sådana till den gemensamma 
impulsledningen, förbindelser till rö
ret för nollställningen och statiska ut
Lag (se (l» till neon-glimlamporna och 
vissa andra rör. Det är önskvärt att 
koppla kretsarna så, att till varje rör
elektrod anslutes så få ledningar som 
möjligt. Det är därför ofördelaktigt 
att föra impulserna till styrgallren, ef
tersom dessa redan är upptagna av 
kopplingen inom flip-flop-kopplingen 
och för kopplingar mellan de olika ste· 
gen. Räkneverket i fig. l får impulser. 
na förda till katoden, och teckenräk· 
naren i fig. 5 får dessa förda till ano· 
den. 

3) Ett räkneverk, som får impulser. 
na över katoden har också en annan 
fördel framför sådana, som får impul. 
serna tillförda via gallren, nämligen 
det ej kan reag ra på ett icke önskat 
sätt. Om ett räkneverk skall arbeta 
korrekt, skall endast ett flip·flop.steg 
åt gången befinna sig i tillstånd L I . 
ett räkneverk, där impulserna tillföres 
gallren, är det möjligt, att flera flip· 
flop åt gången befinner sig i nyss
nämnda tillstånd och att det räknar 
runt ändå. Detta är omöjligt när im· 
pulserna tillföres katoderna som i fig. 
l, ty gallerförspänningarna fås från 
katodresistanserna. Skulle mera än ett 
steg råka komma i läge l, så skulle 
detta åstadkomma en så stor negativ 
gallerförspänning, att endast ett steg 
kunde förbli i detta tillstånd. 

4) Den fjärde principen gäller upp· 
iaddningen av gallerkopplingskonden. 
satorerna. Om en positiv impuls till
föres eLi galler via en kondensator, så 
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uppladdas denna. Om nu röret endast 
är ledande så länge impuls n är när· 
varande, så laddas kondensatorn ge· 
nom rörets låga galler.katod·impedans 
(gallret positivt) , men urladdas genom 
den förhållandevis stora gallerläckan. 
I vissa fall (nämligen när impulserna 
följer tätt på varandra), kan då en 
större laddnillgsmängd samlas på kon· 
densatorn, vilket förändrar arbets
punkten. Storleken av denna effekt be· 
ror naturligtvis på hur snabbt impul. 
serna följer på varandra, och efter· 
som denna hastighet varierar ständigt, 
skulle arbetspunkten ständigt ändra 
sig. Av detta skäl (som gäller för alla 
kretsar i ENIAC) används hellre di· 
rek t koppling i stället för kapacitiv när 
det är fråga om positiva impulser. 

5) Den sista principen rör slutlig·en 
tidsförhållandena. En impuls, som till· 
föres en flip·flop·ring inverkar endast 
på det steg, som befinner sig i läge l, 
(steg 9 i fig. 2). När då steg 9 intar 
läge 2 alstrar det en impuls, som för· 
sätter det nästa steget (steg O) i läge 
l och om då den förra impulsen fort
farande är kvar på impulsledningen, 
så motarbetar denna den senares "er· 
kan. I teckenräknaren i fig. 5 är för· 
håUandena liknande. Vid övergången 
från det ena j ämviktsläget till det an· 
dra finns en punkt, där bägge rören 
drar lika mycket ström. I detta läge 
är det ej längre rören, som minns tec· 
kenräknarens tidigare läge, utan en· 
dast laddningarna på kondensatorerna 
mellan ett rörs anod och det andras 
galler. Dessa laddningar motverkas av 
den påtryckta impulsen. Verkningarna 
av den påtryckta impulsen och den 
mellan stegen av ett räkneverk alstra· 

de impulsen motverkar varandra, så 
att »räknandet» åstadkommes genom 
att kretsarna tar differensen mellan de 
två signalerna. Kretsarna kan fås att 
arbeta på önskat sätt genom att göra 
tidskonstanten för den inkommande 
impulskretsen kortare än tidskonstan· 
ten mellan stegen (och denna givetvis 
kortare än intervallet mellan två im· 
pulser). Detta är gjort i kretsarna i 
fig. l och 5. Trots detta är funktions· 
dugligheten av ett räkneverk starkt be· 
roende av den inkommande impulsens 
'form, varför den impulsformande kret· 
sen i fig. 5 kommer till användning 
vid ENIAC's alla räkneverk. 

Räkneverken i fig. l och 5 kan ar
beta inom ett frekvensområde från ett 
par upp till 200 000 impulser per se· 
kund. För att ha en säkerhetsfaktor av 
2: l används i ENIAC en frekvens av 
100000 p/ s. Vid denna hastighet kan 
ackumulatorerna arbeta med likspän. 
ningar mellan 100 och 500 V. I verk
ligheten hälles denna spänning inom 
195± 10 V. Att ändra resistanserna 
eller kapacitanserna i dessa kretsar 
med ±20 % och ersätta rören med 
andra med upp till 6 gånger 6SL 7 inre 
motstånd, reducerar ovannämnda 
spänningsintervall endast från 190 till 
370 V. Vid 200 000 impulser per se· 
kund kan teckenräknaren arbeta med 
likspänningar mellan ca 10 och l 000 
V. 

De olika enheterna i ENIAC arbetar 
som ett synkroniserat system, varvid 
varje enhet styrs aven standardserie 
av tidskontrollerade impulser från im· 
pulssändaren (se fig. 6). Om impulser. 
na skulle återutsändas från de olika en· 
heterna, skulle de så småningom defor· 
meras, och olika smärre fel kunde ad· 
deras till större. Man använder därför 
en sådan återutsänd impuls endast till 
att öppna ett stopprör (se avsnittet om 
begreppet »och»), som sedan släpper 
igenom impulsen eller impulserna från 
impulssändaren. 

De tio olika impulsserierna (fig. 6) 
som alstras i impulssändaren härleder 
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sig från en oscillator, som normalt 
svänger med 100000 p/ s, men som 
även kan arbeta på andra frekvenser 
för kontroll- och felsökningsändamål. 
Impulserna från oscillatorn tillföres ett 
20-steg-flip-flop-räkneverk och får (ef
ter att ha passerat en elektrisk fördröj
ningsledning) i sin tur passera stopp
rör, som styras av nämnda räkneverk. 
Alla impulser ligga i fas utom »ten 
pulses» vilka fasförskjutas med hjälp 
av ytterligare en fördröj ningsledning. 
Impulserna har en »höjd» av ca 50 V 
och tillföres ständigt samtliga enheter. 
Men de släppas fram endast om pro
gramimpulserna öppnar lämpliga 
stopprör. 

Ackumulatorerna består av tio flip
flop-ringar, som i fig. 2, en tecken-flip
flop, som i fig. 5, och en program
koppling, exempelvis av det i fig. 3 
visade slaget. De till ett steg av acku
mulatorn inkommande sifferimpulser
na får först passera rören 3, 4 och 5 
(motsvarande rören l, 2 och 3 i fig. 
5) och får där sitt slutliga utseende in
nan de tillföres rör 6, vilket är samma 
rör som 6L6 i fig. 1. Rören 9, 10, Il 
och 12 är kopplade som en flip-flop, 
kallad lO-överförings-flip-flop, som 
»minns» om en lO-överföring skall ske 
eller ej. Denna flip-flop används me
dan ett tal utsänds för att kontrollera 
stopprören 13 och 14. 

Additionen av två tal kräver att två 
ackumulatorer får arbeta samtidigt. 
Först skall beskrivas hur kretsen i fig. 
2 mottager ett tal som anländer i form 
av impulser på en sifferledning. Efter

som dessa sifferimpulser härleda sig 
från impulssändarens sifferimpulser 
(nine-pulses, one-pulse, two-pulses, 
two1-pulses, four-pulses och comple
ment-pulse) anländer de under impuls
tiderna l t. o. m. 10. 

Ett intag till rör 2 är anslutet till en 
sifferkabel. Eftersom sanlIna sifferka
bel också används av andra enheter i 
ENIAC, erfordras detta stopprör, så 
att impulserna, som kommer över sif
ferkabeln, ej kan komma fram för så
vitt inte det andra intaget av stopprö
ret 2 öppnas aven signal från pro
gramledningarna. Antag t. ex. att räk
neverket står på 8 och att fem impulser 
kommer över sifferkabeln medan rör 
2 är öppet. Dessa impulser går då ge
nom rör 2 till rören 3, 4 och 5, där 
deras form kontrolleras, och sedan till 
räkneverket som räknar från 8 genom 
9 och O till 3. Enär 5+8 = 13 dvs. 3 
med l i minnet, skulle en impuls ha 
tillförts det räkneverk som represen
terar närmaste siffran till vänster. Men 
eftersom även detta räkneverk under 
denna tidrymd kan mottaga impulser 
från sifferkabeln, måste det faktum, 
att en lO-överföring skall ske, ihåg
kommas, och den mot denna svarande 
impuls till närmaste räkneverk till 
vänster först skickas ut under en se
nare del av additionstiden. Detta ut
föres av 10-överföringsflip-f1op-kopp
lingen under impulstiderna Il t. o. 
m.17. 

Metoden att överföra lO-överförings
flip-flop-kopplingen i det andra jäm
viktsläget när räkneverket passerar 

från 9 till O är av ett visst intresse, ty 

det illustrerar den tidigare nämnda 

konstruktionsregeln att impulserna 

aldrig alstras i de olika enheterna i 

ENIAC utan att de härleds från im

pulssändarens impulser med hjälp av 

stopprör. Hade man bortsett fdm den

na regel, så kunde impulsen till 

10-överförings-flip-flop-kopplingen ta
gits från steg nr 9 i flip-flop-ringen. 

Men i stället använder man sig av 
stopprör 7. Detta stopprör mottar varje 
impuls som kommer från rör 5 vid det 
ena intaget, men släpper igenom en 
impuls endast när röret »öppnats» vid 
det andra intaget, vilket sker, när räk
neverket visar 9. När alltså ett räkne
verk står på 9, så går den impuls som 
ställer räkneverket på O också genom 
rör 7 och inverkar på 10-överförings
flip-flop-kopplingen, på så sätt regist
rerande att en lO-överföring skall min
nas. (Impulsen från rör 7 går också 
genom omvändningsröret 22 fram tiU 
stoppröret 24, men blockeras där, 
eftersom »carry.c1ear gate» från im
pulssändaren inte finns där under im
pulstiderna l-lO). Vid slutet av 
impulstid 10 visar således varje räkne
verk summan av de ursprungliga och 
de mottagna siffrorna modul 10, och 
varje lO-överförings-f1ip-flop registre
rar om en lO-överföring har skett eller 

icke. 
lO-överföringen sker under impuls

'tiderna 11-17, (dvs. efter det alla 
eventuella impulser via sifferkabeln 
har anlänt). Under denna period pas
serar »carry·clear gate» från impuls
sändaren via ackumulatorns program
kontroller stopprören 23 och 24, vilka 
på så sätt öppnas. Vid impulstiden 13 
kommer den första »reset-pulse» till 
stopprör 8 som (i detta exempel) är 
öppet, eftersom 10-överförings-f1ip
flop-kopplingen står i »lO-överförings
läget». Denna »reset-puls» går alltså 
genom rör 8, ställer 10-överförings
flip-f1op-kopplingen i sitt ursprungliga 
läge (så att den är klar {ör nästa ope-
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ration), och går genom omvändnings
röret 21 och stoppröret 23 till när
maste räkneverk till vänster på så sätt 
utförande lO-överföringen. 

En sådan lO-överföring kan ge upp
hov till en annan lO-överföring och 
denna tiII ytterligare en osv. Om näm
ligen det räkneverk som får en 10
överföringsimpuls redan stod på 9, 
måste ytterligare en lO-överföring ske. 
Detta åstadkommes medelst rören 7,22 
och 24. Antag exempelvis, att räkne
verket i fig. 2 står på 9 när en 10-över
föringsimpuls (carry-pulse) kommer 
till rör 3 från närmaste räkneverk till 
höger. Eftersom räkneverket står på 9, 
är stopprör 7 öppet, så att denna im
puls, förutom att den ställer räknever
ket från 9 till O, passerar rören 7,22 
och 24 Qch går till nästa räkneverk. 
Denna impuls inverkar också på 10
överförings-flip-flop-kopplingen, men 
denna nollställes igen av den andra 
»reset-pulse» under impuls tiden 19, 
dvs. efter det »carry-c1ear gate» har 
slutat verka, så att den då alstrade 
impulsen blockeras av stopp rö r 23. 

»Carry-dear gate» varar i 50 ps 
räknat från det ögonblick då den för
sta »resetpulsen» förorsakat den första 
lO-överföringen. Skälet för det är aU 
i ett extremafall 20 st. lO-överföringar 
kan ske efter varandra. Detta sker t. ex. 
när talet +l skall adderas till -l, 
som ju är registrerat som M 99 . . . 9 
(20 st. nior) . Experiment visar, att 
dessa 20 lO-överföringarna tar 25 ps 
i anspråk och med en säkerhetsfaktor 
2: l ger detta alltså 50 ps. 

Hur arbetar nu kretsen i fig. 2 uar 
den sänder ut den siffra, som regist
reras i denna? Vid addition sändes ett 
antal impulser lika med denna siffra 
genom rör 16 och rören 19 och 20, vid 
subtraktion sändes ett antal impulser 
lika med 9 minus denna siffra genom 
rör 15 och rören 17 och 18. I räkne
verk som svarar mot entalssiffran sän
des i det senare fallet ytterligare en 
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impuls_ För detta ändamål användes 
»complement-pulse» från impulssän
daren. (Se om komplementtal och sub
traktion i (l). ) 

Utsändningen av talen kunde åstad
kommas genom att ansluta var sitt 
stopprör till varje stegs statiska uttag. 
I ENIAC använder man sig i stället 
aven metod, som inte kräver så många 
rör. Vid denna metod användes »ten
pulses». De tillföres via rör l och för
anlåter räkneverket att räkna över 
9, O, upp till det tal, som räkne
verket visade innan »ten·pulses» till
fördes. När räkneverket går från 9 till ° antar 10-överförings-f1ip-f1op-kopp
!ingen sitt andra läge. Innan detta 
skedde var stoppröret 13 för subtrak
tion öppet, men därefter är stoppröret 
14 för addition öppet. Antag, att räk
ueverket står på 3. Då är rör 13 öppet 
från mitten av impulstid O till mitten 
av impulstid 6, medan rör 14 är öppet 
från mitten av impulstid 6 till mitten 
av impulstid 9. När således »nine
pulses» från impulssändaren tillföres 
rör 13, kan 6 därav passera, men när 
de tillföres rör 14, kan 3 passera. På 
så sätt delas de 9 impulserna i två 
grupper, den ena med lika många im
pulser som räkneverket visade, den 
andra med dess komplementtal i avse
ende på 9. Efter utsändningen har 
räkneverket samma läge som före, ty 
ingen lO-överföring kan ske och 10
överförings-flip-flop'-kopplingen noll
ställes igen av reset-pulserna. Siffer
impulserna går ut till sifferkablarna 
via de anodkopplade rören 17, 18, 19 
och 20. 

När en enhet i ENIAC skall använ
das, föres en progranlimpuls (pro
gram-pulse) till tillhörande program
kontrollkrets. Denna impuls kommer 
från impulssändaren vid impulstid 17. 
Programkontrollen stimulerar då en
heten att utföra den avsedda operatio
nen (som har inställts i förväg med 
h j älp av omkopplare), samt skickar ut 
en programimpuls till en allnan enhet 

(eller enheter) via en p'rogramledning, 
och denna impuls stimulerar sedan den 
nästa operationen. 

Fig. 3 visar en något förenklad 
koppling aven ackumulatorprogram
kontroll. Varje ackumulator har 12 
programkontroller, som kan ställas in 
för olika operationer (se (l» samt fi
gurtext). Dessa används vid olika tid
punkter, men arbetar på en gemensam 
programkrets, som i sin tur stimulerar 
räkneverken och tecken-flip-f1op-kopp
lingarna. För aU de olika program
kontrollerna ej skall inverka på var
andra, sker anslutningen (via omkopp
lare) till de gemensamma program
kretsarna genom buffertröret 7. När 
de gemensamma programkretsarna 
stimuleras av någon programkontroll, 
öppnas stoppröret 2 i fig. 2 och »carry
dear gate» från impulssändaren släpps 
fram till rören 23 och 24 i fig. 2. 

En positiv programimpuls, som till
föres rör 5 i fig. 3 förstärkes av detta 
rör och inverkar på f1ip-f1op-kopp
lingen (rör l, 2, 3, och 4) så att den 
intar sitt andra jämviktsläge. De sta
tiska uttagen från denna flip-flop går 
(via förstärkareröret 6) till röret 7, 
till 8 och ena intaget till stoppröret 9. 
Röret 7 leder via en omkopplare till de 
gemensamma programkretsarna; röret 
8 leder via en omkopplare till kret
sar, som nollställer ackumulatorerna. 
Anodresistanserna för dessa rör (7, 8) 
befinner sig i de gemensamma kret
sarna. 

Stopprör t 9 mottager »cykling-unit 
program pulse» på styrgallret varje 
additionstid. Om alltså flip-flop-kopp
lingen befinller sig i läge l, passerar 
denna impuls dels genom rör 10 och 
Il, dels till flip-f1op-kopplingen, som 
nollställes. (Anodresistansen till rör 
Il anslutes till programledningen på 
framsidan av maskinen, ty det måste 
anpassas efter antalet prograrnkontrol
ler, som är anslutna till de,ma ledning 
vid beräkningarna i fråga). Program
kontrollen sänder således ut en impuls 
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till nästa enhet (eller enheter) och 
nollställes. 

Observera att så snart programim
pulsen överför flip·flop-kopplingen till 
läge l, öppnas stopprör 9. Men om 
detta skedde inom 2 ps ( = längden 
av impulsen), så skulle sanHna impuls 
gå genom rör 9 och omedelbart noll
ställa flip-flop-kopplingen igen. Detta 
förhindras av kondensatorn C3 på 300 
pF, som »försenar» kretsen. 

Gallret hos varje ledande rör göres 
positivt; rör 10 drar t. ex. ca 1/3 
mA gallerström, och även gallren hos 
rör 8 och 9 göres positiva gentemot 
dessa rörs katoder, när flip-flop-kopp
lingen befinner sig i läge L Meningen 
med detta är, att höja anodströmmcll 
hos de ledande rören (och således alt 
minska deras inre resistans), att redu
cera verkan av störspännillgar i led
ningarna (ty rörens förstärkning mins
kar vid positiv gallerförspänning) och 
att få steget att fungera även om det 
drivande steget ej är fullt spärrat (dvs. 
drar en aning anodström). Detta är 
särskilt viktigt i samband med multi
plikationsmaskinen, där 24 normalt 
icke ledande rör är anslutna i parallell
koppling till ett gemensamt anodmot
stånd. 

Hög multiplikationshastighet åstad
korrunes i ENIAC med hjälp aven 
elektrisk multiplikationstabell (Se (l) ), 
med vars hjälp hela multiplikanden 
multipliceras med en siffra av multi
plikatorn på 1 a:tid. 

Beskrivningen av multiplikations
tabellen för tiosiffriga faktorer är 
mycket invecklad. Här skall därför en 
förenklad form beskrivas, som visas i 
fig. 4. Denna koppling är avsedd för 
tvåsiffriga faktorer (och ger således 
en högst fyrasiffrig produkt) och den 
har dessutom för enkelhetens skull 
endast visats i de delar, som behövs 
för multiplikandsiffrorna l , 2 eller 3. 
I det följ ande tas alltså endast hänsyn 
till en sådan multiplikand, i vilken 
ingen siffra är större än 3. 

(forts.) 
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Av civilingenjör Folke Stranden 

(jorts) 

Av de system, som för närvarande 
användas för mångkanalöverföring, 
kan man skilja på två huvudgrupper, 
nämligen: 

L Bärfrekvenssystem 
2. Pulssystem 

Det ligger nära till hands, att vid 
mångkanalöverföring på radiolänkar 
använda bärfrekvenssystem av samma 
typ, som användes inom telefonteklli
ken. Man har också med framgång 
använt dylika system, såsom framgår 
av det ovan anförda, och de torde även 
i framtiden få stor betydelse. Med 
hänsyn tm att mycket stora fordringar 
måste ställas beträffande lineariteten 
hos bärfrekvenssystem, uppstå emel
lertid vissa svårigheter, särskilt vid 
många kanaler och om man önskar 
använda ett stort antal deBänkar efter 
varandra. Vid amplitlldmodulering 
adderar sig exempelvis distorsionen i 
de olika relästationerna, och man er
håller på detta sätt mycket lätt störan· 
de överhörning. Sådan överhörning 
kan avsevärt nedbringas, om i stället 
frekvensmodulering användes, varvid 
man emellertid samtidigt måste räkna 
med en avsevärt ökad bandbredd. 

Som exempel på dylika system kun
na nämnas AT&T:s TE- och TD-sy
stem. Enligt det senare systemet äger 
moduleringen rum i två etapper, av 
vilka den senare etappen visserligen 
är amplitudmodulering, men efter filt
rering blir i alla fall slutresultatet fre
kvensmodulering. Även det av RCA 
för Western Unions räkning utarbe
tade mångkanaltelegrafsystemet hör 
till denna kategori, men här har man 
gått in för dubbel frekvensmodulering. 
Först frekvensmoduleras en »subcar

621.396.65 

rier» med bärfrekvenssignalerna. Den 
på detta sätt frekvensmodulerade 
»subcarrier»-signalen användes sedan 
för fr$kvensmodulering av bärvågen. 
Även om vissa fördelar vinnas genom 
detta dubbla moduleringssystem, har 
det nackdelen att kräva en mycket stor 
bandbredd. 

Ett antal firmor hålla även på med 
experiment med pulssystem av olika 
slag, och speciellt synes Federal Tele
phone and Radio Corp. vara intresse
rat av detta moduleringssystem. Puls
systemen ha bland annat den stora 
fördelen, att man lätt kan undvika 
överhörning även vid ett stort antal 
relästationer. Vidare är det mycket 
lättare att från en relästation tappa en 
eller flera kanaler än vad som är fal
let vid ett bärfrekvellssystem, och även 
i övrigt synas pulssystemen vara mera 
flexibla. Som olägenhet beträffande 
pulssystemen får framhållas, att de 
kräva mycket stor bandbredd, större 
ju högre krav man har på störnings
frihet. Det är troligt, att en avse
värd utveckling även av pulssyste
men kommer att äga rum inom de 
närmaste åren. Federal Telephoue till
handahåller för närvarande pulssy
stem på upp till 24 kanaler, men man 
räknar med att inom en nära framtid 
ha utvecklat system för 36 kanaler. 
Att döma av vissa erhållna informa
tioner pågå experiment med ett 200
kanalsystem, som kanske blir klart 
inom ett eller annat år. Nästa etapp, 
som man inriktar sig på, ehuru den är 
betydligt mera avlägsen, torde vara ca 
1000 kanaler. När man kommer upp 
i system med mycket stort antal kana
ler, har det visat sig fördelaktigt, att 
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i stället fö r cyklofo nrör eller liknande 

anordningar för den snabba omkopp

lingen till olika kanaler använda 

konstgjorda linjer som matas med 

pulser av samma frekvens som pulsfre

kvensen. Dessa pulser vandra utefter 

linjen, på vilken ett uttag går till ett 

särskilt »grind»-rör, som bara »öpp

nas», dvs. släpper fram en signal just 

då pulsen passerar förbi, men som 
under återstående delen av tiden »bål

les stängt». 

Som allmänt omdöme om den nu
varande situationen beträffande radio
länkar kan sägas, att länkarna ännu 
befinna sig på ett tidigt utvecklings
stadium och att avsevärda förbättrin
gar torde vara att vänta. Ännu har 
ingen stabilisering ägt rum vare sig 
beträffande de system, som äro att 
anse som mera slutgiltiga, eller vad 
beträffar de rörtyper, som komma att 
användas. Inom de närmaste åren tor
de rörtyper komma aU utexperimente
ras, vilka beräknas k mma att verka 
mer eller mindre omstörtande på den 
nuvarande tekniken. om exempel kan 
nämnas def . k. vandringsvågsröret, 
vilket möjliggör effektiv förstärkning 
-av mikrovågor. Del befinner sig emel
lertid ännu på laboratoriestadiet, och 
man hal' bland annat haft vissa svå
righeter beträffande dess livslängd, 
mcn dessa torde kunna avhj älpas inom 
en nära framtid.! 

Emedan radiolänkar för närvarande 
befinna sig i slark utveckling, synes 
det, som om firmorna i alhnänhet 
ännu ej vilja bygga några större an
läggningar med hänsyn t ill risken, att 
en konkurrentfirma kommer med en 
stor uppfinning, som gör tidigare ut
förda anläggningar omoderna. j\'lan 
får nog också förmoda, att fin norna 
på grund av konkurrensen strängt 
hemlighålla sina senaste erfarenheter 
och att vid studiebesöket informatio

<:;e THULIN, : Bredball dsförstärkning av 
mik rovågor. POPUL\R RADIO nr 4/ 1947, 
s. 93. 
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Fig. 8. Den erforderliga förstärkningens ( = dämpningens) variation med avstån~et hos 
olika typer av koaxialkablar och hos radiolänkar "id olika frekvenscr men med lIka an· 

tennrcflektorer av lO' diameter. 

ner ej erhöllos angående den allra se 3) Vid mycket må överbryggnings
naste utvecklingen på området. avstånd har länken stor dämpning 

F örs'ök till jämförelse mellan radio 
länkar och koaxialkablar. 

Under studiebesöket i U A tillfrå
gades ett antal specialister inom olika 
företag, vad de trodde om radiolän
karnas framtida betydelse inom tele· 
tekniken, jämfört med andra system 
för mångkanalöverföri llg, speciellt ko
axialkablar. Svaret har i allmänhet 
varit, att frågan är för tidigt väckt, då 
man ännu varken känner radiolänkar
nas eller koa. ' alkablarnas framtids
möjligheter i tillräcklig grad. t'tgra 
,v problemställningens konturer kun

na emellertid redan nu skönj as. De 
sammanfattas nedan i korthet och föl
j as av ett försök till prognos. 

l) Man vet ej, hur många telefon
kanaler en radiolänk maximalt kan 
överföra. En koaxialkabel har för när
varande mångfaldigt större kapacitet. 

2) Det är ej känt, hur långa sträc
kor, som kunna överbryggas med ra
diolänkar. Även då det gäller koaxial
kablar saknas här tillräcklig erfaren
h t. 

pr längdenhet, men vid större av
stånd är dess dämpning pr längd
enhet avsevärt mindre än koaxialka
belns. I Iig. 8 visas hur den erforder
liga förstärkningen - och alltså ävell 
dämpningen - varierar hos olika ty

per av koaxialkablar samt hos en viss 
typ av radiolänkar vid olika frekven
ser. Med hänsyn till att radiolänken 
på tora avstånd h ar liten dämpning 
pr längdenhet torde man därför kunna 
räkna med a sevärt färre relästationer 
för en länk-förbindelse än förstärkar
stationer för en koaxialkabel. I detta 
hänseende ställer sig givetvis kabeln 
oförmånligar. Det är emellerti d möj
iiot"" att koaxialledningarnas dimet sio

~ 
ner öka och samtidigt avståndet mel
lan förstärkarstationerll a .. 

4) Då anläggningskostnaderna föl' 
en länk- och en kabelförbindelse jäm
föras, spela kostnaderna för den fö r
ras relästationer en stor roll. Mycket 
tyder på, att dessa kostnader i en 
framtid komma att minska avsevärt_ 

(fort . på s. 234) 
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Något om matarledningars 

karakteristik 


Av förste telegrafassistent Sune Baeckström (SMSXL) 

Vid experiment med matarledninSlar är det värdefullt att man 
har klart för sig vissa grundläggande fakta. Här nedan ges 

några viktiga ekvationer för dylika ledningar. 

Karakteristiken för en matarledning Om en enkelIedares höjd över jord ömsesidiga induktansen, fås karakte
med avståndet d mellan ledarna och ytan är h och dess längd är l, gäller ristiken 
ledarens radie=r, då omgivningens efter omräkniFlg i praktiska måtten

9 
inverkan försummas, kan beräknas en heter: . j _ 1 12l (elog ~h + !). 10

ligt formeln V L = l 10-12 

d induktansen L = 2l(elog 2h + C \ 2 l 2h' 0,9Zo = 276 . l°log _ r .e og-
r r 

+ l) '10-0 
;Det kan var intressant att under Efter omräkning avelog till lOlog och 

söka, hur denna formel behöver kor l 10-12 efter användning av närmeformeln 
rigeras, om de båda ledarna befinna kapacitansen C= 2h . - O 9 ,

2 - elog - yl+n~l+ ;, när n~l fåssig på stort avstånd från varandra, så r 
att hänsyn måste tagas till deras höjd 

138( l°log 2h~0,0S4 )
över jordytan. Försummas såväl resistansen som den r 

Laboratorium för Elektroakustik 


B e r I i n 


kan åter leverera sina välkända tillverkningar av 

Kondensatormikrofoner 

Vaxinspelningsmaskiner 


Vax- och lack inspelnings dosor 

Dynamiska uppspelningsdosor 


etc. 


Högsta kommersiella k 'va/ilet. 
Användas av film-, radio- och grammofonbolag. 

GENERALA GENTER : 

1 --_11 --
Svenska Elektronikapparater A.B. 
Ruuinv'igen 62 STOCK H OLM le'. 488267 
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En förstärkare i särklass 
kvalitet sbyggd l min sta detalj och med extra förs tklaBsi~ 

ljudåter givning. Pris kr. 116li:-. 

F örs tärkare för drltt tr"n 6 volts bilbatteri och 'l'äxel
s tröm, kompletta med högta la re oeh mikrofon (ör omgå
ende le\'(!ra n s. H ögtalare a'l' fabr. Philips, Sinus och VOl:

tOlle på lager . 

ELEKTRISKA A/B C H'AM P'IO N Ehrens",iirdsgat..n 3 

STOCKHOLU. 

Tel . G2 2;; 28, 1;2 20 29, G2 26 30. 
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Karakteristiken för två enkelledare Svenska miniatyrrör blir i sådant fall det dubbla beloppet 
eller: 

lO=276( lOlog 2h +0,054)
r 

Denna formel är tillämplig t. ex. för 
beräkning aven rombantenns karak
teristik. 

Om nu någon av de ovannämnda 
anordningarna, med karakteristiken 
lo, avslutas i sin bortre ände med en 
impedans lm kan det vara av intresse 
att veta, vilken impedans lj, som då 
erhålles vid anordningens ingångs
ände. Som exempel tages en ledning 
med längden l. Högfrekvensen på led
ningen antages där ha våglängden l. 
Nu blir 

. 2nl 
la+,lo·tg T 

lj=lo 2 l 
ZO+jla' tg ;. 

Härav kunna bl. a. följ ande fall 
förekomma. 
l) ledningen är kortsluten. 

Za=O 
. 2nl

lj= ,lo· tg- 
) , 

2) ledningen står för avbrott. 

la = = 
. 2JTl

Zj=-,lo . cot- ;,.

3) l= .!:...
4 

4) l= .!:... 
2 

Av dessa ekvationer erhålles lätt 
egenskaperna t. ex. för de s. k. anpass
ningssektionerna för matarledningar. 
Ekvation l och 2 tillämpas sålunda pä 
s. k. matching stubs; ekvation 3 till
ämpas vid den vanliga kvartsvågs
transformatorn, vilken alltså skall ut
föras enligt 

lo = yZjZa 

Ekvation 4 visar hur en halvvägs
ledare ger en ingångsimpedans lika 
med belastningsimpedansen oberoende 
av sin egen karakteris tik lo. 
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Det är med stor tillfredsställelse man tar 
del av nyheten, att Svenska Elektronrör n~ 
efter ungefär ett års förberedelser upptagit 
tillverkningen av miniatyrrör. Dänned har 
svensk rör tillverkning knappat in på ameri· 
kanarnas försprång på rörområdet och där· 
med får också svenska radiotekniker chan
sen att mera målmedvetet utnyttja miniatyr
rörens möjligheter. Yid förfrågan medde~ar 
direktör A Schleimann-Jensen, att de sener 
av miniatyrrör, som man tagit eller kommer 
att ta upp för tillverkning exakt överens
stämmer med motsvarande amerikanska mi
uiatyrrörstyper. Samma rör tillverkas också 
i bl. a. England, Frankrike och Ungern, 
medan förberedelser för tillverkning av dy
lika rör pågår i Danmark och Schweiz. 
Detta att tillverkning av miniatyrrören ba
seras på en så vidsträckt internationell 
standard som möjligt, är en omständighet 
vars betydelse ej bör underskattas. 

Tillverkningen av de svenska miniatyrrö. 
ren baseras ännu så länge på import av 
vissa råmaterial framhåller dir. Schleimann
Jensen. Yisserligen har vi här inom landet 
både råmaterial och möjligheter att bear· 
beta det för att få fram lämpligt utgångs
material för miniatyrrören, men med hän
syn till den relativt ringa förbrukningen av 
sådant material blir kostnaderna för svenska 
materialet åtskilligt högre. Det är emellertid 
av värde att veta, att vi inom landet har 
möjligheter att, om det kniper, uppehålla en 
produktion av miniatyrrör med egna resurser. 

Man kan räkna med, framhåller direktör 
Schleimann-Jensen, att radioindustrin i allt 
större utsträckning kommer att övergå till 

Miniatyrrör av svenskt fabrikat från AB 

Svenska Elektronrör. 


Civilingenjör Arne Schleimann-Jensen, che
fen för AB Svenska Elektronrör. Dir. Schlei
mann-Jensen har nyligen av the Institute of 
Radio Engineer tilldelats en utmärkelse 
,Fellow award - 1948, för hans verksam· 
het inom elektronrörsindustrien i Sverige uno 

der svåra krigsförhållanden. 

att använda miniatyrrör och det gäller inte 
endast tillverkare av rundradiomottagare. 
Erfarenheterna från USA tyder på, att radio· 
teknikerna äveu för mycket kvalificerade be· 
hov, exempelvis för mätulrustningar, tele
fonförstärkare etc. avgjort föredrar miniatyr
rör framför äldre, större typer av rör. Det 
förefaller inte osannolikt, att tillverkningen 
av elektronrör i framtiden huvudsakligen 
kommer att baseras på miniatyrrör. 

I varje fall är det redan nu mycket stort 
intresse fråu den svenska radio industriens 
sida för de nya miniatyrrören och SER räk· 
nar också med att man skall kunna ta upp 
en väsentlig del av den svenska förbruk
ningen av dylika rör för rundradioapparater. 
Redan nu är stora leveranser kontrak
terade, men tillverkningsprogrammet franl 
till 1949 upptar även en betydande tillverk· 
ning för lagerhållning. 

Civilingenjör G Svala vid Svenska Elek
tronrör omtalar, a tt tillverkningen av minia
tyrrör sker uteslutande med helt svensk· 
byggda maskiner. Till att börja med kom· 
mer man att tillverka en 6,3 Y-serie med 
följande rör : 6J6, 6BA6, 6AU6, 6AT6, 
6AQ5, 6X4, 6AK5. Samtliga dessa rör utom 
6AQ5 och 6AK5 är i produktion, i november 
räknar man med att ha igång tillverkningen 
även av 6AQ5. 

Rimligtvis kommer tillverkningen seder
mera att kom plette1'8s med en komplett serie 
allströmsrör oeh omöjligt är inte heller, 
att tillverkningen av batterirör i miniatyr
utförande kommer a tt tas upp. 

Ingenjör Svala omnämner, att produktio 
nen ingångsalles efter synnerligen ingående 
prov och ytterst noggranna förberedelser. 
De rör man hittills haft i produktion har 
oekså visat sig fullt i klass med motsva
rande amerikanska rör. Sch. 
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Innan vi ga in på själva konstruk
ti l ll1en måste något sägas om förutsätt
ningarna. De första inspelningsförsö
ken, vilka gjordes för ett par år se

. dan, utfördes med en ganska primitiv 
inspelningsapparat. Detta var med av
sikt; på den tiden var ingenting känt 
beträffande metoder, hastigheter, ef
fekter m. m. varför det var nödvändigt 
alt göra eJl del f" rsök av elementär 
arl. Någon litteratur på områ(let stod 
ej att uppbringa utan allt måste byg
gas upp och utprovas från början. Den 
förstä rkare, som nedan kommer att 
beskrivas, användes vid dessa första 
försök, men den var då utförd som en 
vanlig lågfrekvensförstä rkare och är 
_ ·dan ombygcrd i fl .ra avseenden. 

Den kanske svåraste nöten att knäc
ka var utraderi ng n. F örst användes 
likström från en ackumulator. Det vi
s2de sig emellertid svårt att HI tråden 
>} l'en» även om tråden ströks flera 
gånger. Vidare var det svårt att av
pussa strömstyrkan sA, alt tråden ej 
erhöll för stor fö rmagnetisering. Den
na medförde helt naturligt överstyr
ning vid inspelningen ell ·r - om vo
lymen hölls låg - dålig spänning från 
avspelningshuvudet. Ett uppslag att lå
ta tråden passera mellan ett fl ertal 
magnetpoler efter varandra med efter
hand avtagande styrka förkastades så-
om varande svart att utfö ra rent me

kaniskt. 

Radering med växelström. 
SkuIJe inte motsvarande verkan 

uppnås genom att mata raderingsmag
neten med växelström med ett period
tal över det hörbara eller kunde man 
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inte köra tråden långsamt vid utstryk
ningen? Sagt och gjort. En Re-oscilla
tor inkopplades till förstärkaren, men 
det visade sig omöjligt aU komma över 
ca IS 000 p/ s. En kompromiss gjordes 
på så sätt att tråden kördes med ca 
halv hastighet vid radering_ Radering
en blev emellertid perfekt redan vid 
första försöket. Raderströmmen inma
tades via inspelningshuvudet. Sederme
ra har det framgått att samma goda 
utst rykningsverkan eThålles genom att 
helt enkelt låta ståltråden löpa ge
nom en spole utan någon som helst 
järnkärna. 

Ett annat problcm var att förbättra, 

~ 
trådinspelnl 


II. Inspelnil1 

Av ingen;ö ( 

I detta avsnitt av sin artikelsE 
aggregatet hörande inspelnin~ 

ler en lokaltillsats och E 

lj udkvaliteten. Magnetiseringskurvan 
för ett härdat material är ju synner
ligen »tjock» (man utnyttjar ju här 
remanensen) eller - om man utryc
ker det mera. populärt - molekylar
magneterna äro »svårvända». Om man 
kunde göra dessa mera lättrörliga un
der det ögonblick de påverkas av den 
med talströnmlen matade inspelnings
magneten skulle hysteresisverkan livse
värt minskas. Tänkbart vore att uppnå 
detta genom att placera ett extra pol
par vinkelrätt mot det ordinarie men 
vid samma ställe på tråden och mata 
detta polpar med växelström av lämp
lig frekvens. Med hänsyn till den kle-

Fig. 1. Princ ipschema 
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;1saggregat 
:>rstärkaren 

mdqvist 

i>ehandlar författaren den till 
stärkaren, som bl. a. innehål
cillator för raderström. 

na tråddiametern (0,25 mm) måste 
dock denna tanke åsidosättas då det 
skulle bli svårt att få ett tillfredsstäl
lande mekaniskt utförande. 

Nästa steg var att på den inspelade 
tonfrekvensen överlagra en frekvens, 
som då måste ligga över tonområdet. 
Detta kunde då ske relativt enkelt ge
nom att förse i spelningsspolarna med 
en extra lindning och i denna mata in 
»högfrekvensen». Försöken i denna 
riktning slogo synnerlicyen väl ut när 
sty rkan hos höafrekvensen avvägdes 
lämpligt. Ljudkvaliteten blev nu så bra 
som man gärna kunde begära. 

Försöken hade dessutom gett vid 

Säkre 
IS"OmA 

~spelningsiörstärkare ll. 
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handen att den för inspelningen be
hövliga effekten (hos talströmmen) 
var lägre än som först antagits. Ett 
effektsteg på ett par watt skulle myc
ket väl räcka till. För utstrykningen 
räckte det också bra med endast ett 
par - watt. 

Riktlinjerna för ombyggande av för
stärkaren voro härmed klara. Den bor
de innefatta: 

1. Ett sluts teg med 2 watt eller störr . 
utgångseffekt (talström) . 

2. Ett effektsteg av ungefär samma 
storleksordning om (samtidigt med 
tals trömmen) kunde lämna högfre-

R, = 2S00 ohm 2 W 
R. = 380 ohm 7 W (se text!) 

R; = R. = 2000 ohm l W 

R;, = R,, = 2S0 ohm 2 W 

R, = 120 ohm (ställbart 0----200) 2 W 

R8 = R. = 1000 ohm 

RlO= RIl = R21 = R.~= 0,S l'IIohm 

R'2 = R I4 = Rl o = 0,1 Mohm 

R I3 =
 lS kohm 

RJG = R'la= 1 Mohm 

R17 =
 7S0 ohm 
R.. = log. pol. med uttag ~ör La.kompen

sering 0,5 Mohm 
R19 = 20 kohm 


= log. pot. 0,8 Mohm 
R20 
R22=R~5= 0,3 Mohm 

R23 =
 1O kohm 

R24 = 
2 000 ohm 

R2, = 2 Mohm 

R.o= R.7 = 50 kohm 

R29 =
 0,7 Mohm, se text! 

R 3Q = Jin. pOL. 100 kohm 

R~I =2 000 ohm 

R"2 = 80 kohm 

R. 4 = 200 kohm 
CI o. C2 = C. o. C.I= 2X8 pF 450/ 550 Y 

el-lyt 

C.; = 8 " F 350/450 V el-lyt 

C., = C7 = 8 "F 350/ 450 V el-lyt 

Cs = Cg = C!O = 50 ,uF 25 V el-lyt 

CI1 = C'6 = CI8= 

C2 , = 0,1 f,F 

C,,=C'3 = C,, = C,:,= 

CI9 =
 C2;; = 10 000 pF 

C,, =10 000 pF , ind . fri 


17 = 20 000 pF 

C2o =
 CN = 100 pF 

C2,, = vridkondensator 500 p. 

C2. = 85 pF 

C27 = 45 pF (lIimmerkoml.) 

C,~ = 30 p 

VI = 83.v 

V2=V~= 6V6G 
V, = ECH4 

V,, = \',, = 617 (G) 

T, = nättran sformator , prim. omkopplings 


bar, ek. 2X 3, 15 V 2 A, 5 V 2 A, 
2X320 V 

T!= u l gang~transforma t or (se text ! ) 
T:l = ut ~ångst ran sformalor (se text !) 

Dr = sildro el, 10 H, 100 ohm 


1= 2= 2-pol. vippslIömhrytare 250 2 A 
S,, = l-pol. vippströmhrytare 250 V, 2 A 

"------------~ 

kvens av åtminstone 25000 p/ s. Den
n a borde vara relativt lågohmig på ut
(Yång~sidan och givetvis skild från 
anodlikspänningen_ Med hänsyn till in
spelningsmagnetem as variabla impe
dans borde för tärkaren vara försedd 
med motkoppling. Som ett önskemål 
uppsätte också att förstärkaren skulle 
vara omkopplingsbar till »vanlig» för 
stärkare för att kunna begagnas även 
för andra ändamål. 
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NYHETER för höstsilsongen••• 


DlAII/9 

DlAS5/9 

1V56j9 

1V1I9.,'9 
IYSI," 

IAVS7j9 DlA61/9 

SL7j9 . SUj9 SL9;, ... 

lILI0j9 SLllj9 1L1/ 9 


SILDROSSLAR 

Efter sommarstiltjen står en ny säsong för dörren. 

Vi möter den med goda lager. Samtliga artiklar 1 

denna annons ha givits nya - utförligare - be

teckningar. Vi äro tacksamma om Ni ville notera 

dessa på Edra order. 


INSTRUMENT 

lMA 00/ 0 VrIdspoleinstrumen t, fullt utsla!:, 300 micro· 
amp. Storlek 55 mm (3. Kr. 18: 110. 

lAT 51/ U Termokopplat instrument, fullt utala!:, 2,5 amp. 
Storlek 57X57 mm. Kr. 18: 110. 

lMA 52/ 9 MiUiamp. meter, fullt utslag 100 mA. Storlek 
57 X57 mm. Kr. 17: 23. 

lA 53/ 9 Amperemeter, 0-25 A, utan shunt 25 mA, 8li 
= . (3. Kr. 14: 75. 

lA 54/9 Amperemet~r. 0-20 A, utan· shunt 30 mA, 55 
mm. (3. Kr. 14: 71l. 

IMA 55/9 Milllamperemetcr, fullt utslag O-l mA. Stor· 
lek 57 Xm mm. }{r. 28: 110. 

IV 56/9 Mjllkjärnslnstrument, 15 vo lt. Storl. 82 mm. (3. 
Iir. 14::;0. 

lAV 57/9 Varmtrådainstrument , ().4 mA. Skaldlameter 
0-50 mm. Kr. 8: 711. 

IV 58/9 Voltmeter, 0-20 volt. Storlek 57 X57 mm. 
Kr. 11: 911. 

IV 59/ 9 Voltmeter, ~ volt. Storlek 57 X57 mm. 
Kr. 11: 95. 

BIA 60/ 9 IIIllllamperemeter, 0-1 mA. Monterat I bake· 
Ilthölje (se foto). Kr. 43: 110. 

lMA 61/ 0 Weston mIllIamperemeter, fullt utslag llOO 
mIcroamp. Storlek G5 mm (3. Kr. 23: 110. 

(Nettopriser.) 

UKRIKTARI 

SL 1/9 Selenllkriktare, 220 volt, 300 mA. Kr. 12: 110. 
SL2/0 250 volt, 75 mA. 9: 110.

" SL 3/ 0 2;j() volt, 175 mA. .. 9: 2/1. 
SL 8/ 0 300 ,'olt, 75 mA. 9: 211." SL 5/ U 150 volt, 300 mA. .. 9: 211. 
SL 4/ !} 375 volt, 00 mA. .. 10: 110. 
SLO/ O 250 volt, 50 mA. .. 9: 211. 
SL7/ 0 200 volt, 75 mA. D: 110. 
SLO/ !) 100 volt, 75 mA. " HelvD.g. 

Kr. 7: 411. 

SL lO/ O 40 volt, 75 mA. Hclvltg. 
Kr. 6:l1li. 

SL Il/ Il 2 volt, 300 mA. Helvltg. 
Kr. 4: 7G. 

IL 1/0 W estinghollse Instrumen tlIkrlktBre, (reklam· 
pris) . Kr. 6: 95. 

IL2/!) D:o 150 mA. Kr. II: 50. (Nettopriser.) 

Hy Vikt PrisBel. max.Typ 
max. c:a kg brutto kr.mAI I 

ohm 

I I I 

0,2[;c:a 500 
 7: 8
SDS/ O 10.000 
0,45 8: 110
SD 15/9 15 
 .. 600
6.000 
0,45 8: 110
SD 35/9 35 
 51
1.000 
0,45 8: 110
SD 50/9 50 
 4.2700 


4: 211
0,20SD 51/9 9,300 250 

8: 0032 
 0,45 SD 60/ 9 60 
 500 

6: SD 61/0 5,4 0,2560 
 100 

6: 71,
SD 76/U 75 
 19 
 0,45300 


14:SD 90/ 0 16 
 0,890 
 300 

BD 100/9 16: 76
32 
 1 ,25 100 
 500 

SD 120/0 16: 711
21 
 1,25120 
 300 

SD 150/ !) 17 
 19: 001,8150 
 200 

SD 180/0 14 : 3,6 0,8180 
 80 


1,3 200 
 13,5 16: 76
SD 201/9 170 

15,5 2,5SD 275/9 275 
 21:150 


2,0 21:SD 350/ 0 350 
 O80 

SD 371/ !) 2,8 12: !lO nio100 
 275 
 15 

SD 255/9 34: 60 nto200 
 10
50 
 14 
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VRIDKONDENSATORER 

0'225/ 9 Butterfly, 2 X25 pr . .. . ... ........ . ..... .... .. .. . Kr. Ii: 40 

1110711 10 pf, förs ilHnde plattor . ....... . ......... . .. " 6: 50 ,
.,.-~ 

-.J - -~1125/ 9 25 pr, försilvrade plattar . . ... .. ... . ........ .. " 7: 86 - J -.-:-:-. ~. J 

1126/ 9 25 pt, reU försilvrad ... . .... ...... .... .... . ... . 8: /lO - --....==.. -P:J 

U:.!2.:i 9 1110, '9 Ilas 9 IlZ6 9 1203 'fl 1:0.5 9 lZ% 9
1203/9 2 X3 pr, försilvrade plattor . . .... ... ........." 6: 110 

1200/9 2 X5 pr, helt för s ilvrad .... ... .. . ....... .. ..... " Ii: !lO 

1206/ 9 2 X6 pt, försilvrade plattor . . .. ........... .. . " 6: 71i 

1207/ 9 2 X7 pr, b el t förslIvrad .. ..... .. ..... ..... .... . Ii: 80 -1..-..:-. -..:-:
1210/ 9 2X10 pr, rörslIvrade plattor ..... ... . ... .. . ... " 7: 00 

~ -~I -
~ 

-Im
+t 
1211/ 9 2Xll pr, försilvrade plattor .. .. ....... .. ... . . " 7:- 1207,9 UIO 11- l:lJ 9 12IZY lU09 1240 -9 124.5:9 


1212/ 9 2 X12 pr, helt försilvrad .... . ... ...... . ... .. .... 7: .w 

1220/9 2 X20 p!, rörslIvratle plat tor ... . ... . ..... .. ..." Ii: 9i1 

1240/ 9 2X 40 p f, försilvrade platto'r . .. . . ......... .. .." 8: 50 

1245/ 9 2X45 pr, försilvrade plattor .... .. .... . .. . . " 7: 96 "'i-Et ~ m k-if 
2130/ 9 2ii pr, rörsilvrIIde plattor ........... .. .. ...... " 7:- $ 

2175/9 75 pr, h elt för sllvratl . . .. ...... . .. .. . ... ........ 7: 110 :1130, -9 21759 22.10, fl ;!:l75 ') 31:%3 q 3130,'9 


2230/ 9 2 X30 pr, helt försiI n ad ....... . .. . ...... .. .. " 11: GO 

2275/ 9 2 X75 pr, he lt fö rsilvrad .. ..... ..... ... .. ... . 10: 1i5 

3125/9 25 pr, försilvrade pla ttor .... ...... ...... ..... " 4: GO 
 ~~..' ~.... If . 1 ' 3130/ 9 25 pe, försilvrade pluttar .... .. .. .. ... ....... . " 5: 8l! -- ~ 

3225/ 9 2 X25 pr, rör s lIvrade plattor ......... ... .. . " 6: /lO 


3225.. II} 3280 9 1HOO 9 3352.~ <I 
3280/ 9 2 X75 pr, för,silvrade plattor ........ . .... . . O: li5 

11100/ 9 100 p!, Cörs ilvrade plattor .. .. .... ........ .. " 8: 25 

33525/ 9 25 + 50+50 pr, försIlvratle plattor ... . . .... 9: !lO 
 ~- "._1 __ Ii _-__ ,41150/ 0 WO pf, keramisk uppbängning ... ..... .... " O: GO ~'D 

42125/0 2X125 pf, keramisk upphängning . ..... .. . " 8: 50 '--\ "~ 'D '~ 
 ..... J 

,,10n/ 9 MTC-konll ., 75 p! .... . .. . .......... .. ......... .... " 14: 50 ~ l-J
&21:S ..9 b2100 9 
51200/ 0 200 pr, 3.000 volt, k erami sk isolation.. . " 17: 1i0 Sltt1S ') llZQoO 9 

02100/ 9 2 XlOO pf . ... .. . ....... ........ . .. . ...... ..... .. .... . " 12: 25 
(Nettopriser) 

KERAMISKA OMKOPPLARE 
SW 123/ 0 l-gan!;', 2-pollg, 3-viig ...... .. ....... ... ...... Kr . 6: /lO 

SW 124/9 l-gau!;', Z-pollg , 4-nig . .. . .. ... ...... .... ..... " 7: 71i 

SW 224/ 9 2-gang. 2-pollg, 4-viig ..... ..... ... . ... ....... " O: /lO 

SW 424/ 9 4-gnng, 2-polig, 4-\' ii g .......... . .. . ....... ... " U: 85 


(Ne ttopriser) 

WRIGHT & WEARIRE KERAMISKA 
OMKOPPLARE 
Omkopplare av hög kvalite t för sändare, instrument och 
llknande änllamiil. ISOlationsmaterialet är "frequentite" 
och kontakterna nv silve rlege ring m od ett kontaktmot
Rtilnll av 0.002 ohm. Alla önskade kombinationer npp till 
12 kontaktpunkter p er sel,tion kUllna erhullas till nellan
s tående fördelal,tiga priser. F'iiljande t~'p er i lager: 
SW 125/ 9 1-gang, 2-polig, ti -vlig ......... ... .. ....... !{r. 8: 9~ 
:,;W 226/ 9 2-ga ng, 2-pollg, O-väg .. .. .. .......... ..... " 12: 9/1 
SW 325/9 3-gang. Z-polig, iJ-vHg ... ..... .... ........ . " 17: 50 
SW 426/ 9 4-gang, Z-pollg, 6-vUg .. ........... . ...... . " 21 : ÖO 

W 117/ 0 l-gnng, l-pollg, 7-väg .... .. .. .. . ... . .... . . " 8: Oli 

SW 126/ 9 l-gang, 2-pollg, G-vii g . .. . .. ... . ....... .. .. " 8: 95 


(Ne ttoprl s~r) 

FEEDERSPRIDARE 
nv högvärdigt Isolationsmaterial, lätta alt montera. 

FS 1/ 9 125 mm . . .. . .... . ... .... .. .. .... .. .... .. .. ... ........ ... Kr. -: 05 

FS2/ 9l2" mm.... ... ... .... . .. .......... .. ........... .. .. .. .. . " 1: 25 

PS 3/0 (j() mm...... . .......... .. ..... ..... .. ... . .. . .. .. ....... " 1: 15 

PS u/9 125 mm . ............... ... .. ... . . . .... .. . . . .......... ... .. 2: 45 


(Nettopriser) 

MIKROFONKON rAKTER AMERIKANSKA ROll 

:\IC1 F/9 Slatlllmontage . ........ .... ...... .. ....... .. .. . ... Kl'_ 2 : 75 SHndar-, lno t tan-ur- oc- h l'p eeinlrör la gerförati i stor SOl' tc' l'l n g , 

MC1M/ 9 Skarvkontakt .. ... . .. ............. . .... .. . .... .. . " 2: 25 
PCIM/ 9 Chatis lmontage .. ....... ... ... .... . .. .. ......... .. . " 1 : 70 

(Bruttopriser) PHILIPS ROR 

PV 1/ 9 PlauetvUxel .......... ... . .. . ..... . ... ...... .... .. . ... Kr. 2: 65 Bes W.ll J~ura Pldlip~-rör hos oss , Stor ~o rt('ril1g , 


BS 1/ 9 Böjlig I,oppllllg. liingd 150 mm. .... . .... .. . " 2: öO 

'-B 6/ 9 Vibrator, 6 volts , 4-polig . ........ .. .. .. . ..... " 11: 50 
 KRISTALLDIODEREngeltilm milillirbörte lefou er och -tolegrafuycklar . 

Kr. 6: 75 resp. 6 : /JO 
IN21B kr. 12 : -, lN3-l I<r. 9 : 7 ;~, lN38 kr. 19: /lO(Nettopriser) 

MS 1/\1 Böjligt m ikrofon skaft .. . .... .. ..... .. ........... Kr. 20: 

Ett fler:al ty~1
ba".~iomform::~ 'III 

I lager 

I 

DT 1/9 Drh' lransforJnator .. .. ...... . . .. .. ............... .. " 10 : GO AB BO PALMBLAD Stockholm (SMSZK) 

MT l / ll :'tlikrorontrnnsformat orer .. .. .... .... . .. ...... " 7: GO 


(Bruttopriser) Folkungagatan 42 Tel. 401940, 414343 - Postgiro 193972 
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Kopplingsschemat: 
Efter åtskilliga omarbetningar av 

schemat kom förf. slutligen fram till 
det i fi g. l [ttergivna principschemat. 

Pn:ncipschemat. 
I det på schemat visade kopplings

läget tjänstgör förstärkaren som en 
»vanlig» sådan. Som sådan användes 
den t. ex. vid avspelning, av såväl 
ståltråden som vanli aa grammofonski
vor (pick-up anslutes till hylsorna l 
och på den i f ig. 1 " isade, vänstra 
rörhii llaren), lokal radiomottapning 
(hylsorna 7 och 8 på n 's ' nänmda rör
hållare förb u1das) eller tillsammans 
med mikrofonförstärkaren för di rekt 
ljudåtergivning. Mikrofonförstärkaren 
anslutes på samma sält som nålmikro
fonen. 

Slutrören arbeta med något mindre 
än 300 V anod- och skärmgall rspän
ning och lämna ca 12 W uteffekt 
(klass ABd , vilket räcker mycket bra 

Fig. 2. Jnspclning8förstärkaren 8edd bakifrån. 

till för de avsedda ändamålen. Mol
koppling (strömmotkoppling) erhålles 
tack vare d skilda, i detta läge ej över
bryggade, katodmotstånden om 250 
ohm. Skärmgallren äro växelström" 
l1\ässigt kortslulna till katoderna Dled 
kondensatorerna Ca och C,. Motkopp
Lingsspänningen skulle härigenom korl
slutas via filterkondensatorern a om 
ingen särskild åtgärd vidtogs. Det är 

för att hindra detta som de bilda mot
stånden R l och R. äro inlagda. I 
växelströmshänseende komma dessa då 
att vara parallellkopplade med resp. 
R5 och Ro, varför det verksamma mot
kopplingsmotståndet sänkes till 220 
ohm, ett värde som ger ca 40 % mot
koppling. Genom att brytaren 52 slås 
till kan motkopplingen lätt sättas ur 
funktion enär de båda katoderna då 
förenas. Kondensatorn Cs är därför 
ej nödvändig för detta fall , men när 
V:! arbetar ensam, skall man också ha 
möjlighet att häva motkopplingen, och 
då behövs Cs. 

Fasvändarsteget, som utgöres av ett 
resistanskopplat ECH4, är en exakt 
kopia av ett i POPULÄR RADIO nr 
4/ 1944 beskrivet fasvändarsteg. Det är 
en enkel koppling som fungerar bra. 
Enda invändninaen mot detsamma 
skulle vara att rörets trioddel borde 
lämna' större distorsionsfri utspänning 
(vid motkoppling behövs för full ut
styrning av 3 ca 35 V maximah,är
de). 

I anslutning till fasvändarsteget lig
ger även den haskompenserade volym
kontrollen och klangfärgskontrollen. 
En synnerligen j änm övergång från 
bas till diskant har erhållits genom alt 
koppla R20 (logaritmisk) så att poten
tiometerns normala »jordsida» ligger 
mot C15 • 

Medelst en omkopplare, vars ektio
ner hetecknats med romerska siffror i 
schemat, kan hela slutsteget kopplas 
om "ii att de håda rören arbeta var för 
sig i klass A. De i schemat öppna 
brytarna skola då va ra tillslagna och 
tvärt om. AnodspännilJO"arna och även 
känngallerspänningarna sällkas tack 

vare Rz till 250 V. R2 består i modell
apparaten av ett motstånd på 600 ohm 
parallellt med ett stiillbart dito om 
2 500 ohm inställt på ca l 000 ohm _ 

r--=- l 

I 

r 

Fig. 3. Slutst egsomkopplarens konstruktion. 
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SERVIfEINSTRUMENT från lager 

TAYLOR KANALAN AL Y
RÖRPROVARE SATOR RCA 
~red denna rörp rovare 
kunna följand e pro\· typ ;L62-C 
lItföru s: 

1. Bra nthetspro\" 
2. GIÖ(]lrlldspro\· Kanalanalnat orll Ur ett 
3. Kortslutning-s  synn er lige n mångsidigt 

prov ins trum ent, som kan an
4. Katodlii ckag-epro l' 
5. Emiss ion sprov på yilnUllS vid fe lsökning- i 

likriktarrör och varje :;lag av motLagare! 
tlioder OU\·"c tt fab r il;a t och ilr_mod ell. ~Ied delta Inst rument kunna 

D enn3 rörpro~fi r e kan 
Uven levereras kOll1 före JiOllllllande fel s y s te rnati s l;t, snahht och bQkvlimt lolmli

hin era d m ed nnive r ::5~ra :· . 

salin "t rume llt , varvid KanlllnnllJ)";;atorn ues (;'r av en HI~- och MF.kanal , en oscil
st röm , sp1in ni ng och 
1lI0t s t1l nd kn nna mätas . 

la torkanal. Il LF'-li:unuI, (' Il run'oltlllcler samt en wattmeter, 
yillin Ii:Ullll a auvIinda s ' "U r fö l' si g eller komb ine rade. 

SIGNALGENE
RATOR RC 
typ WR-67A 

Detta iit en ny modern 
s ig-nalgcnera tor för ser
vice med förnämlig-a elekt 
ri ska ege nskaper o-cl1 med 
<, tt s ynnerligen tilltalan

SIGNALGENE· 
RATOR 
Mc ruRDO 
SILVER 
typ 906 AM/FM 
Denna ~i""' llalge D erato r Ur 
utfört! för h5de lUl1plitud
och frekvensmodulering 
IIch f .."k\'ensomr1ldet iir 00 
kl'h - 170 Mp/s vid ,ur 
oe h DO kp/s-210 Yp/ s 

de yttre. Frekve nsomriide t iir HJO kp/s-30 Mp/s. Dessutom 
finne s tre fa s ta t r impunkter för f r ek venserna 455. 600 och 
1500 kp/ s . Utgilugssp1in nin gc n är I;ontinuerligt Instä llbar incl
lan 4 liV och 1 V och mo(\nlationsgrade ll lir inställbar (rull 
O till 75 'I. \i d 400 ph . 

vill F~1. Utgångsspäull1n
gen är kontinuerligt in

stiillllar me llan 2 itV och 1 V och kan k ontro ll eras med hjälp 
al' ett sUrs klIt utgungsinstrulll C' nt . ~Io<luterillg$graden ä r in 
, tallllar mellan O oc h 100 'I, vid A~I och mellan O och 500 
kp/s vid F~I.. Frek\"clls flo g-gl'annhet tir ± 1 'lo. 

. RÖRVOLTMETER RCA 
"VOLTOHMYST" typ 195-A 
~1ed d enna fö rnämIl"a. r li rvoltmcter 
kunna mä tas lik och viixelspiinn il1ga r 
l (j ~lUr"den upp till 1 000 V, mot
s tllnd upp t ill 1 000 Mego hm samt 
uteffekter fr,in - 20 t il.l + G2 dR 
Inst rumentuts laget är s ~ gott som 
olleroe llde a,· niit s piinnillgs\·ariatlone r . 
~Ied hjälp a, en särskIld kristallmiit
kropp kunna viixels pänlling!lr m ed 
frekve n·se r upp tlll 100 Mp/s mä tti s. 

TRUSH MOTSTÅNDS
OCH KAPACITETS. 
MÄTBRYGGA typ 34- A 
Detta iir en unlversalmlitury"ga 
nv Whea tSlonetyp med magIskt 
ugn som noll in diI{uto r. FörutOIn 
res i~tnu se l' och I<a pacltauser kan 
:;vcn rörlustfnkto r och läckning 1 
kondensatorer bes Ujmruas, varvid 
fiirIll s tfuktorn erlu'lIle s direkt I 
procent Il '''' en sii l" _kild Skala. Nog
grannheten ur 2 Q/o och mIitomril. 

Förutom typ l !l5-A finn s eo typ 'V\' -75A, vars fr ~k,cn som

,·,'tle li r !injiirt upp till 2(j0 Mi'l' . 

de nn iiro : 
För res ista nser : 5- 5000 O, 5IlO 0 - 0.5 ~IO och 50 kO ,>O MO 
För kapadtall s" l": :>--5000 pF, 0.000;)-;),5 lII" och 0,05-50 a F 

Besök vår monter på S:t Eriksmässan 25/8-5/9 
Ett 70-tal olika instrument av amerikanska, engelska och tyska fabrikat visas. 

EI.EKTRONIKBOLAGET AB 

Kungsgatan 31 - Stockholm . Tel. 216290, 216291. 
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R7 som i den ritade kopplingen behöv· 
des för aU ge rätt gallerförspänning 
är nu kortslutet. De 12,5 V som nu er· 
fordras får man över R;; och Rs en· 
bart. V2 ligger i detta läge kvar ensam 
på transformator T2 • Uteffekten blir 
ca 4 watt. 

Röret V3 lämnar den högfrekventa 
raderspänningen. Transformatorn Ta 
omsätter rörets utimpedans 5 000 ohm 
till ca 20 ohm för anpassning till ra· 
deringsspolen. Kärnan till en liten låg. 
frekvenstransformator av god kvalite 
har använts till T 3 . Mättningen är så 
låg som ca 500 gauss, vilket är nöd· 
vändigt för att hålla nere järnförlus. 
terna. Primärlindningen har 300 varv 
och sekundären 20 varv tråd. När rö· 
ret belastas fullt får man ut ca 3 W 
nyttig effekt, vilket betyder att i Ta nå· 
got över 1 W förloras. Detta kan utan 
vidare accepteras. Sin styrspänning er· 
håller Va från oscillatorröret Vu, vars 
anodspänning kopplas till, när slutste· 
get »klyves». Vu svänger över ett fas· 
vridande R/ C·nät. På schemat är detta 
inramat. Detaljerna sitta på en isolit· 
skiva och hela »klasen» är monterad 
bredvid röret. Spänningen uttages över 
den som anodresistans lagda poten· 
tiometern R30, och seriemotståndet R29 

är avpassat så (700 kohm), att V3 får 
full styrspänning vid fullt pådraget 
R30 • 

När oscillatorröret svänger ger det 
nämligen en spänning om ca 70 volt 
effektivvärde. Som synes finnes för Vr, 
ingen särskild amplitudbegränsning. 
Man kan därför ej vänta att få sinus· 
formad spänning, men för detta ända· 
mål medföra eventuella övertoner 
ingen olägenhet. 

Detektorsteget för lokalmottagning 
bjuder ej på några särskilda nyheter. 
Det är utfört med anodlikriktning och 
saknar återkoppling enär signalstyr· 
kan ändå är mer än tillräcklig, då 
centralantenn användes. För aU även 
kunna använda röret som vanligt för· 
stärkarsteg har anslutning gjorts till en 
mikrofonkOlltakt av »automatiskt kort· 
slutande» typ. Den är isolerad från 
chassiet och jordförbindes över av· 
stäumingsspolen. Nårron särskild om· 
koppling behövs därför ej, men lik· 
riktarverkan måste upphävas och detta 
åstadkommes genom att Sa slås till, 
varvid katodresistansen sänkes från 
10 000 till ca 1 600 ohm. 

Nätaggregatet är också av vanligt 

utförande. Som skydd vid eV. fel på 
elektrolytkondensatorerna ligger en 
150 mA säkring i anodåterledningen. 
För att skydda rören förbindes dess· 
utom denna återledning med chassiet 
via en förbindning mellan stiften 1 och 
2 på högtalarproppen. Om däl'för för· 
stärkaren skulle kopplas på av misstag 
utan att högtalarna äro anslutna så 
uteblir även anodspänningen och ingen 
skada sker på slutrören. 

Några detaljer. 

Någon omkopplare som kuude an· 
vändas för slutstegets omkoppling 
fanns ej att köpa färdig. Endast van· 
liga våglängdsomkopplare stodo att 
uppbringa, men dessa äro i allmänhet 

Fig. 4. In5pelningsförstärkaren sedd underifrån. 

för klena att använda för att göra 
spänningsomkopplingar med. Dess· 
utom finnas de inte med för detta 
speciella ändamål lämpliga kopplings. 
diagram. Återstod alltså endast att 
själv tillverka omkopplaren. 

Utförandet av den hemrnatilIver· 
kade omkopplaren torde framgå av 
fig. 3. Stommen utgöres av ett par 
isolitskivor fastskruvade på ett par 
gavelstycken av 2 mm plåt. De fasta 
kontakterna äro gj orda av kopparplåt 
med pålödda kontaktstycken av silver. 
De rörliga däremot utgöras av i U· 
form bockade bitar av 1 mm piano· 
tråd. Även dessa ha försetts med kon· 
taktstycken av fastlödda bitar av sil· 
verplåt. Axeln består aven bit 6 mm 
silverstål. Den är som fig. visar fi lad 
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platt på ena sidan och en remsa isolit 
sitter där fäst med några 1/ 8" skruvar 
fastgängade i axeln. 

I ena kopplingsläget är alla bryt
ställen på ena sidan öppna och alla 
på motsatt sida slutna. l andra kopp
lingsläget blir det omvänt. Genom 
pianotrådarnas fjädring erhålles dels 
ett gott kontakttryck, dels en god fast
-hållning i de båda lägena. En skärm
plåt av aluminium utgör hölje och 
hela omkopplaren fästes vid chassiet 
med ett par skruvar genom gaveln. 
För alt utan svå righet en del ev ntu
ella ändringar i kopplingsschemat 
skulle kunna företagas gjordes om
kopplaren med 7 ektioner trots att 
endast fem av dem hittills kommit till 
-användning. Isolationsavstanden bli 
stora och då ana anslutningar ligga 
på samma sida underlättas kopplings
arbetet. 

Utgångstransformatorn har fl ra ut
tag på sekundären. Lindningsvarven 
-äro så avpassade att rätt anpassning 

kan erhållas till högtalare både när 
hela slutsteget begagnas (8000 ohm 
anod till anod) och när endast V 2 är 
inkopplat (5 000 ohm på halva primär
lindningen) . Högtalare, inspelnings
huvud m. m. anslutas med vanliga 
oktal-rörsocklar som stickproppar. R1 

tjänstgör som seriemotstånd när en 
fältmatad högtalare (250 V) begag
nas. Här uttages även högfrekvensen 
mellan hylsorna l och 4. Rörsocklarna 
för de yttre anslutningarna sitta på 
förstärkarens ena sida. Chassiet är 
gjort av 1,5 mm järnplåt. Frontpane
len är en 1,5 mm tjock, sandblästrad 
aluminiumplåt. Den är fastskruvad på 
chassiets ena kortsida men med en 0,5 
mm mellanläggsplåt, vilken ej går än
da ut mot sidorna_ I den fals som här 
bildas. skjutes plåthuvens invikta kant 
ned. Den styres upptill av tre plåt
lister, som skruvats fast pa frontplå
tens baksida (se fig. 2). En mycket 
god stagning erhålles på detta sätt och 
tltseendet blir trevligt. Huven, S0111 är 

av vanlig galvaniserad plåt och frost
lackerad fästes med några skruvar vid 
chassiets nerkant. Urtag finnas för an
slutningskabel, antennintag, de båda 
rörsocklarna samt nätspänningsom
kopplarens lägesmarkering. 

Fig. 2 visar även en skärmplåt om
kring V3, nätsäkringarna som siUa på 
en vid nättranformatorn fastskruvad 
isolitplatta, samt anodsäkringen nere 
på chassiet bredvid likriktarröret. 

P å fig. 4, som visar det färdigkopp
lade chassiet från undersidan, synes 
längst ner nätspänningsomkopplaren 
och sildrosseln. Upptill ligger slut
stegsomkopplaren, omkring vilken 
kopplingen är koncentrerad. På ömse 
sidor om denna skymta rörhållarnas 
undersidor. Genom denna placering 
kunde kopplingsarbetet ske rätt be
kvämt trots att chassiet ej är särdeles 
stort. YttermåUen äro 2S0X 180 mm, 
höjden 220 mm. De ledningar, som 
föra högfrekvensen ha skärmats. Till 
dessa har f. ö. använts skärmad an

............. .......................................................................................... " ...... ,... ,.....""",,, .. ,.......................................................................................... ............ 


A ,LPHAS flatstiftkontakter 
- s!er säkra konfakfer ... 

Alphas flatstiftkontakter används nu
mera icke endast inom radio- och 
telefontekniken utan, även inom flera 
andra elektrotekniska områden. De
ras ändamilisenliga konstruktion och 
gedigna kvalitet gör dem idealiska 
som anslutningsdon vid kopplingar 
ay strömmar upp till ca 20 A eller 
vid spänningar upp till ca 500 i 
normal rumsfuktighet. 

Kontakterna till ännu högre ström
styrka om stiften resp . hylsorna pa
rallellkopplas. Isolationen mellan kon
takternas metall delar är mycket god 
och understiger vanligen ej l 000 

Mohm då kontakten används i nor
mal rumsfuktighet_ Sänd efter vårt 
prospekt idag - där får Ni utför
liga uppgifter om Alphas flatstift 
kontakterI 

r AKTIEBOLAGET , 

1948 ( , 

- En LM ERICSSON-FÖRETAG 
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Nu på lager i Sverige 
TCC-Elektrolyt~r i plaLbägare . 500 volt arL ct s spän ni ng. 
600 vol t t OPPR[lännin . Kapacite t. 32 mr,!. PrIs kr. 9: 80. 

AHa anura vll r dc l1 450/500 volt av fabri ka t Te . Solar 
oc b Cornell Du b lli er finna s äv en på lager till gU lla nde 
priser. 

~[allory B Il\'lbmtore-r. 6 .ocb 12 "ol t m ed 4-p olig sockel. 
Pris kr. 22 : -. 

Rabatter en!. s ,h'anlig klassnin g . 

ELEKTRISKA A/ B Ehren"wördsgntllD 3CHAMPION 
STOCRHOLlII. 


T e l. 52 2528, ;')2 25 29, 52 26 30. 


ELECTRON WIRE 

Den populära ledningstråden ELECTRON 

WIRE kan nu äter levereras. 

Vit plastici.solerad. Area : lXO:75 kvmm. 


Kartonger om 25 yards. 


Rullar om 100, 300 och 1 760 yards. 


StOl' sortering av aktuellt servicematerial för 


radioverkstäder finnes på lager för omgående 


leverans. 


Telefon 1749 80 - vixel. 

POPULÄR RADIO NR 9/1948 

~tuell 
radiomateriel 
från lager: 

• 	 Amerikanska radiorör, »Nationul 
Union,., »Philco» och »RCA». 

• 	 »Hunh elektrolyter, kända för abso
lut pålitlighet. Samtliga gångbara 
vörden. 

• 	 »Philco» ringlednings- och g!ödströms
baHeri RA 6, med hög kapacitet och 
stor lagringsförmåga. 

• 	 »Philco» industribatteri, RA 4 LI med 
dubbel kapacitet. 

• 	 »Ersin Multicore», lödtenn med tre fluss
kanaler. Oövertröffad effektivitet. An
vändes av landets förnämsta radiofa
briker inom bilservicen, telegrafverket, 
flyget, armen m. fl . 

• 	 Koppl ingstråd PVC, 0,65 mm cp , grön. 

• 	 »Pronto» trimverktyg för servicemän, 
sots I och II. . 

• 	 Montage- och servicetången Philco. 
Ett utmärkt verktyg vid radioservice. 

ELEKTROSKANDIA 
STOCKHOLM 6, Norra Stationsgatan 75-77 

Telefon : Namnanrop "ELEKTROSKANDIA" 

Göteborg . Malmö • Näujö . Karlstad 

Gävle . Sundsvall • Ostersund . Um elr 

I 
AR-' • • b.l 	 .,) 
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TRANSFORMATORFABRIK • TUREBERG TRANSRADIO LTD.TELEFON STOCKHOLM 3516BI, 351666 
138A CROMWELL ROAD·LONDON.S.W.7·ENCLAND. 

T~?legrClms.· TRANSRAO. LONDON 

POPULÄR RADIO NR 9/1948 

tenn-nedledning (kapacitansfattig) . Så
väl gallersida som anodsida av röret 
Va är ansluten till omkopplaren. För 
att undvika icke önskvärd återverkan 
har sådan indelning av omkopplarsek
tionerna valts, att växelströmsmässigt 
jordade sektioner ligga mellan och på 
så sätt verka skärmande. Även in
gångssidans ledningar äro skärmade, 
men till detta har vanlig skärmslang 
använts. 

På förstärkarens framsida synas 
längst till vänster nedifrån: 52, volym
kontrollen, mikrofonkontakten, i mitt
raden: slutstegsomkopplaren, Sa och 
potentiometern Rao, samt i högra ra
den: nätströmbrytaren, klangfärgskon
trollen och avstämningskondensatorn 
för lokalkretsen. 

Nästa avsnitt behandlar själva inspelnings
apparaten. 

Om radiolänkar Forts. fr. s_ 221 

5) Ju flera relä- resp. förstärkarsta
tionerna äro, desto större bli riskerna 
för driftstörningar. Här synas länkar
na ligga bättre till än kablarna. Blir 

RADIO

TRANSFORMATORER ' 

LIG STADROSSLAR 
dämpning och ka
pacitans, som nå
gonsin uppnåtts 

OMEDELBARASTANDARD- OCH LEVERANSER FDR 
SPECIALIYPER EXPORT 

'lHerligare typer med 
fast isolation (polye

lyien) äro under 
utveckling

A.-B. ERIK SUNDBERG 

det möjligt att bekvämare . (mera di
rekt) förstärka kortvågseffekten i relä
stastationerna, torde länkarnas drift
säkerhet ytterligare komma att öka_ I 
gengäld äro de nu använda koaxial
kabelförstärkarna enklare än reläför
stärkarna i länkarna. 

6) Koaxialkablarna äro utsatta för 
skador genom åska och åverkan. De 
därav uppkommande felen kräva rela
tivt lå g reparationstid. Sådana ska
dor ha emellertid i Amerika nedbrin
gats i hög grad. Man har utverkat 
goda skyddsanordningar mot åska. 
Kablarna äro även tryckgasskyddade 
mot åska. Risken för åverkan är starkt 
reducerad genom intensiv affischering 
utefter kablarna. I verkligheten torde 
därför fel i terminaler och förstärkar
stationer dominera koaxialkablarnas 
driftsäkerhet. 

7) Länkarna störas av fading. Ehu
ru föga statistik över sådana störnin
gar finnes, synas de emellertid upp
träda relativt ofta men ha kort var

aktighet. I motsats till kabelfelen krä
va de ju ingen reparation. Man kan i 
viss utsträckning minska fadingstör
ningarna genom att bygga triangellän
kar_ Anläggningskostnaderna öka gi
vet då i motsvarande grad. 

8) En nackdel med radiolänkar, 
som man ej får lämna obeaktad, är 
våglängdsproblemet. Trots att man ar
betar med mycket höga frekvenser, 
blir på grund av de stora bandbred
derna antalet disponibla våglängder 
begränsat. Man räknar därför med 
att vissa svårigheter kunna uppkom
ma, när ett större antal mikrovågs
förbindelser utgå från ett stort trafik
centrum, t. ex. New York. Det synes 
emellertid troligt, att man i praktiken 
alltid skall finna en tillfredsställande 
lösning på detta probem. 

Det är givet, att nu anförda skäl för 
och emot radiolänkar och koaxialkalbar 
inte möjliggöra något definitivt ställ
ningstagande. Det förefaller emeller
tid, som om de båda transmissionssy

luftisolerade, böjliga 

Kablar med vid 100 Mph 
70 ohms Neper I Diam· 1 

karakteristik I /km I kW 

I ~m' lAl 7.06 0.11 
A 34 I 2.41\ I 1./\ 

Kablar med Kapa- Impe
låg citans dans IOIam· 1 mm.kapadtnns ~F/m ohmI I 

en 20 173 9 
C 22 18 184 11 
ess 15 220 16 

Foto...ellkab~1 33 132 9I I I 
På be~llran sIInda vI glrna data far vdra 

övrIga kabeltyper. 
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ElEKTRO 
/BORG 

MÄTINSTRUMENT 

SAG Rörvoltmeter 

Mod A 2121 Mätområden : 10 mV-300 V. Noggrann· 
het vid 800 P/s: ± 2 % av ändvärdet. Frekvensområde : 
30 P/ s-300 kp/ s. Ingångsmotstånd : ~ l Megohm. In
gångskapacitet: 10mV-IV c:a 28 pF, 3V-300V c :a 
14 pF. 

SAG Klirrfaktormätare 
Mod A 1610. Data : Egen klirrfaktor: 
< 3 °/ 00' Mätområden : l , 3, lO, 30 Ole. 
Noggrannhet ± 10 Ofo av mätvärdet. In
gångsspänningar och ingångsmotstånd : 
10 V-lO Megohm, 10 V- l Megohrn, 100 
V- l Megohm, 300 V-l Megohm, 30 V-l 
Megohm. 

Universalinstrument 
typ T6, 37 mätområden 2000 Ohm/ V. Mätområden för Ström, lik· 
och växel 500 pA-IO A Spänning lik- och växel 3 V-looo V. 
Motstånds- och kapacitetsmätningar. 

ElEKTRO 
/BORG S:t Eriksmässan B-hallen, monter 66 

UNITRAN 
högfidelitetstransformatorer erbjuda följande för
delar: Rätlinjig frekvenskurva - God avskärm· 
ning - Låg distorsion - Vacuumimpregnerade 
- Kompoundisolerade - Vattentäta - Alla för
bindningar svetsade - Inga lödförbindningar 
Ingen korrosion. 
Förutom ett stort antal standardtyper tillverkas 
även specialtyper enligt Edra önskemål och spe
cifikationer. Låt oss ta del av Edra transformator
problem. Ni kommer alt vinna på det. Ingångs- och mikrofon

transformatorerna 

ha dessutom enhåls- resp_ skruv
montage varigenom man kan vrida AB EIEKTROBORG 
transformatorerna så att minsta 
möjliga störfält erhållt's. Birger Jarlsgatan 41, Stockholm 

Telefon 100281, 101302 



~.. 
Advance 

SIGNAL8 EINERATOR 

TYP E 

Frekvensområde: 

Noggrannhet : 

Dämpning: Konstant impedans genom 75 ohms 


Den senaste ADVANCE signalgeneratorn, typ E, transmissionslinje. 
ställer en LABORATORIEAPPARAT inom räck Strulning: Under 3 mikrovolt vid 60 Mc/s. 

Belyst skala : Skalans totala längd 750 mm. 
håll för varje serviceverkstad och amatör. Nätanslutn ing: 110- 210- 230--250 volt, t,äxelström 40 

-100 p/ s. 
Dimensioner : 33 X27X 20 cm. 
Vikt : Omkr. 7,5 kg. 

Dess enastående noggrannhet, vidsträckta fre
kvensområde samt tillförlitliga attentuatorsystem 

Pris Kr. 375: - nIo. 
gör detta instrument till ett oumbärligt redskap 
vid service av känsliga .radioapparater. P~R HELLSTRÖM 

A G E N TURFIRMABroschyr med fullständig beskrivning tillhanda Eltekni. k• • vdtlnin~en 

håDes på begäran. Spannmålsgatan 14. Telefoner 114339 och 13 2B 32 
G ö T EBORG 

JOO Kc/s-60 Mc/s p å grund/r e

kv ens erna. 

Garanterad till ± 1 %. 
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stemen under ganska lång tid komma 
att existera samtidigt och i viss ut
sträckning komplettera varandra. På 
teknikens nuvarande ståndpunkt kan i 
varje fall ej förutsägas, om något av 
systemen längre fram kan komma att 
dominera. 

vAra Jllsa re Ur "ulkomna med bIdrag un
de r denlU~ rubrIk. VI efterlyser pruktl8ka 
JiUt.ker : tre,·l1gfl. . arbetHmt:"toder, kne-plga 
koppli ngar oeh mätmetoder. Jllttllh'er
bd.. detalje r, enkl.. oeh effekth'o h,Jiilp
m ed e l fö r 8e nlee oeh fel.öknJng etc. Det 
riicker m ed en blyertsNklS8 och några ra
der. V" r J Infört bldrllg honoreras m ed 
kr. 11 : -. 

Spolar för mellan- och långvåg. 
Spoltråden lindas på en stomme av rullat 

papper (se fig. ). I ena änden insättes en 
järnkärna och i den andra änden insättes 
en plugg av trä, ebonit el. dyl., som stöd 
och fäste för spolen. All tsammans samman
fogas med något lämpl igt klister. Spolens 
induktans kan trimmas på två sätt : 
L lärnkärnan klistras fast inuti spolröret 

och induktansen varieras genom att spolen 
skjutes upp eller ned på röret. Denna metod 
går bra om man har en stadig spole från 
ett gammalt spolsystem, där varven hålla 
väl samman utan särskilt stöd. 

TR.iMK'ÄRNA 

lb.......~~·/' SPOL~TOMME 

2. Spolen f· r sitta fast på röret, och in
duktansen varieras genom trimkärnans för
skju tning. Bäst är det i detta fall om trim· 
kärnan är försedd med grova gängor. Då 
gör det ej så mycket att spolröret är slätt 
invändigt. Genom att taga upp några små 
hål i spolrörets väggar, bildas inbuktningar 
på insidan, lagom stora för tr imkärnans 
gängor att fäs ta i. Sedan spolen färdig trim
mats, indroppas vax el. dyl. så att kärnan 
behåller sitt läge. ( Folke Wedin) 

Stockholms Radioklubb 
Vårterminens program avslutades freda

gen den 28 maj med ett studiebesök hos 
firma G Schönander. Många medlemmar pas
sade på tillfället all bese denna intressanta 
fabrik, och det vackra vädret bidrog sä
kert även till alt deltagarantalet blev så 
stort. Deltagarna samlades pil fabrikens 
stora altan, och sedan alla sett sig mätta på 
den vackra utsikten över Mälaren mot 
Stockholms sydligare stadsdelar häl8ade ci
viling. S. Ledin Radioklubbens medlemmar 
välkomna. Han gav en översikt över firmans 
produktion, som huvudsakligen omfattar 
röntgenutrustningar och numera även 
elektronmikroskop i samarbete med profes. 
sor M Siegbahn. 

Deltagarna uppdelades i smågrupper och 
ringo under sakkunnig ledning bese fabri
kens olika avdelningar. Största intresset till 
drog sig elektronmikroskopet, som de
monstrerades i drift, och glashyttan, där allt 
glas framställes, som behövs ·för tillverkning
en av röntgenrör. Det var synnerligen fasc i
nerande att se, hur de skickliga glasblåsarna 
drogo ut en glödande glasklump till ett 
långt, jämntjockt glasrör. 

Efter besöket på de olika avdelningarna 
blevo deltagarna bjudna på kaffe med dopp 
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Ä ven amatörer 
har stor nytta av Brevsko
lans Radiokurser som på ett 

intressant 

som intres. 

Radiotekniker
ett yrke på frammarsch · 


Radion går mot en ny storhetstid. Efter
frågan på skickliga radiotekniker stiger 
ständigt och de som kan sin sak och följer 
med i utvecklingen få r goda anställ ningar. 
Men kraven på kunnande stiger också, och 
det räcker inte enbart med praktik. Man 
måste även behärska de teoretiska grun
derna i radiotekniken. Desto värdefullare 
är det, då dessa kan inhämtas jämsides 
med det praktiska arbetet. Brevskolans 
Radiokurs har mycket att ge för den som 
grundligt vill lära sitt yrke. Genom stän
dig överarbetning hålles kursen fullt i 
nivå med utvecklingen, och de många 
praktiska beräkningsexemplen och beskriv
ningarna underlätta r förståelsen av den 
teoretiska framställningen. 

lättfattligt och 
sätt förklarar allt en ra
dioamatör behöver kun' 
na för att me d gott Börja Dina studier i höst. A r Du rådvill byte' kunna bedriva sinom vad Du ska läsa - la kontakt med trevliga hobby.Brevskolans studierådgivning som kost: 

Mtd denna ku pong kan Du an- nadsfrift står till Din tjänst. 
,..-___ mäla Dig di,.kt till kursen "R.k. Stryk under det ämne 

nes tick.1n' I • • _ • • • •• s.rar D'g sA Ur Du omgående p<o' 
, spekt med .11. upplysningar I 

• Tele teknik: . ~(()torteknjk : I 
Radlotekllikcr- erk mlis tare- • 
kurser k ur se r Vänne- o.•an\- F sik och kemi R ealokole -UTMÄRKT KURS + • Radio F örma nskurser tet.steknlk : R ittli'knik Imr.er : 

Signa Itekn ik Montör s kurser Inge nJ örs kurse'r Ve rks tads _ Ens k lld brev- • 
• Grundkurser lIIoto rskötare- Verkmästa re- teknik under visningRÄKNESTICKA 

Yrkes kurser k urser kurser Elel,tricite ts lära Dng brevskolor 
• lIiis tarb revs - Elek t ro- .\fto llbrev- • 

Verks lads- Maskinteknik: kurser maskinlära skolor 
teknik: I{onstru k!ö rs- 1IIIls kini s tkurscr :\lo to rlilra Språkkurser: 

för endast 19:
Du har ofta önskat att kun na använda en • Iuge njör - k urser YrkesIwrser Ra d io Grundku rs i • 
räknesticka. N u kan Du få lära Dig det fö r kurser Yer kmiis tare- Gr ovphltslagerl: SIgnaltek ni k s ven ska 

• Ve rkmä s tare- kurser Vc rkmiista re - Rä t tR krivn lng • 
en ringa kostnad genom Brevskolans nya kurser Jj'iirlll3l\ sku r ser kurse r Specialkurser : P rakti s k skrlv-

Förmanskllrse r Ma skin isfk u rser F ö rmun sku r s r Räknestickan ku rskurs. Den omfattar fyra synnerligen instruk. • Yrkeskurser R eparatö rs. Aniigning Engels ka • 
tiva studiebrev. Du fl r både kursen och en Kurser tö r a r - kurser \'i;.gbyggnad.- Bleklrotekni ska Tyska, Franska 

be t sstudiemän Mon lö r s kurser teknIk : hcrilkn lng ar Rys ka, Span ska•god räknesticka för endast 19 kr. Sänd in K urser för pla- Vil g lll iistare - Isolat ion s - E s peranto • 
ncringsDllln kurse.rkupongen redan idag. • I Schalt:tm :'i s tare - mli t nin gar .. iUusik o. hobby : 

GJuterlteknlk )(e~nl.ka Inll'. er Planschv rk .for Att .sjung a till • 
_ _ _ • :\[iis tarekurser bernknlngnr och ] \örllwn skurser y rke unuervls - gi tarr eller luta~ It'Hrrnu us kursel' k()onstr:~~ktA()ner: Yrkeskur se r nlng m . fl. Il~iol spelningI Llirllngskurser Iuge nJ ursk u r ser piano, dragSPel. 

_1IIIIiiiiiII __ _ 

I Rltareknr se l' (irllndkurser I: Ritteknik : :\I llSikledarkursI D • S..etMnlngs- Rit teknikens Matemafil, In genjö r, kurser T eckning
SOCKHOlM 15 teknIk: g runder Formclriikning Iti tarekur sp.r Amatörteater •BrevskIa~ I. Verkmlistare- Geo m el r is k O. tri A'o nome trl Ämueskurser Orie ntering I 

kurse r
F ö rmans kurser l\Ias h:inri tningI Hä<med 

----------------
anmäler j,' g mig till ku<.en Räkneotlckan. I.I Yrkeskurser 

ritnin g Brevsk I Da~ I 
Avgiften kr. 19: - (ink!. räknesticka) inYt,., samtidigt ~, kt • 
pi postgirokonto nr 11. ~Ui~~:~~tkun:;e~ I'~~e'0~~t,i:'~r STOCKHOlM 15I t. F örnlnnsku r ser ~~askl~~stkurser Sänd prospekt öve r d e kur.er Jag 8t.nlklt under.• 

Yrkeskurs r " erklll!l s tnre -

I Trlirörlidllng: Ins tallatörs- amo : ....... .. .. .... ..... .. ... .. .. .. .. ... .... .... .. ... .. ........... .... •Ndmn: ..... .. . ... .... u...... .. .... .... .... .. .. ...... .. ... ..... ..... ... kurser l\ 


Verkmlistare- kurser 
I.
• 

Bostad : ....... . .. ... .... ...... .. . ... ......... .. .. .... ... .. . .. ..... .... .. kurser Montilrskurscr Bostad: ........ .. ... .... ....... ... ..... .. ..... ... .... .. ... ......... . .. . 
I • F örmanskllrser Yrkeskurser • 
,dr.ss' I Yrkes kurser UirlingRkurse r Po~tadrtss : ..... ... .... .. .... .. ... ...... ... ... ...... .. . . .... .. . P.R. 

, Po,t_.:-. ~....=.. =· ··=·"= ·· · =·· ·2:R~••••••••• _••••_••••• 

http:Inll'.er
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i fabrikens slora matsal, och fingo därvid 
tillfälle till ytterligare diskussioner med ci
ceronerna. 

Följande ~ammanträdesdagar har fast
s'tällts för höstterminen 1948, nämligen tors
dagarna den 16/ 9, 30/ 9, 14/ 10, 28/ 10, Il / Il, 
25/ Il och 9/ 12. 

Sammanträdena hållas som vanligt kl. 
19.30 i Medborgarhuse ts lilla hörsal. 

Torsdagar ha denna gång valts framför 
tisdagar, som ju länge varit klubbens ordi
na.rie sammanträdesdag. Orsakerna härtill 
äro tvll. För det första visade det sig, att 
Medborgarhusets lilla hörsal redan var re
serverad ett fl ertal tisdagar, och för det 
andrå äro många medlemmar upptagna av 
andra sammankomster just tisdagar. 

Sekreteraren. 

Utställning av engelska 
radiodetaIie r 

En utställning av detaljer för radio, 
elektronik och telekommunikation kommer 
alt anordnas i Kungshallen i Stockholm den 
18-22 oktober 1948. I utställningen, som 
endast är öppen för inbjudna kommer 32 
engelska firmor att deltaga. 

Telegraferingskurser 
för sändareamatörer 

Föreningen Sveriges Siindaream<ltörIJT 
och Frivilliga Radio Organisationen - SSA 
resp. FRO - kommer även i lir atl anordna 
en kurs i morsetelegrafering för blivande 
sändareamatörer. Kursen beräknas börja i 

Telegraferingslektionema 
från SHQ 

Arm(,ns Signalskola har delgivit O"S ne
danstneOlle utsti nllningsplan för telegrnfe
ringslektIoner i radio under tiden 19/ 7-2/ 10 
1048. 

StatlonssignaI : SHQ_ 
FreIo-enser och vilgtyper : 

4010 kp/s (74,8 m) A 1 
6!:iOO kp/s (46,1 m) A 2 

Tid I llå ndaga r- Fredaga r 

073O---UOOO 40-takt 
OOO0---U910 SO-takt a)
0910---tll130 6O-takt 
0930-1030 80-tnkt 
1030-1100 100-takt 

~[:'I ndng TisdagTid I Torsdag Fredag 

1900-1930 40-takt b)
1930-2000 OO-takt e)
2000-2030 6O-takt e)
2030-2115 SO-takt b)
211å--2130 SO-takt e)
2130-2200 100-125-takt e)
2200--2215 6O-takt d) 

a) klartex t. 

IJ) balva tiden klartex t, därefter kryptotexl. 

e) bah-å tiden klartex t, dä refter kryptotext.

d) eventuella meddelanden på klart spr:lk 

samt dä refter klartext. 
e) alla morsetecken. som förekomma vill In 

terna tionell trafik. 

slutet av augusti eller i början av septem
ber och pågll ca 4 mllnader och avser att 
bibringa deltagarna telegrafikunskaper så 
att prov för erhllllande av amatörsändare
licens kunna avläggas innan kurserna av

...........................................................................
........................................................................... 
BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Under d ..nDa rubrik IntlIra vi .tandardllerade 
rndllnnnn...r av nPdan.tilA'nde ut ......nd.. till 
ett pris av kr. 2: 110 per rad. Minimum 2 
rudt"'n utrymme. Dettaa I"Ddn n nontter äro ay
...dd.. att _kap.. en tIIrslUJnlDglkoDtakt radlo
amatörer pmf'lIan . 

TIU salu: Sigllalgenerato r Champion t.yp
SlAV Ul"d freke,-nsområden 5 st , t!llsam
mans tilckande 16.5 Mc--100 kc fö r v1ix:el
ström sä ljes I fullgott 8klck för endast kr. 
150: -. N. Durehed, Skårsgatan 48, Göte
borg. 

Till salu: "Laddningslikriktare" mycket 
billigt , till sa lu vid snar a fft.l r. G. Holmbom,
Arvid sjaur, tel. 133. 

Till Mlu: Ny trafikmottagare HQ 120 X 
sä ljes till bögstbjudande. Gö.ta }(arlsso ll, 
Fredrlk.berg 516, tel. 766 Oskarsramn. 

IlnBka. köpa: Saja gravermotor eller verk. 
Tel. 675015. 

önskas köpa.. En 2 W. sä ndare-mottagare 
(arm~m{)d cll), Svar till "Arm~modell" , den. 
tidn. f. v. b. 

Till salu: Ameri kansk Koaxialkabel, po
lythenisolerad. grov, 25 m. Kr. 150: -. Svar 
till "l kW", Pop. Radio t. v. b. 

slutas. Alla upplysningar lämnas av SM5LR, 
Lars Rudberg, Sköntorpsvägen 4, Enskede 
- dagligen efter klockan 18.30 per telefon 
48 Ol 03. (Obs_! Ej hänvändelse till KungL 
TelegrafstyreIsen.) 

AMERIKANSK NYHET 
Bom ännu ej t!llverkas I Sverige, är vArt efter magneto
fonprincip kOll1ltruerade 

trådinapelningsaggrega t. 
Inspelningar UP'p t.1ll en timme per trådrnlle, 80m enbart 

kostar kr. 9: - ocb som allt efter behag kan avmagneti 

seras och anvlindlUl på nytt, ilro mHjIlgll från radiopro

grammet, grammofonskivor eller egna tal-, sAng- och 

mU8Ikpre!lt~tl o ner. Aggregatet kan lätt, enkelt och billigt

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

varje radiomottagare resp . grammofon, ' behövs "arken 

särskild motor eller förstlirkare. 

OBS.! Ink{\pskällor till all el"forde.rllg material lIra an

givna. Ritningar och arbetsbeskrivning liro nttfHrda I 

minsta detalj.

Pris per ritningssats med arbetsbeskrivning kr . 11 : 75. 

Slindes mot postfilrskott, varvid porto tillkommer. p R.7 


FIrma H, K. WAllENBERG, DrottnID......t. u, örebro. 

RADIOREPARATOR SUKES 

Svar med löneanspråk, ålders- och 

kompeten"bevis_ 

Radiofirma W. Höglund, Halmstad 

Vi tillverka 
l plåt: chassie, frontpaneler, huvar, rackar 


och lådor för radio, instrument, 

förstärkare m. m. 


Enstaka och i parti. Gott arbete, 

billiga pri5er. Krymplackeringar utföras. 


RAD IDAMATÖ'RERNAS INKÖPSCEN TRAL 
Trollhättan 2 

GREENLEE 

ehassi-s tansar 

Ett mindre antal 1-3/ 16" (.30 mm) finnas f. n. i lager, 
pris IS: - samt några enstaka skärverktyg, ställbara för 
hål av 49, 60, 73 och 89 mm avsedda för instrument 
e. dyl. Pris 75: - . 

General Import Co. 
Styrmansgatan 16, Sthlm. - Tel.: 60 06 46 

'I 
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Jalla .1a1l1J ! 'xa 'l 'llUlll 

!ltq.lall.1umsa~lll 

-J3[]U~ ' 

11)[31ll 

IIIQ.qs
SUUlSlSa.1

SUUHaudull
suU~)[npnl

mu
apQIJ/)[am 

.I.lEdss1!I 
(A'I) ~1!å~U1!1 
EUlunEl1s~Vl 

ånS!Sa.1l'lVl 

mod-mot 

-förstärkare 
-steg 

modulerad, t . ex. sändare, 
"åg 

modulering 
- , a mplitud- (AM) 
-, a nod

bromsgaIler

-, de
-, fas
-, frekvens- (Fl\I) 


full 
-, galler
-, gallerspiinnings
- , gallerströms
-, hustighets
-, Iwrs
-, serie
-, skärmgaller

, över

-s/ drossel 

-s/grad 

-s/ meter 

-s/ transformator 

-s/ trapets 


moment 
-brytning 

momentan 
-viirde, även ögonblicks 

värde 
motkoppllng, även negativ 

återkoppling 
motor 

-generator 
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lasSoJ])

SUaållaJp!Vl 

-!Januq , 
-~u.lUcIdu ' 

llP1!1 
nUlSPllS.1[ 

.5V.l..llUlIl 'A'I 
a[OOSun] 

lIonUlSO!PU.1 
-:3A:IJ as 'uonU~S~Äl.lunJnl 

O!pluolla as '-O!PU.l ' 
,;!upasHul(OI 

uOJala)
aJllpu1ls

.lO~ umasosl'lUluå11.1.8 
, .I°lUmaSOSna.1aJ 

-JalU! as '.Io~ull!aso

a.1ul'llmom/ [Ul[°1 

mots ta tion 
motstånd 
-, anod-, detalj i appa

rat, jfr anodresistans 
-, avlednings
-, belastnings-, jfr be

lastningsresistans 
-, dämp-, jfr dämp

resistans 
-, fast 
-, glödströms
-, inre,se inre resistans 

, jiirnväte
- , katod
-, Iäclc-, j fr liickresi

stans 
, restladdnings

- , shunt
-, silit 
- , skild.
- , skjut
-, start 
- , strålnings-, se str'tl 

ningsresistans 
-, tråd
-, nrladdnings
- , variabelt 
- vrid
-s/koefficient, se speci

file resistans 
-s/ koppling 
-s/ tdd 

mottagare 
, alls tröms

-, batterI

o 

o 

.1a~amOnualod 
l(Hspajl[lJ.lTlJ{ 

l(SlmlPU~ol 
a.lupu1ls

!lupal~a.lal[JA:ls

UllJ.11S
m1l!)[S

a.111ilullOm
WnrBåll

-llJHU ' 

PUfl 
p1]J lSm 

-ddoJd '
-llallf ' 
-S[åll '

~S!1 

:!lull! as 'lfUJI 
.1alamonu <JlocI 
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UO!SIOlSlP 
.11lfu\I 
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-.11lpUlll(as 
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-snl 
-!!Ia.1 

-.l"!!mjJd 
-.lal'lul 
-S.l°ll 

-JllI!J!q 
-l[UlIq 

a fun 
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' 
'
' 
' 
' 

-mott.agare 

konyertor, ilven 
omformare 

kopparlikriktare 
koppling 

, antenn
-, av... 
-, balans
-, brygg

,;!U!UPII!l 

enankar

- , Colpitt - -, se kapa
dtiv trepunktskopp
ting 

drossel
- , elektron
-, fast 
-, Hartley- -, se in

duktiv trepunl{ts
koppling 

-, in
- , induktiv 
,- kapacitlv 

, kritisk 
-, länk
-, His 
-, med-, även positiv 

ålerlwppling 
-, mot-, liven negativ 

återkoppling 
-, motstfmd.s
- , illottakts
-, parallell 
-, reflex
-, resistiv 

serie

-lolUSuapu0l( ' 
upu!l 

-plof' 
-nU;)lUU ' 

UU1I 
a.1USUll.ll'laq 

-pnmdmu as '.IQ'J!WJI 
JO~Ulallal'l/s

-.xanu,;! '
-pOUU ' 

ffiQJ 1S1l11 
a·IUl(J IDS.lQ:J/S

-.Iau u,;! ' 
-pouu ' 
.5uluuy'dSl(!l 

-mnluluå ' 
-JaAI!S)[;)!å:!l ' 

-POlUl(pQl.:l ' 
.IQ.1.1U~ lI:Pll1l 

-sl'lVålaq ' 
-S.:lVååluq '

l'lUJ.1arnpomap 
-Janu.;! lJf '-Janu,;! ' 

,;!u !.1a[npomap 
-polP .1Jf '-POIP '

!lU!.IalnpOmap 
-pouu .1Jf '-ponu ' 

ilulu~l{ll:l[n 

l ul'Ia.I!ll'lu
a.llll 

-l(Pllm)[lllS as '-.1.101 ' 

-lllPls '
-naras ' 

kon-kra 

-, sockel
spar

-, transformator
- , ur
-, ut
- , variabel 
-, lI. ter
- , negativ, liven mot

koppling 
- , positiv, liven med 

koppllng 

-S/bleck 

-S/ dosa 

-s/ faktor 

-s/ grad 

-s/ kondensator 

-s/plin t 

-s / schema 

-s/ spole 

-s/ tråd 
-s /våg 


korgbottenSI)ole, se kors
lindad spole 

korona, jfr gUmning 
korrelttionskurva 

- , pejl 
korslindning 
korslindad spole 
korsmodulering 
kortslutning 
kortvug (KV) 

Juaft 
- ,!eJektromotorisk (emk) 
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lam-Dom 

kre- kuB met-mod 

- , koercilh'
-, magnetomotorisk 

(mmk) 
- , reserv
-s/ aggrega t 
-aggregat 
-frekvens 
-förstärkare 

krets 

-, 

absorptions
anod
antenn
avstämnings

-, effekt
-, fasvlindnil1gs
-, galler

, gllistsläclmings-, se 
gni stskydd 

-, högfrekvens· 
- , in
- , l gfrekvens
- , mellnn
- , mellanfrekv ns
- , oscillator
- , parall Il· 
- , rejektor, se sugkrets 
- , resonans
- serie
- , spilrr
- , styr
- , sviingnings
-, sug
-, tank
-, ut
-brus 

I.:rls tall 
-, berg
-, kvarts

lys
-, piezoelektrisli: 
-, reglerbar 

, styr
-detektol' 
-fattning 
-filter 
-h Ilar/ e 

-fattning 
-sockel 

-högtalare 
-kontroll 
-mikrofon 
-lliottagare 
-oscillator 
-styrning 

kritisl, frekvens 

krili k koppling 

krypsträckn 

kulgnlstgap 

klUTa 
- , devia tions
- , kalibrerings

korrektions
- , pejl
- , resonans

k ustradios tation, även 
kuststation 

KV. kortvåg 

metallisering 

meter, jfr miitare vid in
tegrerande instrument 
-, ampere
- , aero
-, frekvens· 
-, fiiltstyrke
-, galvano
- . gonio

, isola tions
-, modulerings
-, rurvolt
- , vario
- , volt
- , watt
-ampere 

midline·kondensator, se 
vridkondensator 

mikro/ampere CuA ) 
-farad CuF) 
-henry ([d-I) 
-mikrofarad (fIfIF ) 
-volt CaV) 
-våg 
-watt (.uW) 

mikrofon 
- , band -
-, brös t
-, dynamisk 
-, elektrOdynamisk 

, elektromagnett k 
-, elektrostatisk 
-, hastighets
-, högtalar

- , 
-, 
-, 
-, 
-, 

kolkorns
kondensator
kristall
membran
nul

, strllp
-batteri 
-effel,t 
-förstärkare 
-kabel-, se mikrofonled

ning 
-kapsel 
-ledning 
-sladd 

mikrofoni 
mikroratt, se f inratt 
mIkrotelefon 

, bröst
-, hand
-, strup 

mi1o'ovåg 
millI/ampere (mA ) 

-farad (mF) 
-henry (mF ) 
-volt (mV) 
-watt (mW) 

mi Illmetervi'tg 
minuspol 
mixer, se blandare 
modulation, se modulering 
modulator 

- , de· 
- , ring
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omkopplare 
kunna erhållas i 1-, 2- och 3-poligt 
utförande, 2-12 vägs och 10-100 Amp.OIHlMDlle 


Reglermotstånd 
25  50 - 100  150  300 - 500 watt 
0,5 t. o. m. 10000 ohm fr ån lager 

75-225-750-1000 watt 
på beställning 

(UNIVE RSDL·IMPORT'I
AKTIEBOLAG 

TOI1lIf'bol'al~n 2 STOCKHOLM 
",-P.,81f!.i rokon to 1;7 Il S Tel. 3U IU 84, 3 \3818.1 
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I SER I DUBBELTRIOO • 6J6 I 
I 
B E s K R I v N I N G 

6.J6 är en universellt användbar dubbeltriod. Tack vare hög brant


het och hög förstärkningsfaktor är röret mycket lämpligt vid såväl 


transformator- som motståndskopplade förs:ärkarsteg. De låga 


elektromkapaciteterna och korta tiUedningarna ger röret utomor
o 
dentliga ultrakortvågsegenskaper. Likaledes lämpar sig röret myc


ket väl för s. k. triodblandning, varvid den ena trioden tjänstgör 


som oscillator och oscillatorspänningen inmatas i den andra trioden 


o 	 (blandaren) över ?en gemensamma katoden. Oscillatorkre: sen ut

formas lämpligen som en trepunktskoppling, varvid katoden anslu

tes till ett uttag omfattande 1/4--1/5 av svängningskretsen från 

jordändan räknat. Som gallerIäcka i oscillatordelen rekommen

deras 50 k'lnm. Initialgallerförspänningen till blandardelen bör Soekelkoppling 

Röret sett underifrånuttagas med katodmotstånd. 

Allmänna data: Maximaldata pr system : Dri/tduta: . 
o 

Max. total längd : 54 mm Anodspänning: E Max. 300 V Anodspänning: 100 V ;; 
b E" 

Max. diameter: 19 mm A nodström : I b Max. 15 mA Katodmotslånd: 50 f)Rk 
Sockel: miniatyr 7·stifts Gallerström : I c Max. 8 mA Anodström : 8,5 mAIv 

Anodförlust: Pv Max. 1,5 W Inre motstånd: Tf} 7100 Q 
Galler-anodkapaci te t : C~D 1,6,upF 

pänning glöd tråd-kat od: Eli/< Max. ± 100 V Branthet: gm 5300 Itmhos 
Galler-katodkapaeitet: Cf!, k 2,2 ,U ,uF 

Gallermotstånd : R Max. 0,5 Mn 
Anod-katodkapaeitet: Cok 0,4 ,u/tF g 


(Per system utan skärm)
o 
Glöd ~pänning : Er 6,3 V 

Glödström : Jr 0,45 A 


Typiska data som 

blandarrör:
o 

Anodspänning : Ev 150 V 

Anodström : II> 6 mA . 
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Ose. spänn ing: E 3 Ve[[
o 
Transponerings branthet : 1,7mA/Vgmt 

Inre motst änd : R, 15 Kf) 


8 
(Katodmotståndet väljes så 


slort att gallerströmmen 

< 0,5 ,uA) 


4 
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