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Likriktarrör 

Philips likriktarrör till
verkas håde i högvakuum
och glIsfyllt utförande för 
alla i praktiken förekom
mande spönningar och 
strömstyrkor. Bland dessa 
rör mörkas sådana väl
kända typer som t.ex. 1876 
för 800Veff och 1875 för 
SOOOVeff växelspänDing. 

Förstärkarrör 
ni Iden visar Philips välkända EF SO. 
ett universalrör för högfrekvensför~ 

storkning och mötning. Detta rör iir 
en Philipsspecialitet. vars konstruk
tionsprincip blivit standard över hela 
v"rlden. Ett gott exempel på detta rörs 
anviindharhet ör Philips nya katod
stnileosci llogrofG IVIJl59, i vilken sBväl 
\'ertikol· som horisontalförstörkore 
och v ipl'generator forset Is med EF 50. 

Philips specialrör för kalodslråleoscillograler 

Katodstrålerör 

Philips nya katodstnilerör DG 
7-J och DG 7-4. det ena med 
dubbelelektrostatisk ovböjning. 
det andra med elektrostatisk av
höjning i ena riktningen. Avböj
ningskiinsligheten hos dessa rör 
är ca 20')l, högre iin hos tidigare 
typer av motsvarande storlek. 
Philips tillverkningar av katod
stråleröromfattar flero typer m ed 
olika skörmdiametror och blå el
ler gröna skärmar, De gröna kun
na liven levereras efterlysande. 

Vippfrekvensrör 
Vippfrekvensaggregaten utföras med 
högfrekvenspentoder. gastrioder e ller 
med en kombination av båda . Philips 
tillverkning av dylika rör omfattar ett 
stort antal typer. t.ex. gastrioden EC 
SO för vippfrekvenser upp till 150000 
pis och den högbranta pentcden EF 50 
för högsta förekommande frekvenser. 

representera 

NeonstabiIisatorrör 
Philips serie av nconslabiJisatorrör omfattar 
ett lO-tal olika typer och utföranden från 
t. ex. IJ201 A för spanningsstabilisering j 

större möt- och förstiirklU'apparater till 85 
Al. som med"ger så noggrann stabilisering av 
likspänning att den gör normalclement over· 
flödiga aven vid noggranna 11tningar. 

endast en liten del av Philips rörprogram. Philips är en av pionjä

rerna inom elektronrörtekniken och dess produktion omfattar i dag 

tusentals olika rörtyper för mätinstrument, förstärkaranläggnin

gar, radio, telefoni. ljudfilm, ekoradio och television. Vad det än PHILIPSgaller ifråga om elektronrör - tala med Philips röravdelning. Våra 

specialister stå till tjänst med råd och anvisningar i hithörande 

frågor och sända Eder gärna rörkataloger med utförliga data. 
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Tysk radioindustri 

just nu 


Av vår tyske korrespondent KARL TETZNER 

33SAJ(43) :C~l.:\:J:i 

Den tyska radioindustrien var före praktiskt taget noll, 

kriget en glänsande näringsgren, vars under 1946 fram
omsättning under 1938 uppgick till om- ställdes Berlin 
kring 370 milj. RM. Samma år fanns och Västtyskiand 
det i Tyskland 10 milj. rundradiol yss- omkring 120000 
nare och försäljningen av rundradio- (mest mindre) ap
mottagare uppgick till nästan 2,5 milj. parater, 1947 steg 
mottagare vartill kom ca 400000 appa- produktionen till 

rater, som tillverkades för export. omkring 250000 
mottagare. Motsva-

Ekonomi rande siffror för den av ryssarna besatta har också produktionssiffrorna stigit 
Tysklands sammanbrott i maj 1945 zonen föreligger inte; dessutom blev språngartat. I juni 1948, dvs. före nä

efterlämnade på detta område ett fu1l- större delen av de apparater, som fram- ringsreformeJl , producerades av den 
komligt kaos. Många av de stora radio- ställdes där beslagtagna som skade- västtyska radioilldustrien 18000 motta
fabrikerna hade fallit offer för luft- ståndsleveranse r. Detsamma gäller för gare. I j uli var motsvarande siffra 
bombardemangen och andra hade full- den av fransmännen besatta zonen i syd- 28000, i augusti 33 000 och i september 
ständigt demonterats. Så avvecklade västra Tyskland. Här ligger endast en 43000. De viktigaste producenterna är 

exempelvis ockupationsmakten den stör- industri av betydelse (SABA) , som först de nyinrättade västtyska dotterföretagen 
sta tyska spec iaHabriken Radio H. nyligen torde kunnat påbörj a produk- till de gamla kända tyska radioföretagen, 
Mende i Dresden, vidare Körting-Radio ti onen för den tyska marknaden; hittills Blaupunkt i Hildesheim och Darmstadt, 
i Leipzig och den största europeiska rör- har praktiskt taget samtliga tillverkade Seibt i Miinchen, Siemens i Erlangen 
fabriken, Telefunken i Berlin/ Moabit apparater beslagtagits av ockupations- och Karlsruhe, C Lorenz AG i Hanno

(kapacitet l milj. radiorör per månad ) . makten. ver och i Esslingen, TeleJunken i Han
Villervallan efter kapitulationen, det Däremot har återuppbyggnaden av Jlover och Dachau ,rid Miinchen, Philips 
besvärliga råmaterialproblemet och inte radioindustrien gjort stora framsteg in- i Wetzlar. Härtill kommer ett antal ny
minst den alltmer strängt bevakade zon- om den engelsk-amerikanska zonen. etablerade företag, exempelvis Krefft AG 
gränsen mellan ost.zonen och de tre väst- Efter införandet av den västtyska nä- i Gevelsberg, Max Grundig i Fiirth vid 
zonerna förhindrade en snabb åte r- ringsreformen har en mängd hinder för Niirnberg, NO l'dmende i Bremen m. fl. 
hämtning inom radioindustrien, som till produktionen undanröjts och därmed 

85 % var koncentrerad inOl n ostzonen Radiurör 

och Berlin. Försörjningen med radiorör är ett 
Det gällde därför att lösa två pro mycket svå rt problel11. Telefunken 

blem: för det första må5te man inrätta Röhrenwerk i Berlin börj ade i liten 0111

en leveranskraftig radioindustri i Vi-ist fattning fram tji[ blockaden av Berlin 
tyskland och för det andra gällde det att leverera rör tiil västzonen, ca 80 
att åter bygga upp de fabriker, SOI11 låg olika typer, månadsproduktion ca 90000 
i Berlin och ostzonen. Detta var mycket rör. Efter berlinblockaden har cmeller
svåra problem, då det knappast gick att tid denna möjlighet för västzonen fallit 
skaffa nya anläggningar och inred bort; Telefunkenfabrikens produktion 
ningar för nya fabriker i det svå rt för har dessutom starkt reducerats gcnom 
störda och desorienterade Tyskland. kända svåra förhållanden i Berlin be

Produktionen kom därför mycket träffande strömförsörjning och råvaru
långsamt igång. nder år 1945 var den tillförsel. 
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Fig. 1. Typisk tysk mottagare [rån tiden strax ef ter krige t. 

Fig. 2. Standard 'uper från brittiska zonen. 

Mottagaren har 6 kretsar och 4 rör. Plasthölje. 




Fig. 	3. Siemens allströmssuper SB 470 GW. 

västzonen finns det endast två rör
fabriker av någon betydelse. Philips
Valvo-Werke i Hamburg överlevde kri
get utan mer betydande skador; före
tagets månadsproduktion uppskattas i 
dag till 150000 rör. Telefunken bygger 
i Ulm upp en ny rörfabrik, som under 
oktober levererade över 100000 rör. 
Trots detta är emellertid inte rörproduk
tionen tillräcklig för bestyckning av ny
tillverkade rundradiomottagare och för 
Jeveranser till statliga myndigheter. 
Radioserviceverkstäderna, som finns till 
ett antal av ca 20 000 i Västtyskiand, 
klagar också svårt över bristen på er
sättningsrör. 

Priser 

Priserna för runclraclioapparater har 
stigit till det dubbla jämfört med för
hållandena före kriget och anses all

. - -
T 

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

~ 

__~__~~__. ~t~'~__.~.~__~~ 

Fig. 	 5. Kopplingsschema för en 4-rörs liten 
super från Roland Brandt , Berlin. 

mänt ligga alltför högt. Fabrikerna för
klarar emellertid att en sänkning av 

priserna på rundradiomottagare i en 
nära framtid är utesluten enär råvaru
priser, transportkostnader och kostnader 
för elektrisk ström stigit starkt. Trots 
de höga priserna har emellertid de nya 
mottagarna en strykande åtgång, då det 
genom krigsförhållandena föreligger 
stort underskott av rundradiomottagare. 
Man får inte förglömma att redan 1940 
inställdes praktiskt taget all civilproduk
tion av rundradiomottagare. 

Rörpriserna uppgår för närvarande 
till ungefär det tredubbla jämfört med 
förhållandena 1939. 

Tekniska data för radiomottagare 

De nedmonterade rundradiofabriker
na hade efter krigsslutet stora besvär
ligheter att få igång fabrikationen och 

Fig. 6. Modern tysk mottagare för export 
(Sternradio. Roclitz, ryska zonen.) 

de var därför i stor utsträckning hän
visade till alt framst~-illa -enklast tänk
bara radiomottagare. 1946 dominerade 
synnerligen okomplicerade »Ersatzemp
fänger», som gjorde det möjligt för 
köparna att åtminstone få in lokalsän

daren_ 

Som exempel på denna - sedermera 
inhiberade - produktion visas i fig. l 
en liten mottagare från Siemens, typ 
SKE, som i huvudsak motsvarar den 
bekanta tyska »Kleinepfänger». Rörbe
styckningen utgöres aven triod-tetrod, 
VCL Il (allströmsrör för 55 mA glöd
ström) och som nätlikriktare VY 2. Den 
inbyggda högtalaren är av enklaste sort. 
Apparaten kostar RM 155. 

I den brittiska zonen satte de där be

fintliga tio radioapparatfabrikerna som 
mål att få fram en billig superheterodyn_ 
Efter långvariga förberedelser kom i 

tu 
~--...::::r----""'-IH 

Fig. 	4-. Det inre av Siemenssupcrn SW 460 GW. Fig. 7. Prineipschema för impedansmätanordning från O,pta Radio. 
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Fig. 10. Ontraskop med mätkropp, i vilken är inbyggt ett förstärkarrör och ett indikatoröga. 

Fig. 8. Lyxrnollagare från Blaupunkt. Denna 
mottagare, som har 11 rör, visades första 

gången på exportmässan i Hannov ,[ 1948. 

börj an på 1948 standardsupern (fig. 2) 
på marknaden. Man talade först om eLt 
försälj ningspris av RM 275 ; det visade 
sig emeller.tid snart, att det inte gick att 
hålla detta pris. Priset sattes sedermera 
till RM 475. Det är en ganska enkel 
6-kretssuper med rören ECH 4, ECH 4, 
EBL l och AZ l (resp. 2 X UCH 5, 
UBL 3 och Y 3 för allströmsdrift) och 
tre våglängdsområden. Trots det höga 
priset är inte apparatens prestanda och 
framförallt inte ljudkvaliteten tillfreds
ställande på denna apparat. Efterfrågan 
- i synnerhet efter näringsl'eformen 
är ganska liten, i synnerhet som en rad 
firmor levererar apparater i trähölje till 
samma pris. 

Den i fig. 3 visade siemenssupern 
»SB 470» för allströmsdrift kan däremot 
uppvisa strykande åtgång. Denna mot· 

Fig. 9. Universalinstrument från Fernseh G. 
m. b. H. Detta instrument innehåller alla 
mätanordningar som Lehövs rör en radioser

vicever ks tad . 
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tagare har 6 kretsar och 4 rör. Fig. 
4 visar uppbyggnaden hos Siemens 
SW 460, en liknande apparat men med 
mindre högtalare. Intressant är anord
ningen med detaljer och rör på motta
garens frontplatta. Som rör användes 
fortfarande de 1938 först uppträdande 
allströms stålrören UCH Il, UBF Il, 
UCL Il och UY Il, vilka f. n. åter till· 
verkas i Berlin. 

D~ höga priserna tvingar fabrikan
terna att i stor utsträckning tillverka 
enklare apparater. Sedan Telefunken ut
utvidgat serien med V-rör med några 
nya typer konstruerade några firmor en 
mycket enkel 4-kretssuper utan mellan· 
frekvensförstärkning (dock med mellan
frekvensåterkoppling ). Fig. 5 Vlsar 
kopplingsschemat för en dylik mottagare 
från Roland Brandt, Berlin, bestyckat 
med blandarröret VCH H i (stålrörs
utförande) och det nya slutröret VEL Il 
(en förbättrad VCL Il med två tetrod
system och omkring l 1/ 2 W utgångs
effekt) . Denna mottagare har endast ett 
mellanvågsområde från 500-1600 
kp/ s. 

Konstruktionen av lyxmottagare har 
dock i viss utsträckning återupptagits. 
Fig. 8 visar en sådan mottagare från 
Blallpunkt, Berlin. Det är en H-rörs 
lyxsuper med 3 högtalare. 

Mätinstrument 

I motsats till den ur kvalitativ syn· 
punkt inte riktigt tillfredsställande pro

duktionen av rundradiomottagare står 
produktionen av mätinstrument och 
provanordningar mycket högt. Man till
verkar i Tyskland ganska avancerade, 
väl genomtänkta mätinstrument för hög 
precision. Av överflödet av föreliggande 
konstruktioner skall först omnämnas en 
av Fernseh G. m. b. H. (Taufkirchen/ 
Vils) se Hg. 9. I ett ganska litet hölje 
är inbyggt: en signalgenerator för om· 
rådet 100 kp/ s till 20 Mp/ s, en lågfre
kvensgenerator, en rörvoltmeter, ut
gångseffektmätare, un i versalinstrument 
för lik- och växelström och därjämte 
mätbryggor för R, L och C. I ett av 
mätområdena för C-mätbrygga kan man 
exempelvis mäta kapacitanser med till 
6 000 pF med en noggrannhet. av 

±2 pF. 

Mycket intressant är konstruktionen 

av »Ontraskop», en kombination av 

Fig. Il. Impedansmätanordning från Opta Ra· 
dio . Anordningen är bestyckad med ryska rör. 
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Nya engelska radiodetaljer 
G21.3DU,GD(42) 

Engelsk radioindustri, representerad kondensatorer från A fl Hunt Ltd, 

av ett trettiotal engelska företag anslutna London. 
till Radio Compollent MaTWfaclltres Av stort intresse var också en nyligen 
Federation utställde under tiden 18-22 utvecklad typ av miniatyrkondensatorer 
oktuber i Kungshallen i Stockholm en med metalliserat.foliepapper. Karakte· 
del av sina nya produkter. Man kunde ristiskt för dessa metalliserat.foliepap. 
lätt konstatera att utvecklingen på om· perkondensatorer är, aU de i viss ut· 
rådet !<mderur 1110t allt mindre kompo· sträckning är »sj älviagande». Vid ge
nenter. Sannolikt spelar väl i detta sam- J10mslag bildas nämligen på grund av 
manhang det sista krigets allmänna in- den vid genomslaget uppstående Ijus
riktning 1110t små och lätta radioutrust- bågen aluminiumoxid som är isolerade. 
ningar en betydelsefull roll. l.\:Ietalliserat-papperkondensatorer app

licerade i hölje av plast tillverkas i en 
Kondensatorer standardstorlek av ca 5 X II mm, finns 

Det var ett mycket stort. antal engel- dels för arbetsspänningel~ 150 V och 
ska firmor som ställde ut kondensatorer med värden från 4000 pF till 10000 
av olika slag. Av särskilt intresse var de pF och dels för 300 Varbetsspänning 
miniatyrkomponenter, som en del av och med värden fråll 100 pF till 
firmorna demonstrerade. Man kan här 3000 pF. 
exempelvis omnämna ytterligare små Kondensatorer tillverkade efter sam- ning om de små dimensionerna ger 

Fig. 3. Metalliserat-foliepapperskondensalorer 
av miniatyrtyp (A H Hunl Ltd) . 

ma princip, men applicerade i metall
hölj e, tilh7erkas av samma företag även 
för högre kapacitansvärdell. En uppfatt-

Fig;. 1. Keramiska kondensatorer i l11ulIatyr· 
utförande. St orl ek 3 X 15 mm. Kapacitans
värden l X lQ O, 2 X IOOO och 3 X IOOO pF. 

kalibrerad viIgrnätare, HF-sp~innings

mätare och signalsökare. l mätkruppen 

Fig. 12. Tv ' krets spolenhet med inbyggd våg
längdsom kopplare. 

F'ig. 2. Försilvrade uvkopplingskondensatorcr för UHF, avsedda all monteras direkt på chass iet. 
(United InsulalOr Co.) 

är applicerat ett EF 14 och ett EFM II 
(avstämningsöga) . Mätkroppen är ut
formad som en omkopplare, som regle
rar känsligheten och anpassningen till 
den föreliggande frekvensen. Fig. 10. 

En särställ ni n O' intar de mångsidiga 
mätanordningarna från firma Opta
Radio (Berlin, Leipzig, Kiips), som alla 
rillverkas i två utföranden: en med tyska 
rör fö r tyska marknaden och en annan 
med amerikansk ryska rörtyper för 
leveranser till Ryssland. Fig. 11 ,risar 
som exempel en impedansmätare, som 

baseras på substitutionsmetoden. Mät
frekvensen uppgår till 800 p/ s. Man kan 
även ansluta en yttre mätströmskälla 
med frekvens upp till 10 kp/ s för spe
cialmätllingar. Se även fig. 7. 

De radiodetaljer som numera fram
ställas i Tyskland har åter uppnått den 
goda kvalitet, som var utmärkande för 
dem före kriget. Sum exempel visas 
fig. 12 en 2-krets spolen het och inbyggd 
våglängdsomkopplare sammanbyggda 
till ett mycket litet block med trolitui 
som stomme och isolationsmaterial. 
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Fig. 6. Treläges omkopplare, ev. återfjäd rande . i endera eller "båda YUerIägena 
(British NSF Ltd) . ' . ~ .H.' , '. 
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Fig. .k Si1v e.r

glimmerkonden

satorer inmonte. 

rade direkt i Fig. 5. Elektrolytkondensa

gavlarna till MF tor med rörsockelliknande 

transformatorer fattning (Telegraph Con
(United lnsu.la- densor Co). 


tor Co). 

nedanstående måttuppgifter för några 
olika kondensatorvärden : 

Kapacitans Längd Diameter 
0,1 pF 25 mm 9 mm 
0,5 ,uF 37 mm 12 mm 
2,0 ,uF SO mm 18 mm 

Xven elektrolytkondensatorer tillver
kas av A H Hunts i miniatyrutföra·nde 
exempelvis en 32 juF kondensator för 
350 Varbetsspänning med dimensio
nerna 60 mmX 25 mm. 

United Insulator Ca visade en alldeles 
ny - tidigare aldrig utställd sak - en 
keramisk kondensato r 2 X l 000 pF 
(med gemensam jord) med dimensio
nerna 3 mm X I0 mm och en annan 
kondensator 3 X l 000 pF, likaledes med 
gemensam jord och med dimensionerna 
3 mm X15 mm. Båda dessa kondensa
torer är avsedda som avkopplingskon
densationer i HF-steg. Se fig. 1. 

Bland andra nyheter från samma före
tag märktes försilvrade keramiska kon
densatorer för förstärkare för UHF. För 
att möjBggöra så korta tiIIedningstrådar 
som möjligt, har dessa kondensatorer 
utförts för direkt montage av konden
satorns jordsida till chassiet. En typ av 
dessa kondensatorer är utformade på 

,sådant sätt, att kondensatorns icke-
j ordade belägg är åtkomligt från båda 
sidor av chassiet. En annan typ kan 
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appliceras stående på chassiet. Några 
olika utföringsformer av denna konden
sator visas i fig. 2. Kapacitansvärden : 
100 pF-300 pF, arbetsspänning SOO 
volt. 

En annan trevlig sak från United In
sulators var en dubbel 'typ av silverglim

merkondensatorer inmonterade i gav
lama till MF-transformatorer. Tilled
ningarna till dessa kondensatorer är 
anslutna ,till metallringförsedda hål, som 
utnyttj as vid MF-transfonnatorernas 
montering på så sätt, att kondensato
rerna automatiskt inkopplas i ström
kretsarna då transformatorn sättes ihop. 
Fig.4. 

För televisionsändamål för filtrering 
eller avkoppling fanns en ny typ av kera
misk kondensator l 000 pF som tål 10 
kV likspänning och som har de påfal
lande blygsamma dimensionerna SO 
mm X 20 mm. 

Kondensatorer med metalliserat-folie
papper tillverkas även av Dubilier Don
denser Ca Ltd. Dylika kondensatorer i 
extremt miniatyrutförande för 300 och 
500 V provspänning är 18 mm långa 
och har en diameter varierande mellan 
4,5 och 6 mm för kapacitansvärden mel
lan l 000 pF och 10000 pF. Fig. 3. 

Även TCC (Telegraph Condenser Co) 
hade intressanta nyheter i fråga om 
elektrolytkondensator med rörsockeIlik
nande fattning. Fig. 5. Samma firma 
presenterade även en extremt liten typ 

av elektrolytkondensatorer exempelvis 
en för 300 V provspänning med kapa
citansen 16 ,aF med dimensionerna 
SO X 20 mm. En lågvolts elektrolytkon
densator, typ »Picopack» för 15 V ar
betsspänning hade vid en kapacitans av 
30 ,u.F dimensionerna 13 X 13 mm. 

Ett flertal engelska företag visade upp 
transformatorer såväl små nättransfor

matorer som ingångstransformatorer. 
Av särskilt intresse var en del LF-trans
fonnatorer i vilka kärnor med nickel
legerat järn med anmärkningsvärt hög 
permeabilitet utnyttjas. Med dessa spe
ciaIkärnor har man kunnat komma ner 
till mycket små dimensioner hos trans· 
formatorerna. 

AF Bulgin & Ca hade några minia· 
tyrtransformatorer exempelvis en in
gangstransformator med 20 H primär
induktans (utan likströmsbelastning) 
vid l kpls och med dimensionerna 
37X25X30 mm. 

I fråga om MF-transfonnatorer och 
spolsystem fanns knappast några ny
heter aU anteckna. 

Motstånd 

Skiktmotstånd uppvisades av ett stort 
antal tillverkare. Intressant är att märka 
att ett flertal företag tagit upp tillverk
ning av motstånd för mycket små be
lastningar: 1/ 4 och 1/ 8 W, ja t. o. m. 
1/ 10 W. 



Fig. I. Perman<:nlrnagnetisk högtalare av n)' 
typ. Polstycket är utformat som pennanent
magnet medan högtalarens järns!c,mme sluter 

kraftlinjerna ('fruvox Engineering Co). 

Morganite ResistoT Ltd visade en myc
ket liten typ av potentiometer avsedd 
som volymkontroll med 25 mm diameter 
på kolbanan. 

Bland övriga skikt-motstånd sågs bl. a. 
från Morganite Resistor Ltd ett l W 
motstånd med dimensionerna 6 X 19 mm 
och ett 1/2 W motstånd 4 X 9 mm. 

Nya intressanta typer av omkopplare 
tillverkas på amerikansk licens av 
British NSF Ltd. Dessa omkopplare 
som har tre lägen, ev. återfjiidrande i 
ytterlägena, tillverkas för godtyckligt 
antalomkopplingsfunktioner (väx
lingar). Se fig. 6. 

Motstånd för höga effektbelopp visa
des av Paintor & Co bl.a. en serie emal
jerade spricksäkra motstånd, som tål 
mycket svåra klimatiska förhållanden. 
Dessa motstånd tål upp till 40 k V topp· 

o 

Fig. 8. LF-generator 100 p/s-lO kp/s 
(Advanee Components Ltd). 

spänning och kan tillverkas praktiskt 
taget induktiol1sfria och lär kunna an

vändas upp till 30 Mp/ s. 
En intressant nyhet i fråga om hög

talare uppvisades av Truvox Engineering 
Co. Det var här fråga om en penna
nentmagnetisk högtalare, i vilken pol
stycket utformats som permanentmagnet 
medan högtalarens j ärnstomme sluter 
kraftlinjerna. Genom denna konstruk· 
tion och genom att använda högvärdigt 
permanentmagnetmaterial har man kun
nat högst väsentligt nedbringa högtala
rens »djup» och likaså har vikten hm
nat reduceras högst avsevärt. Som exem
pel kan omnämnas att en 1/2 W hög
talare med 6 cm kondiameter har ett 
djup av endast 2 cm och vikten 113 
gram. En 3-watts högtalare med 16 cm 
kondiameter har ett ljup av 33 mm och 
väger knappt 1/ 2 kg. En 16 cm hög
talare av denna typ visas i fig. 7. 

Bland övriga nyheter kan omnämnas 
en torrackumulator om lanceras av 
Va.rley Dry A cclwmlators Ltd. I dessa 
ackumulatorer är elektrolyten helt absor
beradi ett poröst isolerande block, i 
vilket elektroderna är helt inbäddade. 
En 25 Ah ackumulator för 6 V har av 
denna typ dimensionerna 16X 23 X 8 
cm och väger ca 7 kg. 

Bland nyheterna i fråga om instru· 
ment kan nämnas ett s. k. »voltascop» 
från British Physical Laboratories, som 

är en kombinerad rörvoltmeter och 
oscilloskop, försett med en 7 cm skärm. 
Oscillografens känslighet är 1.50 m V per 
cm och rörvoltmetern har sex mätom
räden från 0-1,5 V till 0-300 V lik
eller växelström. 

En känslig rörvoltmeter med kkinsli· 
gaste mätområden 0-1 mV resp. 
0-100 ,uA var en annan nyhet från 
samma företag. Denna rörvoltmeter ar

betar inom frekvensområdet 30 p/ s-20 
kp/s och har ingångsresistansen l Mohm. 
Till nyheterna får man också räkna med 
impedansbrygga av laboratoriet)'P med 
extra stort mätområde 0,1-1000000 
ohm, 10 pF-IOOO ,aF och induktans
område ,uH-IOOO H mätfrekvens L 

kp/s. 
Advance Componellls Ltd är ju kän

da här i landet för en trevligt utfonnad 
signalgenerator för servicebruk med 
frekvensområde upp till 60 Mp/ s. Sam
ma företag har nu lagt upp en tillverk
ni ng aven tongenerator av heterodyn
typ med frekvensområde 100 p/ s
10 kp/ s. Uteffekt l W vid 3 % distor
81On. 

Till sist kan omnämnas ett nytt slag~ 
lödtenn från Mullicare Salders Ltd, som 
innehåller tre kanaler flussmedel. Denn a 
typ av lödtenn lär erbjuda vissa för
delar, snabbare arbetsoperationer och 
säkrare lödförbindningar, framför van
ligt »hartstenn». 

""\ 
Nästa nummmer av I 

POPULÄR RADIO kanske är slu1sålt 
(lösnummerupplagan har måst begrän
sas på grund av pappersransoneringen) 
när Ni kommer för att köpa ett lösnum
mer. Genom att postprenumerera (det 
kostar endast 7:~O }:er helår och 4:
per halvår) behöver Ni inte befara att 
bli utan något nummer av tidskriften. 

~,--------------------------------~
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Hemmatillverkat trådinspelnings

aggregat 


I nedanstående artikel ger förf. i 
anslutning till måtts kisse r de tidigare 
utlovade kompletterande uppgifterna 
beträffande några av de mekaniska 

detaljerna i den tråclinspelningsan
läggning som beskrevs i POPULÅ"R 
RADJa nr 8, 9 och 10/ 1948. 

Från olika håll har förf. fått förfråg
ningar med begäran om mera detalj e
rade uppgifter framför allt beträffande 
in- och avspclningshuvudena men också 
beträffande andra detaljer i det tråd
inspelnings aggregat, som beskrevs i nr 
8-10/ 1948. I det följande ges dessa 
kompletterande uppgifter i anslutning 
till mattskisserna i fig. 1-8. 

I största möjliga utsträckning iir det 
här meningen att figurerna skola få tala. 
För att ej få dem alltför svårlästa har 
dock måttsättl1ingen inskränkts till ett 
minimum. Åtminstone något enstaka 
referensmått finns på varje fi g., vilket 
torde vara tillräckligt för att göra det 
möjligt att få fram övriga mått, i yn

nerhet som skalan anges på de olika 

figurerna . 

Inspelningshuvudet 
Till spolstommarna har förf. använt 

s. k. kanvasisolit. Vanliga i olitplattor 
torde knappast hålla. Fig. l visar gången 
vid tillverkningen. Först sågas två äm
nen till enligt (a), därefter ursågas och 
filas enligt (b). Hålet för järnkärnan 
får man genom att med bågfil göra en 
skåra från sidan som (c) visar. Skruv
hålen för kärnans fästskruvar borras 
och gängas (1/ 16" skruv t. ex.). I skå
rans yttre del limmas in en liten träbit 
och man har ett korrekt rektangulärt 
hål för kärnan. Detta synes i (d), vi
dare hur mittpartiets sidor skäras in, 
samt hur hål borras för vridningsaxeln. 
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IV. Mekaniska detaijer 

Av ingenjör G LUNDQVIST 


Fig-. 1. Mil lU;ki sser fö r detaljerna till spol
stommar för inspelningshuvudcI. Skala 1 :2. 

På den flata armeJl kunna de mjuka an
slutningsledningarna avlastas med en 
klämma (av pertinax). Hål borras och 
gängas för klämmans skruvar. Fig. (e) 
visar den lindade spolstommen färdig. 
Båd a inspelningsmagneterna tillverkas 
på samma sätt. 

Avspelningshuvudet 
Detta visas i fig. 2. Stommen är här 

gjord av en ebonitstav med 6 mm dia
meter. Centralt borras ett 2 mm hål. För 
lindningen gjordes en »iusvarvning» 
(med fil sedall biten fästs i borrmaskins
schucken) tillräcklig för att ge plats åt 
500 varv tråd av klenaste dimension. I 
stommens längdriktning filades ett par 
skåror, i vilka trådändarna fördes upp 

G8184.08::l.8 

till ett par inborrade löJstift, där den 
mjuka anslutningskabeln skarvardes till. 

Strax ovan lindningen sitter fäst
skruven för kärnan, som består aven 
remsa tunn järnplåt. Den tryckes av 
skruven mot en bakom liggande dubbel
viken mässingstråd, vars ändar bockas 
snett utåt och tjänstgöra som styrning 
i sidled på tråden. Har man en förstär 
kare med låg känslighet kan det kanske 
vara kloJ...i: att linda flera varv på av
spelningsmagneten. Lindningsutrymmet 
bör då göras rikligare tilltaget. Efter 
lindninCTcn stryker man på cellulosalack 
eller dylikt, så att tråden limmas fast 
och skyddas mot åverkan. 

Raderspolen 

Raderspolen lindas på ett li tet rör av 
ebonit eller dyl. på vilket mall limmar 
fas t ett par gavlar. Den ena gaveln är 
samtidigt fäste. Fig. 3 visar hela »mau 

netdonet», dvs. hela enheten med iu- och 
avspelningshuvuden jämte raderspole. 
Fig. visar hur raderspolens läge fixeras 
av tv', skruvar, som hålla fast raderspo
len vid ett par kraftiga plåtvinklar. 

kruvarna utgöra samtidigt anslutnings
kontakter. Om man vill göra någon änd
ring på t. ex. inspelningshuvudet (vilket 
man gärna experimenterar med) och 
inte vill köra igenom hela tråden, kan 

p@;:i'i!:o/' 
'I: 

-
, 

I 
.'4aV_ii._

.'....'r.d. qs 

".,...._1;,. tnl«. ~ 
Fig. 2. Avspelningshuvudet. Skala 1:1. 
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Fig. 3. :\IagnetJonet. Län g~ t till \, än ~ ter avspelningohu\udel. Ungefiir mitten im;pelnings
hu\udet. 

man ta lo 'is hela magnetdonet om nyss

nämnda båda skruvar lossas. Endast 

raderspolell hänger då kvar på tråden. 

Fästhålen äro dessutom öppna bakåt så 

att man slipper gänga ur skruvarna helt. 

Stommen i magnetdonet är en 4 111m 

isolitskiva 100XS6 mm. På mitten sitta 

de båda inspelningsmagneterna. Den 

övre är lagrad på ett stift i den visade 

konsolen och vilar mot tråden med en

1/-.-1/ 

Fig. 4. i\Iåttskiss för magnetrlonet. Skala 1:2. 

dast den egna tyngdell_ Den undre där

emot är lagrad i en vridbar ram_ Lag

ringspunkten kan diirigenom förskjutas 

ett par mm i trådens tängdriktning_ In

ställningen kan göras noggrann tack 

vare hävarmsutväxlingen med visare, 

och man låser med den på fig. synliga 

stoppskruven på en i cirkelfonn böj d 

2 mm grov tråd. Omkring den pinne, 

på vilken ramen lagras, ligger en liten 

11-·-1/ I 

l._. __._._._ J 

spoltrummorna i genomskärning samt den större a\' de 
löpande snörskivorna. Skala 1:2. 
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Fig. 5. En ny' 

vridfjäder, som strävar att hålla magne

ten upp mot tråden_ 

Vid avspelning och tillbakaspolning 

lyftes inspelningsmagneterna från trå

den av två vinkelbockade mässingstI"å

dar. De styras av tvenne avlånga hål i 

isolitplattan (väll synlig i fig_ 4, där 

magneterna visas i avlyftat läge). På 

plattans baksida sitter också en manö

verarm av mässingsplåt, med vars hj älp 

man förskjuter de båda mässingshakar

na_ När spaken står i läget »till» hindrar 

den undre haken även sin magnet att 

åka för långt uppåt för den händelse 
tråden slappnar (detta inträffar t. ex. 

när man skiftar rörelseriktning). 

Avspelningsmagneten sitter också på 

en liten arm och kan röra sig över en 

fastskruvad pinne som axel. En liten 

fjäder håller den mot tråden. Ä ven här 

finnes en upplyftningsanordning, men 

den har utförts en aning provisoriskt 

som även framgår av fig. 3 och är knap

past värd att närm~re beskrivas. 

Hela plattan fästes vid trådspridare

ramen (markerad i fig. 4) med tYå 

skruvar (3/16") i de båda öppna hålen 
i plattans nedre kant. På plattans bak

sida sitter en rörsockel från ett kasserat 

rör (oktalsockeH. Två pinnar har ta

gits bort och lämnat plats för fästskru

varna, som ingängats i isoliten. Inspel. 
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ningshuvud och raderspole äro anslutna 
till fyra av de kvarvarande stiften. Ett 
tift är gemensam »jord», de övriga tre 

vardera raderspole, tonfrekvenslindning 
och högfrekvenslindning. Avspelnings
magneten har sjn egen sladd, men kunde 
även den anslutits över rörsockeln. Mot
svarande rörhållare sitter i den 4-ledar
kabel, som kommer från stora förstär· 
karen. 

, poltrummorna 

Fig_ S visar en av spoltrummorna i 
genomskärning. De äro som tidigare 
omnämnts sammanfogade av trä (björk) 
i fyra delar. I navet siUa bussningar av 
mässing. Den yttre av dessa är samtidigt 
styrning för den tangent som låser trum· 
man vid axeln. Tangenten är gjord av 
stål och passar noggrannt i det laxstjärt
formade styrspåret. Tangenten har »nyc· 
kelhål» och axeln (6 mm silverstå!) har 
därtill passande tvåkant. Tangenten hål· 
les i låst läge av en tryckfj äder och som 
stopp tjänar en träskruv. Ståltrådens 
ända vrides till en ögla och lägges om 
samma skruv. Önskar man byta spo]· 
trumma (förf. gj orde samtidigt tre st.) 
behöver man endast trycka in tangenten 
och dra trumman av axeln. I spoltrum· 
mans bana är ett hål borrat så pass 
stort, att trådändan med ögla bekvämt 
kan trädas in. Detta hål syns på fig. 5. 

Fig. S visar även den större av de 
löpande snörski\'orna (bromsande skiva 
\id körning framåt). Spärrfj ädern är 
lindad av 0,5 mm pianotråd på en dorn 
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Fi;;. 7. (Ovan) . På denna bild framträder tydligt magenetdonets montage, en del ay .mör· 
skivorn a sa mt. anordningen för trådspridning;. 

Fig. 8. (Nedan ) . . Mållskiss {ör snörskivornas montering. Skala 1:-1. 

( forts. på s. 16) 

I 
Fot~/.lliI: 420 "/BO" 122 

I.. +4' ~ 

Fig. 6. Trappskiva och lriktionskoppling. Skala 1:2. 
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som styr den, 
varefter den 
träffar en sär
skilt preparerad 
flourescerande 
skärm. Över
allt där strålen 
träffar skärmen, 
uppkommer en 
lj us fläck, bero
ende på skär
mens fluores

centa egenskaper. Fläckens ljusstyrka 
varieras genom ändring av styrgallrets 
potential. Fläckens läge på skärmen 
kan varieras genom att man låter ett 
elektrostatiskt eller magnetiskt fält på
verka elektronstrålen. Elektl'ostatisk av
böjning, som användes i de flesta mo
derna osc illoskop, sker genom ett par 
avläl1kningsplatto.r. När någon spän
ningsskillnad förefinnes mellan dessa 
plattor böj es elektrollstrålen i riktning 
mot den mest positiva av dem. Med 
h j älp av två par avlänkningsplattor, kan 
strålen kontinuerligt avböjas i vilken 
riktning som helst över hela skärn1
ytan. 

Oscilloskopet innehåller en s. k. vipp
osc illator, som ger de horisontella plat
.torna en sågtandfo rmad spänning, som 
gör att den lysande punkten pa skärmen 
flyttar sig från skärmens vänstra till 
dess högra sida, lämnande efter sig en 
lysande linj e. När punkten når skär
mens högra sida, återvänder den så 
snabbt, att den inte efterlämnar något 
synligt spår, eftersom den inte stannar 

För några år sedan var intresset för 
oscilloskop mycket stolt bland service
män, men detta intresse avtog snart igen 
bl. a. beroende på de höga priser, 
som oscilloskopen då betingade. Allt 
eftersom radiomottagarna bli mer och 
mer komplicerade, och då man kan för
utse att även FM- och televisionsmot
tagare i en framtid komma att ingå i 
apparatbeståndet, har emellertid oscillo
skopet blivit något aven nödvändighet 
för en framgångsrik radioserviceman. 

I denna artikel kommer kortfattat att 
b krivas ett modernt katodrs tråle
oscilloskop, dess konstrukLioll och an
vändning och des inkoppling vid under
sökning och trinming aven typisk super
heterodynmoLlagare. 

Katodstråleröret 

Katodstråleröret ar många avseen
den alldeles likt det vanliga mottagar
röret, men i stället för alt elektron
strålen gå r till anoden i mottagarröret, 
passerar den i katodstråleröret ett par 
accelerationsanoder och anordningar 

Felsökning med 
oscilloskop 

( '\ 
I 

f denna artikel genomgås Icortfallat teorien lör 

ett modernt katodstråleoscilloskop. Exempel ges 
på hur ett oscilloskop kan u.tnyttjas vid felsökning 

på en typisk superhelerodynmottagare. 

~~------------------------~ 
621.317.3:l3.4 :021.317.7;) 

tillräckligt länge någonstans för att för
orsaka tillräcklig fluorescens. 

Om nu en växlande spänning påläg
ges de vertikala plattorna samtidigt 
med sågtandspänningen på de horison
tella, kommer denna linj e att dragas upp 
och ned i takt med variationerna i den 
pålagda växelspänningen. Vi se alltså på 
skärmen de spänuingsändringar, som 
äga rum medan punkten flyttas över 
skärmen av spänningen på de horison
tella plattorna (fig. l). Om alltså punk
ten flyttar sig över skärmen på l / SO 
sekund, och en SO-periodig sinusformad 
spänning pålägges de horisontella plat
torna, komma vi att se en fullständig 
period på skärmen. Om punkten behöver 
litet mer eller mindre än l / 50 sekund 
för att flytta sig över skärmen, kommer 
varj e svep över skärmen att visa olika 
delar av vågen och en »vandrande» bild 
bl ir resultatet. 

Allviindning av ett oscilloskop 

Låt oss nu övergå till det praktiska 
handhavandet av ett modernt oscillo
skop. F örst oc.h främst skall man natur
ligtvis undersöka, om nätet har rätt 
spänning och frekvens, innan man an
sluter oscilloskopet. 1 ii r man sedan 
slutit sLrömmen, sätter man rattarna 
mäkta »vertikal centrering» och »hori
son tell centrering» och »fokusering» 
ungefä r milt på sina respektive skalor. 
Ratten för kontroll av ljusstrålens in
tensitet, som för övrigt också i allmän
het är nätstri:imbrytarc, sättes även den 
till hälften invriden. Ratten för horison-
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tell förstärkning sättes även ungefär på för steg fram till antennen och leta efter 

mitten och frekvensratten på området fel. 
15-90 p/ s. En modulerad signalgenerator och en 

När rören ha värmts upp, visar sig LF-oscillator behövas för användning 

ett horisontellt streck på skärmen. Man tillsammans med oscilloskopet, men bå· 

kan nu finjustera ratten för vertikal och da dessa funktioner kunna kombineras 


horisontell centrering för att få detta i samma instrument. 

streck i rätt läge på skärmen. Fokuse· 1. Om inte mottagaren fungerar,


Fig. 1. Prin~ip ieJJ lIlJlJbyggnad av o,ciJloskop.
rings- och intensitetsratten injusteras så kopplar man in vertikala plattparet, 

att maJ? får lagom bredd och ljusstyrka varefter ratten för synkroniseringsspän- oscilloskopet, över talspolen på högta. 

på linjen. Ratten för hori ontelI för- ningens amplitud justeras, tills man få r laren. Vrid .tillbaka synkroniseringsrat· 

stärkning bör inställas så, att man får en stadig bild. Denna ratt bör inte vri- ten och tillvänd frekvensområdet 90--
strecket att räcka nästan över hela skär· das läncrre än vad som är nödvändigt, 500 perioder. Ställ in tonfrekvensgene. 

mens bredd. Med en smula vana kom- enär distorsion av vågfol"men annars lätt ratorn på 400 p/ och anslut den mel
mer man lätt underfund med de olika kan inträda. lan styrgallret på sllltröret (över en kon

inställningsorganens funkt ioner. Den För andra frekvenser än 50 perioder densator på 0,02 till 0,5 ,uF) och chas· 

enda försiktighet, som man absolut vrider man tillbaka synkroniseringsrat- siet. (Om det gäller en allströmsmotta· 

måste iakttaga, är att man bör undvika ten och ansluter den signal, som skall gare, bör man lägga in en kondensator 

att vrida intensitetsr~tten till sitt maxi- undersökas till klämmorna för vertikal på 0,01 ,uF, 400 V även här). Använd 

miläge, eftersom en liten skarp punkt förstärkare. Frekvensratten inställes så, inte kraftigare signal från oscillatorn, än 
kan bränna hål i det flourescerande skik- att det önskade antalet perioder kan ob- att den nätt och j ämnt hörs i högtalaren. 

tet på skärmen, särskilt om den lämnas serveras på skärmen. Om man t. ex. an. Justera sedan vertikal förstärkning, fin· 

kvar en längre stund. De andra rattarna slutit en 400.periodig signal, sätter man inställningsratten och synkroniserings. 

kunna emellertid hanteras hur som helst grovinställningsratten för frekvensen på ratten, så att på skärmen visar sig en 

utan att instrumentet skadas. on11"ådet exempelvis 90---500 perioder. lugn, stadig bild av två perioder. 

På vissa oscilloskop finns det en sär- · Genom att variera fininställningsratten 2. Nu skall en symmetrisk, sinusfor· 

skild ratt för synkronisering. Vill man för frekvenser, kan man efter att ha vri- mad våg synas på oscilloskopets skärm. 

undersöka en SO.periodig spänning sät- dit in synkroniseringsratten få en stadig Om vågformen störes av distorsion, som 

ter man denna i läge »nätfrekvens». Se- bild av 1--4 kompletta bilder på skär- fig.2 a visar, är kanske steget överbelas
dan man till klärmnorna till det verti- men. tat (felaktig gallerförspänning) . Den fel
kala plattparet anslutit den nätspänning, aktiga gallerförspänningen beror i all
som exempelvis kan vara från 6,3 V-ut- Analys aven typisk mänhet på ett felaktigt katodmotstånd 
taget på en transformator, justerar man superheterodynmottagare eller förstörd katodkondensator. Fig. 2 b 
in ratten för vertikal förstärkning så, att Om man vill undersöka en typisk mot visar hur för hög gallerförspänning ver· 

bilden på skärmen får den önskade höj· tagare, är det första steget aU prova rö kar. En kombination av fig. 2 a och b ,,;

den. Man vrider nu raUen för fininställ- ren och deras spänningar. Om dessa är sar att steget är överbelastat. Brum och 

ni ng av frekvensen, tills dess man får 2 riktiga, är det bästa att börj a undersök andra regelbundna störningar visar sig 

eller 3 kompletta sinusvågor på skärmen, ningen vid högtalaren och sedan gå steg (jorts. på s. 18) 

Fig. 2a-d. Signalspänningens utseende på oscilloskopskärmen vid olika slag av distorsion. a) Felaktig gallerförspänning på slutstegel. b) För 
hög gallerförspänning på slutsteget. e) Brumspänning överlagrad. d) Starka övertoner överlagrade .. 
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Högtalareanpassning 

Av ingenjör GÖSTA BÄCKSTRÖM' 

389.U :621.30;;.623.7 

Enligt SEN:s förslag till normer~ för 
Ijudförstärkaranläggningar skall i fram
tiden en förstärkares utgångskontakter 
märkas i volt i stället för - som tidigare 
brukats - i ohm_ Enligt det nyssnämnda 
förslaget skall förstärkarens utspänning 
normeras till 50 eller 100 volt, varvid 
utspänningen 50 volt skall föredragas. 
Högtalare skall enligt samma förslag 
normeras för 50 eller 100 volts inspän
ning och i fråga om effekten rekommen
deras följ ande värden: 0,1, 0,2, 0,5, l, 
2, 5, 10 och 20 watt. 

Tankegången bakom detta förslag till 
normering är, att det underlättar beräk
ningen vid installation av flera högtalare 
till samma förstärkare. För den som 
\ant sig vid att tänka i utimpedans och 
uteffekt kanske det nya normförslaget 
förefaller en smula besynnerligt, och 
därför kan en orientering i denna fråga 
kanske vara av intresse.3 

Som bekant måste man, när det gäl
ler anslutning av högtalare till förstär
kare se till att belastningsimpedansen 
på slutsteget blir den rätta. Om belast
ningsimpedansen avviker alltför mycket 
från denna rätta belastningsimpedalls 
(optimala belastningsimpedansen ) upp
står en mer eller mindre besvärande 
distorsion. I SEN:s normförslag har 
man infört benämningen nominell im
pedans för slutstegets optimala belast
ningsimpedans. 

Följande samband gäller mellan för-

l Elektriska AB Champion. 
, Se POPULÄR RADIO nr 12/1948 s. 309. 
3 Enligt min åsikt är det dock enklare och 
lämpligare att räkna med impedansanpassning 
i de fall det endast är fråga om en eller två 
högtalare och ledningslängden förstärkare
högtalare är kort. 

stärkarutgångens nominella impedans, 
utspänning och uteffekt: 

(utspänning) 2
nominell impedans 

uteffekt 
För en förstärkare, vars högtalarut

gång är märkt i ohm kan man sålunda 
ange utspänningen i volt, om .man kän
ner den uteffekt förstärkaren ger vid 
nominell belastningsimpedans. Å andra 
sidan kan man för en förstärkare märkt 
med en viss utspänning enligt SEN:s 
normer också ange dess nominella ut-
impedans mätt i ohm, om man känner 
uteffekten. 

Ex. Vilken nominell impedans har en 
förstärkare för 25 watts uteffekt, som 
enligt SEN:s normer är märkt med 50 
volts utspänning (nominell utspänning). 
Enligt ovanstående formel fås 

nominell impedans= 52~2 = 100 ohm 
,") 

Skall man driva denna förstärkare 
med 10 högtalare skall dessa enligt 
SEN:s normer vara märkta med 50 volt 
och varje högtalare skall endast uppta 
2,5 watt. Eftersom inte 2,.5 watt rekom
menderas som standard får man antag
ligen ta tiH 2 watts högtalare. Belast

502 

ningsimpedansen i detta fall blir 10X2= 

= 125 ohm, men denna avvikelse från 
nominella belastningsimpedansen saknar 
praktisk betydelse. 

I allmänhet utföres väl en modern 
förstärkare numera med negativ mot

koppling, dels för alt minska distorsio
nen, dels för att göra anpassningen av 
högtalaren mindre kritisk. En förstär
kare för s. k. konstant utspänning har 
lDotkopplillgen över slut rören så stark 

att variationer i belastningen inom vissa 
gränser ej påverkar den avgivna utspän
ningen. Belastas förstärkaren med för få 
högtalare, ökar motkopplingen och 
utspänningen förblir nästan konstant 
(till en viss gräns). Belastas förstärka
ren med alltför många eller alltför få 
högtalare så att belastningsimpedansen 
starkt avviker från det nominella upp
träder emellertid mer eller mindre stark 
distorsion. 

Ex. Vad blir följden om man anslu
ter en enda högtalare avsedd för 50 
volts spänning och 2 Watts effekt till en 
förstärkare av den typ som omnämndes 
i förra exemplet. 

V ore det en äldre förstärkare med 
icke motkopplade pentoder som slutrör 
hade man antagligen förstört både hög
talare, rör och transformator. Men är 
utspänningen begränsad genom stark 
motkoppling blir förhållandet a11l10r
lunda. 

Förstärkarens avgivna effekt sjunker 
då till ett för högtalaren lämpligt värde 
på grund av den konstanta utspän
ningen. Så stora variationer som mellan 
l och 10 högtalare bör dock trots detta 
ej tillåtas. Uppgår de högtalare som 
periodvis ur- och inkopplas till så pass 
stort antal bör mall använda skydds· 
motstånd av något slag. Även vid en 
starkt motkopplad förstärkare kunna fel 

uppstå om den går obelastad eller är 
belastad med för stor impedans. 

Normering av högtalare gäller hög
talare inklusive anpassningstransforma
tor. Högtalare utan transformator mär
kes som förut med talspolens impedans 
angiven i ohm vid 800 eller l 000 p/ s. 

IVi, som är radiointresserad, bliv medlem l
• 
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Rel tillverkar 1/4 million rör dagligen 

Denuu enorma produktion siffra äe följden 	 och stål' tack \'are sina laboratoriel'eSllrSer 

i tHtel1 föl' utvecklingen på området.11 \' Jet föl'tI'oende millionel' förbrukare II v 
Trots importsvärighetel'na Hl' Elektronik ,

elektrourör över hela väI'lden visar denna bolaget i tillfiille att från lager leverera ett 
ledande rörproducent. ROA tillverkar elek stort antal typer RCA-röl', a\' vilka vi hiil' 
tl'onriir föl' praktiskt taget varje lindarn:''tl nedan \'isa några in tressanta exempel. 

( 

I 


:HiPl - JlIl)d CrIl t 

skur[J teckllund :i" !ka

l.o d s tr'tlC'riir med st or 

lighet HY ea o,oJ mm/ V 

"id 1000 Y I'" anoel 2, 

Anul'a lagerfö rua 
lyper : 

~ePI-A 902-A 
;""iCI'7-A 90G-A 
SUPl 91'~ 

(iUri 91S 
1;1)1'11 914-A 

2BP1 
3BPI-A 

R.H'? 
3Kl'! 
581'1 

ROA hur nyligen utvecklat någ
r a elektronrörstyper, vilka ga
ranteras ha en livsliingd a v 
minst 10000 timmar. Dessa rör 
liro i första hand avsedda att 
användas, dUr speciellt drift 
säkerheten, stabiliteten och lik
formigheten Uro av vital bety
delse. Rören kunna motstå till
fälliga accelerationer av 500 g 
eller 2,5 g kontinuerligt i flera 
hundra timmar. För närvarande 
finnas följande tre typer : 

2"~26 - h(jglllo<]f!rnt 

siinuun'ö r meu indirek t 

upph e tta!j j;atou, .-\. y 

]25 Mp/ s, 

Alld ra lage i'föi'da typer: 

2 C~!2 304 TJI 809 82?-R 
:Hl2,1 8Q'~ !l10 828 

2E26 805 814 !l29-8 

4-12,j.'\ 80i 811i 1619 

6C24 808 826 8005 

J B3G'l' ,HOIO - uöga pu tJ - \ 

nings lik r ik larr ör, SOUl 

oscilla torlikriktur, 

Iwpplillg- ger 20 re \' 
\"iu 2 mA kont. s tröm , 

s pUllnin.~~furdub i.J-

lnrkoPJl lill g ~rb~ lI "" 

40 K\' , 

AutIt'a lage rförda t y per : 

1B:WT/ 80HJ 816 

2V3(; 866.-\/866 
4826/ 200\1 8i2A/1l7~ 

673 

10.000 timmars garanterad livslängd 


5691 - hög_." llubbel 56112 - m edel-,u: dub 1;69:1 - pen lou (sbarp

trloo med ung, summa beltriod med ung. sam c utoff) med ung. sam, 

tlata S OIl1 6SL7·G'!' ma data SOIll OSN7-GT ma llata ,"om 6SJ7 

EI.EKTRONIKBOLAGET A 'B 
Auktoriserad representant för RCA:s samtliga elektronrörstyper 

Kungsgatan 34 - Stockholm - Tel, Elektronrör 216292; Mätinstrument 21629°, 21629 I 



När man vet den normerade högtala. 
rens effekt och den utspänning den är 
avsedd för kan man, på samma sätt som 
vid förstärkare, beräkna högtalarens 
nominella impedans. 

Ex. Vilken nominell impedans har en 
högtalare märkt 50 volt och 0,2 watt? 
Enligt föregående formel fås 

50"
nominell impedans = - = 12 500 ohm. 

0,2 
Om ett antal högtalare, samtliga 

m~irkta 50 volt, skola kopplas till en för· 
stärkare med 50 volts utgång adderar 
man alla högtalarnas märkeffekt. Man 
kan parallellkoppla högtalare till maxi· 
malt samma effekt som förstärkarens 
märkeffekt. Kopplar man till flera hög. 
talare sjunker uteffekten och den nomi· 
nella impedansen ändras med åtföljande 
lj udkvalitetsförsämring. 

Bentmatillv. Forts. Jr. s. 11 
med sådan grovlek, att den färdiga fjä. 
dern invändigt är något mindre all 
axelns 6 mm. Fjäderns ena ände är 

bockad till ögla och lagd under en av 
metallbussningarnas fästskruvar. Det in· 
ses, att när tråden drager trummans 
övre sida framåt, f j ädern stramar åt 
och tar med sig spårskivan, under det 
att vid motsatt vridriktning fjädern gli . 
der på axeln. Samma konstruktion åter· 
konllner vid den andra snörskivan på 
samma axel. 

Remanordningeu i sin helhet syns på 
fig. 8, där även skivdiametrarna (ytter. 
diametrar) äro utsatta. Den största ski· 
van kommer rörelsen först in på. De 
båda andra skivorna på samma axel äro 
även fasta. Axlarna äro lagrade i me· 
tallbussningar och styras i axiell led av 
stoppringar. För att dämpa »slag» mel· 
lan lager och stoppring finnas brickor 
av fiber dem emellan. 

Den förlängda motoraxeln har en 
trapp·snörskiva, vilken arbetar samman 
med motsvarande skiva på axeln som 
visas på fig 7 längst t. h. På denna 
axel sitter kopplingen. Hur kopplingen 
är gjord framgår av fig. 6. I frikopplat 

läge löper den lilla enkla snörskivan 
fritt på axeln över 9 st rullar av silver· 
stål (3 mm). Den på axeln sk j utbara 
tryckhylsan hålles i detta läge åt vänster 
av den i axelhålet instuckna tryckpinnen 
av 2 mm silverstål. Pinnen vilar mot en 
stålplåtsremsa som går i en l mm slits 
i axeln. I tryckhylsan är uppsågat mot
svarande spår. Plåten är efter insätt· 
ningen låst med ett par körnslag på 
varje sida. Åtta runda korkbitar bilda 
friktionsbelägg där de sitta intryckta i 
den på axeln fasta flänsen. När manö· 
verarmen släpper efter trycker fjädern 
hylsan åt höger, snörskivan föres med 
sin fläns mot korkytorna och bringas 
med i rotationen. Kopplingen har i all 
sin enkelhet visat sig fungera mycket 
bra. Enär axeln vid tillbakaspolning går 
mycket fort blir det gärna ett surrande 
ljud från de båda kullagren. Deras hus 
sitta ju på plåtstommen, som ger reso· 
nans. Glidlager rekommenderas på detta 
ställe. Rullarna däremot ge inte mycket 
ljud ifrån sig. 

GEIR~ ÄR KVALITETSFABRIKATET 

lVÄR DET GÄLLER TELETEI(lVISKA MÄTIlVSTRVMENT 
[Ir tillverkningsprogrammel iramhålla vi 

Universalinstlument 

Modell 4,0 C 


5000 Q/ V 
39 mätområden 
Lik· och växelström 

200 ,uA-10 A 
l V-l 000 V 

Mo tåndsmätning 

teffektmätniug 


Kap aciLansmätn i n g 


Pris kr. 275 : -

SignalgeneratoI 
l\tIodell 915 

50 kp/ s-50 Mp/s i sex områden 
Bandspridning i MF-området 
Frekvensnoggrannhet ± l % 

Modulering 400 p/s 30 Ofo 
Strålning <1,aV vid 2 Mp/ s 
Utgångsspänning 0,2 ,uV-IOO 

mV 
Konstantenn 

Pris kr. 475 : 

Begär slleciaJprnSlJclil 

SVENS KA MÄ TAPPARATE R F.A.B. 
PEPPAnVÄCEN 3~ ENSKEDE TE~ 436995 STOCKHOLM 
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kondensatorer i aluminium 


KO,NDEN'SATORER 

av alla slag 

Två nyheter -Från Tee 
1) 	 Elektrolyter i papp

bägare "Microlnite~' 

!(apadtans 

8 ,uF 
1U » 
:32 » 
16 » 
32 » 

'l'oppviil'de 
Rl' UctsSp. 

4,,0 
450 
450 
350 
350 

Genomslags
splinoing 

550 
550 
G50 
400 
400 

2) Pappers-Illiniatyr-


I Arb .~s llH Ilning I L:iu ('Y' ctKapacitans 

500V. D. C. lG IllIll.0002 l\'lF 
]t.0003 500 ~ 16 » 

]Jl ~.0005 » 500 » 
3::;0 ».001 ~ lG » 

.002 » 81i0 » 	 I 16 » 
200 » 16.005 » " In ».01 » 200 ~ 

.01 » 350 :!> 1G »
Generalagent 	för Sverige: 

I 
 Diam. 


5 mm 
:> • 
5 • 
5 I ,• 5,6 ,5,6 
6,4 ,• 8,5 

H~a n d e I, 5 - & I n d u ~ t r i a k t i e b o I a g e t U N I V E R S A L 
Postbox 16103 STOCKHOM Tel. 233520 (växel) 
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De två styrrullarna SOI11 sitta på tråd

spridarramen löpa på mctallbussningar 

av samma slag som anbringats vid den 

på fig. 5 visade snörskivan. De ha också 

samma dimensioner, men äro gjorda av 

hoplimmade masonitplattor i stället för 

vanligt trä, detta för att de inte ska 

kasta sig. 

Trtulspridningsallordningen 

H · h" d d I f dIt oran e eta jer ram trä a rätt 

bra på fotografierna (fig. 1~ nr 

10/1942). Någon närmare beskrivning 

torde vara onödig. Fig. 8 visar dimen

sionerna på skruvhjulet, hjärtskivan och 

armen med den mot skivan löpande 

rullen. Man ser även de båda ledgång-

järn som styra trådspridalTamen ned

till. Leden bör ligga rakt under spol

trummornas mitt. Gångj ärnen äro in

fällda på fotplattans undersida resp. 

fastnitade vid ramens nedre ändar. 

Tillsammans med stommens framsida 

( av 1,5 mm järnplåt) bildar ramen en 

, icke föraktlig magnetisk skärm. Den blir 

särskilt värdefull om man vill placera 

motorn i närheten av trappskivan. 

Motorn 
Tidigare har vidrörts, att dcn använ· 

da motorn är en omgjord gengasfläkt. 

Den fungerade på sätt och vis rätt bra, 

men gav ej fullt konstant varvtal. Vid 

undersökning visade sig detta bero på 

»magnetisk kuggning» i rotorn, vilken 
I h d d 12 k osom van igt a e en ast st ra -a spar 

(samma rotor som när den gick som 

seriemotor ). Rotorpaketet har sedan 

bytts ut mot ett med plåtar med 17 st 

slutna spår. Hastighetcn blev genast 

j ämn, men eftersläpningen större och 

vridmomentet mindre, varför det är 

svårt att få upp maskineriet i högsta 

hastighet (återspolning). Förf. har vi

dare erfarit att man på annat håll för

sökt med samma ombyggnadside men 

ej fått något bra resultat. I vissa fall ha 

motorerna helt enkelt vägrat gå. Man 

bör skaffa sig något större motor för att 

vara på den säkra sidan. Förf. har tänkt 

VITROHMs 
Potentiometrar 

llled S-märld trycl,- och dragströmbrytare 

Filllles i följande ohnl\'äriJell: 

50 K, 100 KQ 

0,25 och 0,5 megohm 

l oe,h 2 megohm 

Dito utall strömbrytare: 

10 K, 25 K, 100 KQ 

0,25 och 0,5 megohm 
Grnrllmotstånd, 1/4. 1/2 ovl! l W sam t 

l ocb 2 megohm Tnidliodade mot.• b\ od upp till 100 W. 

r UNIVERSAL-IMPORT'I
AKTIEBOLAG 

Temtehogatan 2 STOCKHOLM 
Poet,:irokonto 157 115 Tel. 301084, 333818 

pröva aH linda en tvåhastighetsmotor, 

t. ex. för 2800 varv (2-pol) plus en 
Ilindning för 700 varv (8-pol). Då kan 

trappskivan slopas. Remskiftning med

för ju alltid ett visst besvär, och för en 

elektriker verkar det onekligen tilltalan

de med en rent elektrisk hastighetsom. 

koppling. 

Forts. fr. s. 13Felsökning ... 
på skärmen så som framgår av fig. 2 c. 

Detta beror ibland på felaktiga filter

kondensatorer eller för övrigt på dålig 

filtrering. Distorsion av våg formen kan 

även förorsakas av fel i skärmgallrets el

ler anodens avkopplingskondensatorer, 

kopplingskondensatorer eller utgångs

transformatorn. En oregelbunden dig. 
form (fig. 5) kan bero på att signalen 

innehåller kraftiga övertoner. Bilden kan 

också störas av en stark högfrekvenssig

nai (parm;itsvängningar) . Genom prak

tisk erfarenhet kan servicemannen lära 

sig att snabbt identifiera och avhjälpa 

dessa fel. 

När slutsteget undersökts och äT fullt 

sin ordning, fortsätter man till före· 

gående förstärkaresteg och undersöker 

det på samma vis, som sagts om slut· 

steget härovan. 

3. Nästa åtgärd ar att trimma iVIF
förstärkaren. Detta fordrar en LF-mo

dulerad signal från provsändaren med 

samma freb'ens som mottagarens mel

lanfrekvens. Den modulerade signalen 

anslutes genom en kondensator på O,O.=:; 
{tF till styrgallret på MF-röret. Motla

garens avstämningskondensator vrides 

in helt, och volymkontrollen sättes på 

maximum_ Signalgeneratorns utgångs· 

spänning bör inte vara större än att man 

precis hör dess moduleringston i hög

talaren. Ställ därefter in oscilloskopets 

kontrollrattar så som förut beskrivits, så 

att en stadig, tydlig bild av h 'å eller tre 

perioder erhålles på skärmen. Trimma 

därefter sista ~'lF-transformatorn så, att 

största möjliga amplitud (=höjd hos 

bilden) erhålles. 
4. Om det finns mer än ell MF-steg 
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A SPOLCENTRAL m. TRYCKKNAPPSSYSTEM 
för 4 vi'tglängdsolllrtlden med a ntenn och oscillatorkrets. 
Kompakt spolenhet för super i Illodernas te utförande mell 
., tangenter: Strömbrytare, Grammofon, Kor tvåg, Mellan 
Yltg, Liillgdg samt ;; bandspridnillgsOnll'. pil kortvi'tg. 

Kr. 95:

c SPOLCENTRAL för SUPER 
med an tenn- och oscil1ato rkre ts. 4 vågliiudsowl"il.dell f'ilmt 
grammofon: Kort'\' iig lG- 50 m ; AmaWl'bllnd 70-200 m; 
)Iellamug 200-;:;;:;0 In ~amt l:i nl!;våg 1. OO(}-2 00 m. 
Fabrikat: Prahll. Kr. 55:

Nedanstående 

MATERIEL 
nu i lager 

* * * 
B SPOLSYSTEM för KORTVÅ6SSUPER 

med rlF-steg. 4 lJand: 9,5-20 Il1; 20--40 m; 4(}-SO m 

samt S(}-lGO m. B ygg<l som dnbbelsuver (110 kc och 
1600 kel samt med beatoscillator fyUer den de högsta 
anspråk för kortvågsamutören. En liillge efterlängtad 
konstruktion. Fabrilmt: Prahn. Kr. 110:

D SPOLEN HET för DETEKTORMOTTA6AR.E 
med återkoppling. 4 vllglii ngclsowriiden samt grammofon . 
Kortv~l g 16--50 fil ; ,,\mo Wrballd 7(}-200 m; Mellanviig 
200--G50 m samt lii ng\";'l g ] 000-2000 m. l"abI"ikat: Prahn. 

Kr. 35:

E \'ridkondensator, 
med rnk frek" ensklln-a 
passa nde A o. C Kl'. 22: 

F \'ridkondensator, 
Dassande B ...... Kr. 25: 

FA Vridkondensator. 
l)aSsande D .. . Kr. 10: 

I I\U'·transforma.tor 110 kc. 
J » 447 kc. 

G Fotografisk glasskala 

med visare, stati\" , linhjul oc\) fii s- K » 1600 kc. 

ten. Passande A .. . ...... Kr. 2;:;:  Per stycI.: .... ... . . ........ .. .. Kr. 12: 50 


Sarnhörauue pa r ... ...... Kr. 25: 
H Fotografisk glassl<a-Ia 

l 8eatosciIIator 110 kc .... Kr. 8: 50 
passande C och D ......... Kr . 25:  M » 1600 kc. . .. Kr. 8: 50 

N SiindarsJlole 50 W för ~O JU 

ba ndet . . .. ... ........ .. ..... .. .... ... . 9: 75 

O D:o för 40 m bandet ... ... ..... . 9: 75 

p D:o fUr 80 m band et ....... .. . . . 9 : 76 
Q J\:croml1.k s poll..\Uure pas 

; ande ovanst;\ nd ... . ... .. ... . .. 6: 
R Siindarkondensator 140 pf ... H: 6å 

NR Hela satsen kompl ett .... . .. ..... 4ii : 
S 	J\:ristallmikrofon med fo t och 

s la("1 . ..... ............ .. .... ...... .. . ... 95: -
S ty rl,rl.taller 20 JU •..••. ...•.. 12: 

RGl(ondensa·tor 2 X:3fi:') ...... . ...... . . 12 : 
. 

T Skiirmad Hl" .Irossel 1.7 mH ......... fl: 
U D:o 2,5 mH ... . : .. ........ ... .. ........... ..... 6 : 25 
V Ml" -tr",nsformator för 1~:U 10- 13 ~lc 1.6: 
X iUF-transformMor 4G5 kc miniaty r ... 0: 

y Oscillator"llole med t r immerlwnden 
sator· ............ ... .. .. ........................ ... . . 1:50 


Z NiitstörnJngsdrossel 300 ll)A .. .. ... . . ... G: GO 


Å SJliirrfllter fö r U kc ........................ 6: 110 

Ä Spiirrkret.• Hir 110 kc ..... ..... .. ......... 6: 

» » :.!40 kc .... . . . . .... ..... . ... 6: 
» 447 kc . ........ .. ... ..... .. 6: 
,) 	 1170 kc ..... ... . . ....... 6 : 

»» 1600kc ....... ... ........... 6: 

RA 	 l{ortn\gs.polsat. omfatta nde. <I spolar . 
tii cl"nn d c ODl" f,det " 103 ffi :10: 

RB 	 Mcllanvågsspolsat. omfattande Z sp o
la r, Wc ka llde omr;i det 102- 000 m .. . 18: 

RC Summer. 24 " ol t ..... .... .. ... ...... ........ . . 6 : ;'0 


RO i\Unln.tyrrörhiillure m ed sl;lirllJ ........ . . 5 : 50 

RE Spolformar med löstugbar botten. 5 
sUft, 8-~ p :\riga kammar. Dia m . 1 ~~", 

läng d 2 Y.l " .... .. . .. .. ..... -.. ...... ........ . ... . 

RFD:o file n med osp~rade kam_mar ..... . 4 : 75
--\ 

( ~ ~~,!:~~,"~~!t'?'~ta~d! ~t~ ~~!,,~ 81-50 !r
R\'~s:e~d: ~d Ra:ll~i~gOti~ 12 I 

"- kl'lstn ll-plclc-up med tonarm samt 2 s t. 11 , I1{Oppa l~ ...... ... . • 220 ,"olt ... . ... ....... .. ....... ....... . . . . . :-.-J 

"Allt u.ellan antenn och jord" 

INGENJORSFIRMA ELFA 

Tuoolaodnägeo 22 B R O M M ., Tel. 26 i6 15 

! 	 • 



i mottagaren, fortsätter man arbetet med störningar på skärmen, får lIlall minska uppträda även i dessa steg, och får allt


att undan för undan flytta signalen till på mottagarens volymkontroll, och öka så bättre kontroll av att mottagaren fun· 


styrgallret på röret före det, vars kretsar utgångsspännillgen i motsvarande grad. gerar som den skall. 


man trimmat, och sist till blandarrörets 7. Ställ in signalgeneratorn på 600 


galler. När man har signalen ansluten kpl s och ha den fortfarande inkopplad Universalradar för flygplan. 

till blandarrörets galler, sluttrimmas alla till mottagarens antenn· och jordkontak En väsentlig nackdel hos tidigare ra· 


MF-kretsarna. Om bilden på skärmen ter. Avstäm mottagaren till den nya daranläggningar var att varje typ endast 


blir för stor, får man minska utgångs frekvensen och trimma för maximal ut· passade för en viss uppgift. Denna nack· 


spänningen från signalgeneratorn. gångsspiinning utan att röra inställning del har eliminerats med tillkomsten a,


5. Ställ in signalgeneratorn på l 400 en på mottagaren. Upprepa sedan trim· en ny universellt användbar, flygbnren 

kpl s och anslut utgångsspänningen över ningen på 600 och 14.00 kpl s till dess radar, som kan användas för: 

en kondensator på 200 pF till anten n att ingendera trimningen behöver änd l) radar-kartläggning, 

uttaget på mottagaren. Avstäm mottaga ras nä r den andra stämmer. 2) navigering efter radiofyrar, 

ren till l 400 kpl s och trimma osc illa Därmed är trimningen av mottagaren 3) varning för hinder i omgimingen, 

torkretsen till max. utgångsspänning. avslutad. Om mottagaren är försedd med 4) väderobservationer. 

6. Trimma nu antennkretsell och gal flera band, trimmas dessa på samma Man kan säga, att konstruktörerna i 

lerkretsen i HF-steget, eller HF-stegen, sätt med hjälp av två olika frekvenser, denna apparat sökt sammanfatta alla de 
om mottagaren har flera sådana, utan en i varje ände på bandet. För trim bästa egenskaperna hos olika radaran -
att ändra mottagarens inställning. Om ning av IVIF- och HF-steg kan naturligt läggningar i militärflygplan under kri· 
utgångsspänningell från signalgenera vis även en vanlig rörvoltmeter använ get. Man har sålunda sökt få med bomb· 
torn nu är för svag för att man skall das som indikator, men på oscilloskär plansradarns förmåga att kartlägga stora 
kunna skilja den från brus och andra men k~n man se, om distorsion skulle landområden, j aktplansraclarns förmåga 

·AlPHA TRIMKÄRNOR OCH TRIMSTOMMJlR 
för högfrekvens 
- ' produkler av l.ögsta kvalitet 

Alpha järnpulverkärnor tillverkas av ett hög

värdigt material med hög effektiv permea

bilitet och låga förluster, varför trimstomme

system med mycket högt godhetstal kunna 

erhållas. 

Vi tillverka flera olika standardtyper och stå 

gärna till tjänst med råd vid val av trimkär

nor, spolstommar och trimstommar. 

~ lI IAKTIEBOLAGET 

------!r-ALPHA~(!I - Im lM ERlCSSON·FÖmAG 

SUNDBYBERG • TELEFON 282600 
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att upptäcka andra flygplan i närheten 
samt möjligheten hos fallskärmstrupper
nas radar att kunna användas för navi· 
gering efter radiofyrar och över huvud 
taget för precisionsnavigering över 
okänd terräng. 

För att förenkla manövreringen och 
göra det möjl1gt för piloten att sköta 
radaranläggningen med ett minimum av 
ansträngning, har flera olika funktioner 
kombinerats i samma omkopplare. Det 
finns sålunda en kombinerad »till och 
f rän» - och »räckvidds».omkopplare 
Vrides omkopplaren till minsta räck
vidd, är apparaten frånkopplad, och i 
motsatt riktning rächridder på 5, 15, SO 
och 150 sjömil. Vidare finns det en 
»funktionsomkopplare». Med denna kan 
man omkoppla apparaten mellan någon 
av de fyra olika funktionerna. Det för
sta läget ger sålunda »kartläggning», 
varvid utsändes en stråle rned energien 
fördelad enligt kosinuskvadratisk funk· 
tion, där samma energimängd kommer 
att infalla mot den omedelbart inunder· 

liggande markytan och mot området 
borta vid horisonten. Då strålen sveper 
runt får man en fullständig nivåkarta 

Ny f1yo-buren universal·radar med fyra an· 
vändningsmjöligheter. T . v. indikatorn med 
7·tums skärm, t. h. den i ett lufttätt magne· 
siumhölj e inneslutna anläggningen samt an· 
tennrcflektorn. H eIn apparaturen väger endast 

omkring 50 kg. 

över hela den underliggande markytan 
ända bort till horisonten. 

Vid det nästa läget hos omkopplaren, 
»hinderspaning», utsändes i stället en 
mycket smal stråle med endast 6° vidd 

' 

i vertikalplanet. Den sveper runt och 
möjliggör upptäckandet av hinder i flyg
planets väg, såsom höga föremål i ter
rängen eller andra flygplan, men ger 
inga störande reflexioner från mark
ytan. 

Vrides omkopplaren till det tredje 
läget, » radi ofyr», ökas impulslängden 
medan sändaren och IU(}ttagaren avstäm· 
mes för en frekvens belägen 50 Mp/ s 
därifrån, varj ämte strålbredden ökas. 
De utsända impulserna »tänder» då 
radiofyrar med kända positioner. Fyrar. 
na sänder ut karakteristiska signaler, 
som kunna identifieras på indikator· 
skärmen. 

Vid omkoppling .till det f j ärde läget 
slutligen, »väderobservation», ökas im· 
pulslängoen ytterligare medan strål· 
bredden minskas till nästan samma 
värde som vid spaning; antennreflektorn 
lutas härvid så att strålen pekar mera 
uppåt. Tack vare ökad impulslängd er· 
hålles nu ekon från molnformationer. 
Man kan sålunda på radarskärmen upp· 

betecknar - "ärlden runt - radiorör av högst" 

amerikanska kvalitet. I Be.'a länder ligger hu


vudparten av all rörförsäljning på Sylvania. 


Till följd av importsitua


tionen kunna vi icke helt 


tiH~o~ose efterfrågan men 


vår lagerhållning omfattar dock 267 olika typer. 

Sylvaniarör - och aH övrig radiomateriel 
levereras från oss och f,.ån våra nederlag. 

maan radia a.b. 

STOCKHOLM GOTEBORG MALMO KALMAR 
Mäster Samuel.g, 56 B Odinsgatan 20 Friisga/an 6 Storgatan 47 

Tal. 23 03 60 lel. 1505 87 Tel. 31 ~23 'el. 2481 
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~--- - CHAMPION IRADIO A.-B. 

II 

Bilradio, typ 78, 6 rörs 


~uperheterodyn m. hög


fr ei, vensförstH riming. 


Mellan- oeh långvåg. 


Kr. 400:-


Tlahatt enl. klassning. 


Champion Reseradio 

, t.yp C359 med tre våg

iUngdsområden, kort-, 

mellan- oeh långvåg. 

~JxkL hatterier 

kr. 205 : -, 

Rnbatt enL klassning. 

127 oeh 220 \' olt. Från 


Kr. 18 : flO. Hartsfyllt 


Wdtenll, 1 pouud. 


Kr. 4: - netto. 


Kabel, plastie- och sil

kesolllspunnen, 2 X 0,7fi , 

slImt nedleuning. Fiir 

gel': dt, transparent, 

ereme, grå, brun, mur

ron och ~\':ll't. 

omritde : 100 Ke/ s-GO 
Mc/s på grundfrekven
serna. Noggrannhet :!: 

10f0. Kr. 37u: - netto. 

fYD B3, Frek\-ensområ
de 100 K C/8-30 Me/ s, 
fördelade på 5 olika 
baud. Kr. 600 : - netto. 

Mikrofoner, sin 'UI kri
sta ll- SOm dynamiska, 
a\' friimsta fabrikat. 
I·'rån Kr. 135: - med 
strömbrytare. 

;;ill111son Universalin

,trument, ~Ioll. 21;;. 

j 000 Ohlll/ \·olt. 

Kr. 17,,: - netto. 

Vomax rörvoltmeter, 

med fil mUtområden. 

Kl'. 348: - netto. 

IJilvibrator, 6 volt, med 

4 stift. Fabr. ~[allory . 

Kr. 20:-. 

POLHEMSG. 38 - STOCKHOLM 

Telefon 520950 vo.el 

.: 

<\dvance signaIgenera
torer. typ E, frekvens 

Lödkolvar, i.i0-400 w, 

På nedanstående adresser finner Ni alltid sakkun
nigt folk beredda att stå till Eder tjänst. 

[ 
, 

UTSTÄlLNINGAR, 

Sveavagen 50 Tel 2012572178-48 
Malm,killnad,ga'an 24. Tel. 215703 

täcka tunga regnmoln, stormcentra och 
områden med överkylt vatten, Piloten 
kan ta reda på den lugnaste »fläcken» 
på himlen och följa den kursen. 

Omkopplingen mellan de olika strål
ningsvidderna erhålles genom ett sinn
rikt system med till- och frånkoppling 
av ett par dipoler bakom antennen. An
läggningen arbetar på en våglängd av 
omkring 3 cm, väger totalt endast om
kring 50 kg samt består av såsom synes 
på figuren två delar - indikatorn med 
en 7-tums skärm samt sj älva sändare
mott.agaren med antenn reflektor. 

(Radio News, april 1948.) 
B. S-g. 

Ny koaxialkabel Stockholm
Göteborg. 

Den första koax ialkabeln i vårt land (fast· 
landet-Gotland) blev färdig förra hösten. 
Den har plats för 24 samtals{örbindelser i 
båda riktningarna och använder en högsta 
bärfrekvens av 150 kp/ s. Den består aven 
enda koaxialledning. som man använder för 
överföring i båda riktningarna. Just nu håller 
Telegrafverket på alt lägga ut en ny koaxial
kabel pil sträckan Stockholm-Norrköping
Jönköping-Göteborg. Denlla kabel har plats 
för 4000 kanaler eller 2000 två vägs förbin

delser. 
Den nya koaxialkabeln beSlår av 4 i hörnen 

aven kvadrat symmetriskt placerade koaxial 
ledningar, mellan vilka äro placerade S f yr
skruvar för att fylla ut mellanrummet. De 
senare äro avsedda för »vanliga» samtal mel
lan mellanstalionerna och för överföring av 
larmsignaler från dessa vid avbrolt. Varje 
koaxialledning utgöres av ett 10 mm koppar· 
rör, i vars centrumlinje löper en koppartråd 
2,6 mm i diameter. Den skiljer sig sålunda 
på intet ~ätt från en vanlig feederledning av 
koaxialtyp. De fyra koaxialledningarna har 
ledande kontakt med varandra, vilket emel
lertid inte inverkar eftersom strömmen går på 
innerledarens utsida och ytterledarens inner

. sida. 
Det är meningen all i första hand utnyttja 

två av dessa diagonalt placerade koaxialled
ningar - för svenskbyggd bärfrekvensappa
ratur (L M Ericsson) meuan senare när för
hilllandena gör det nödvänd igt även det andra 
paret skall tas i ansprilk - varvid ändsta
tionsutrustningar från ett engel skt företag 
(Standard Telephone ) skall installeras. Här
igenom kan en jämförelse mellan dessa båda 
system erhållas. 
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För den cirka 500 km långa sträckan an
vände 50 helt automatiska förstärkarstalioner 
placerade med l mils mellanrum_ Effektför
stärkningen är vid de högsta frekvenserna 
omkring 4000 kp/ s, 60000 ggr i varje för
stärkare - alltså 3 miljoner ggr för hela sträc
kan - men vid den lägsta bärfrekvensen på 
60 kp/ s endast 4 ggr. 

Man har plats för cirka l 000 telefonikana
ler med 4000 p/ s bredd - egentligen 200 
p/ s- 3 700 pi s - placerade inom området 
60 p/ s-cirka 4000 kp/ s. För all flytta upp 
kanalerna använd es L M E: s syst em med 
grupprnodulering - där grupperna bes tår av 
resp. 3, 12, 60 och 960 kanaler. 

lV[ycket stora fordringar ställes givetvis på 
nedbringandet av övertonshallen. För samtliga 
förstärkare tillsammans får klirrfaktorn så
lunda ej överstiga l °/ 00. Med hänsyn till det 
breda band et - som omfattar ca 6 oktaver 
kommer nämligen i stOl' utsträckning över
tonerna från en bärfrekvens att falla inom en 
annan kanal. Förstärkarna, som innehåller 
3 pentoder, är sålunda mot kopplade föl' all 
fä ned klirrfaktorn. 

Bengt Svedberg. 

URSI: kongresshandlingar 1948_ 
Handlingarna från internationella vetenskap

liga radiounioncns kongress i Stockholm 1948 
är f. n. under utarbetande föl' tryckning. Be
ställning av kongresshandlingarna, som bör 
va ra av betydande intresse för såväl radio
ingenjörer som amatörer, kan ske bos byrå
direktör Siffer Lemoine, Telegrafstyreisen, 
Stockholm. Priset är 200 helg. fres (ca 18: 
kr.) . Då upplagan är begrän .- ad bör de SOIll 
är intresserade av denna publikation SIlaIast 
möjligt ordna med beställning. 

Stockholms Radioklubb. 
Vid klubbens sammanträde den 28 oktober 

presenterade ingenjör Thomas Grahn en ny 
metod för amatörljudfilm, en magnetisk in
spelningsmetod . 

Inled ningsvis erinrade talaren om att van
lig amatörfilm ofta ej fönnår fånga åskåda
rens intresse, även om filmens kvalitet är den 
bästa. Biograferna ha gjort folk bortskämda. 
och man vill ha ljud till filmen, ljud av god 
kvalitet. Det wm ligger närma st till bands för 
en amatör är då att heled saga filmen med 
lämpligt valrl grammofonmusik. Näs ta steg i 
ut.vecklingen blir att anskaffa grammofon
inspelningsapparater och själv inspela skivorna 
med önskad blandning av musik och tal. 

Föredragshållaren hade själv prövat på detta 
system, men funnit resultatet ned.;låencIe. En 
relativt stor apparatur erfordras, om kvali
teten skall bli tillfredsställande. 

Av övriga inspelningsmetoder kan den van· 
liga kommersiella metoden med fOlograferat 
ljudband knappast komma ifråga för amatör
bruk. Den blir alltför dyrbar. Av magnetiska 
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KV ALI TETSMATERIEL 

ELEKTROSKANDIA representerar nedanstående ~ ngelska kvali :etsprodukler, 

ELEK f ROl.YTER 

äro välkända i Sverige sedan flera 

år tillbaka. Hunts äro specialister på 

kondensatorer och leverera över hela 

världen . De veta allt om denna till

verkning och ha stor erfarenhet. Den 

som använder Hunts riskerar inga re

klamationer. yi lagerföra samtliga för 

radio gångbara typer i aluminium

bägare med gummitätning och löd

stjärtar. Bägarna äro överdragna med 

en isolerhylsa av plasNcfilm (ej 

brännbar). Varje kondensatortyp är 

precis så stor som erfordras tör att 

vara fullt driftsäker. 

- lödtr å d en med 3 flusskärnor 

Ersin Multicore är de.t enda lödtenn i 

världen som innehåller tre kärnor av 

högeffektivt, oxidatiol1sbeständigt Er

sin flussmede lii. 

Pålitliga lödFörbindningar erhållas 

även på oxiderade ytor. 

Ersin . Multicore användes av ledande 

fabriker ·och statliga verk, emedan det 

är pålitligt och spar arbetstid. 

lagerföres i legering 45/55 på rullar om 3,18 kg och i kar
tonger o m OA54 kg, dimensio ner 2,34 och 1,63 mm i diam. 

'E·LE Kl R·O SKAM D I A 
STOCKHOLM Norra Stationsgatan 75-77 
Göteborg - Malmö - Nä.sjö Karl.tad - Gävle - Sundsva !1 - aster.und - UmeåAvd. RA 

RA -1 95 23 
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50 il. 10 000 V 

Panelindrument 
1l1l' ll vri lh;polcs .\":-:t e m med e ll -' f u talL li k

riklil re' e lle r tenu oko r~ . 

L i'1g-oI l1lllne tr ~l r K alln('ilNsuryggo r 
~1 f'~o 11Il1l1l et l' ar I nd u ktan:-- b r yg-;;or 
E lc l<t r ol)"tkonue n- I Illp Cllu JJ:-- hl' ,\' ggor 

~a to l'IJ r'y gg'or ~ ( ' I It'd !l g-l) n'g'gor 
G e ll o lll s l a gl; ll l"o, arc l 'lli\"(' r ~a l i n HrllJll e n t 
T on 6'ek\lells - Od l UÖ l' Ylo U m et ra r 

si;;nnlg'cuer'u lo rer 

l l! gc nii )l' ~(irm a 11 

Sigurd Holm 
·'3: t Pa llIS;;ut. 17, Sfockh ol m - T el. H 77 70 

Gf! ll c rn la gcnt för 

BRITIS H 1'lll'S lCA L L \BOn,\ TORI_E S , 
LO.:\DO.:\. 

KVALITET 
- HELT IGENOM 

Infordra flerfärgsbroschyr över 
"åra nyheter i radiomottagare 
och .grammofonmöbler. På 
platser, där 	 vi förut icke äro 
representerade, antagas om
bud ev. ensamförsäljare. 

in opelningsmetoder är ståltrådsmetoden ej 
J:implig. De bästa resultaten ha erhållits med 
magnctofonband. 

Efter långa experiment med likströmsmag 
netofon visade det sig, alt den metod en ej alls 
var lämplig. Däremot fi ck man utmärkta resul· 
tut med högfrekvensmagnetofon. Man tillför 
därvid inspelningshuvudct en högfrekvent 
hj älpspänning samtidig t med den lågfrekvens
spänning, som skall inspelas. Detta visar sig 
ha en mycket god inverkan på l judkvalit eten. 

Föredragshållaren beskrev därefter den 
a pparatur enligt högfrekvensmagnetofonsyste 
met han tillverka t. Ljudbandet är separat , skilt 
frå n filmen. Det drives med relativ t hög has
tighet, nämligen den tyska standardhasti g. 
heten 77 cm/sek. vid bildfrekvensen 24 bil · 
de rh ek. För filmer inspelade med 16 bilder / 
sek. blir bandhastigheten 50 cm/sek. För att 
ljudet skall komma synkront med bilden dri 
vas projektor och magnetofon av en gemen· 
am motor. 	 Bandet är ej tvångsdrivet, utan 

de t drives endast av friktion en mot en rote
rande rull e. Trots detta behålles synkronismen 
genom hela 	 filmen, så a tt mall ej kan märka 
någon tidsskillnad mellan bild och ljud. 

Enligt amerikanska tidskrifter har man nått 
gott resultat med film , på vilken man an
bragt magnetofonsldkt som ett 8111alt band 
bredvid bilderna. Has tigheten blir därmed 
ganska låg , men mun har fått tillfredss tällande 
ljudkvalitet 	 med såväl 16 som 8 mm film. 
Detta innebär givetvis en förenkling, då man 
ej behöver 	 ha separat Ijudrell1sa. Kanske det 
blir framtidens system för amatörljudfilm. 

Som avslnt ning på föredraget visade ing. 
Grahn en färgfilm från skärgården »Där havet 
bryter». Filmen var uppt agen med bildfrekven· 
sen 16 bilderlsek., varför magnetofonbandets 
hastighet endast var 50 em/ sek. Ljudkvali
Ic ten var ändå mycket god , vilket all a när
varande kunde övertyga sig om. Man torde 
utan olägenhet kunna använda avsev ärt lägre 
bandhastighet utan a lt ljudkvaliteten blir 
lidande. Härigenom minskas ju kos tnaderna. 
Nä~ta sammanträde hölls den 11 novemher, 

då civil ingenjör Sture Edmun (Svenska Elek
t ronrör) talade om minia tyrröret, se tt ur t ill 
"er karens och användarens synpunkt. Före
draget inleddes med en histori sk översikt, som 
"isade rarliorörets utveckling från de äldre, 
glödlampsliknanrle typerna till de moderna 
miniatyr rören. En serie skiop tikonbilder visade 
miniatyrrörets konstruktiva uppbyggnad. Före
dragshållaren lämnade därefter en översikt av 
de typer, som SER tillverkar. 

Efter föredrage t följde en ovanligt livlig 
diskussion, 	 varunder många miniatyrrörspro
blem ventilerades. 

För utförligare redogörelse om nUnIatyr 
rören hänvisas till POPULÄR RADIO nr 10 
(oktober), 1948, sid. 249- 252. 

Klubbens medlemmar få personlig kallelse 
till varje sammanträde. Medlem blir man 
endas t genom att sätta in årsavgiften 10 : 
kr. (studerande 7: - kr. ) på klubbens post
giro 500 01. I denna avgift ingår prenumera 
tion på POPUU.R RADIO, som är klubbens 
organ. 

Förfrågningar om klubben och dess verk
samhet besvaras av sekreteraren , civilingenjör 
Gunnar Solders. Adressen är : Stockholms 
Radioklubb, Box 6074, S tockholm 6. 

Meddelande om adressförändringar ställas 
tiII Skattmästaren (samma adress) . 

Sekreteraren. 

~ 
~ RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 
STANDARD- OCH 
SPECIAL lY PER 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMATORFABIUK' TUREBERG 

TElEFON STOCKHOLM 351681, 351666 


Ratliotekniker 
Vid Centrala flygverkstaden i Ar
boga äro 4 befattningar som radio
tekniker till ansökan lediga. Lön 
utgår enl. Igr Cg 15 (begynnelse
lön kr. 567: - per mån. ink!. 
12 % rörligt tillägg) _ 

För befattningen erfordras mång
årig erfarenhet av montage, repa
ration och trimning av radiosän
dare och mottagare samt goda 
teoretiska kunskaper. 

Ansökan, innehåHande uppgift om 
senaste mantalsskrivningsort och 
vpl nr samt åtföljd av åldersbetyg, 
betygsavskrifter och övriga hand
lingar sökande önskar åberopa 
skall snarast insändas till styres
mannen för 

Centrala 	Oy,u;verksCadcll 
Arboga 

Sökanden är på anfordran skyldig 
förete läkarintyg. 
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ar fiir ett framgångsrikt atudieresultat. 

Brev5kolan har slagit igenom som en ledande korrespondensskola 

rmmiJill , I I llliiIiI1111 1lIIlli1lI111lll[jlij III . "lIil ll'iJillJ:n ru;;mn;n I .. . ii1IJlI11ll1IllllIll111l1ll1l1Jl1l1Jll 

Rel'llskolelm.rl!lel' : L;' ör "'Ilingtiunguo· :-'[ontö rs l,u rser Vi";gbyggnads
En s kild l)fp\". ~ ro to r s kö tare- teknil,;::Ull: Jl 0(: 11 1';:01111"1111 Ipro spekt över de kurser Ill'HtlIJ c!cl'\"i s llillg' li.u rser Yii g m i.is Lareku r serunue r . KOlllllltlllUI .Jhl .:; IJ J'j" \' ~ k(JI;) r Sdml,Lm:is lu re 

kUll S k,'l{J Ritteknil<:Aft on iJ rp\,:-,' kolor ktlr:-ic r I 

nder b;)gten 1!)48 mottog Bre v. kolan siu mil
lionte lWr~:lnlll,ilan ~edan ·tarteu 1!)19. Illtl'etiSet 
föl' Hren;lwluns verksamhe t bar s t illldigt yilxt, 
odl lllHlPr de sena"te iiren har .·kolan iuregis tre
rat Ca no noo IwrsauUliilningar pe r är. 
~ren det iiI' inte knlUtite (e n, som iir avgörande, 
utan de rc~\\ltat Bl'evskolnu. elever D,ltt. De bar 
lJiinlat ti ig y,i! , "are s ig det giill t statskon t rolle
rade eXflmen s pl'O\' e llN al·t i d en da gliga giirnin
gen giil'a :sWl'I'e insatser i i1l'be t.·liyct och sam
hiil Isa rbetet- . Ä\' c n de S OlIl av r nt bil!lllillgs iu
lrf, ,,,,e yHnt "ig till Hre \'sl,o lan , hal' funnit yad de 
sök t. I folkbildlling'sn rbctt<t illlar l\rC\'"kolau en 
cpntrnl llla h och iiI' ;;(mli c irl,larnu!'< s kola fram 
för a 11(\ ra. UreY:skolans \' e l'k ~alUhe l l ed e~ fl vett 
st\lflie r;ld 11Ied 1'('prpSpnlallle r fiil' lI e :;tora folk
rörelse rna. l s tudie r,"tclrt Ila I' Rl'ey"kolr\llR ele\'er 
gfll'llllli fiir lIn(l erd~lIingen' kvalil'I' . att prissätt 
ning-e n ini e iiI' bo"erad Plt \'in~ t o ~h a tt lnlr~ay
giftcrun allts ,1 h e ll ulnyttjas flir e levernas bäs tu. 

Det, är Brevskolans strävall att skapa god 
kontakt med sina elever, att, med peTson-
/igt intresse ta sig all den ells/,ilcles 
slILdieprograrn och skapa förutsättlling. 

/ 
I 

I 

Staplarna visar hur antalet 
kursanmä/ningar stigit un
der ären - jrån en blyg
sam hörjan 1919 och fram 
till miljonen i höstas. Se
dan dess har antalet kurs
anmälningar ökat med yt
terligare c:a 30000. 

1 919 192~ 1?9.? 19j', 19)9 1944 

AXEL NYGREN 
- ehnanncn jr/in Viisterå3 
var som Brevsko/eelev primw 
vid årets elinsla/lalörsexamen. 
E/ler befordran till kranmäs· 
tare återkom han m ed en nJ 
kursanmiilan och blev diirrned 
Brevskulans 'i>m.iljonclev>. 

. 

·Siinu om;;:ne uue 
js'g s trukit 
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iili c!r"l' ,ig m ed tic.lCII ctt W e!wyn-mot
.~lUIltl, frul1lsUillt ptlligt " ('l'a t.:l.:ed-car
bon ,. -metoden. 

Till\" c rk!ling:-<tol f' ram;:e r: ± 1 i/o. ± 2 1/'1 
± [j lJ;o , L ng t cmperuturkoeffiei ent. 

wyn 
kolski ktsmotstå n d 

WELWX!\' ELECTHI 'AL 

L e\ B O IU'[()]{J I':~ LTD. 


BL'lTlI :\'OllTIIG~IBl::Ilr..\:\'n. 

E:\,(iLA:\,!) 

Hepr.: CI VILI :\'G. G U:\':\'_Ul WII;:J.U :\'D 
::;VE.~ \" .\GI': :\' ~ -:10. 1·c l. 1111i~ ,~. 

STOCKllOL)r 

V ill I!' 6 	 flyg\·prk.tad. l,,, ris "orll" , an
sUilles Qme lle lbu r t 

en radiomontör 
m ed m iust. G :'Il' :) yrk C'~wan:1. 11l.: lHt ll r i 

Ten sen 'ice.man. Prala i k ino m f l .r ;.::rarIio
branschen 	 gf' r [1) r e l rll th.' , 

.·~n s.uk nin g-~halltl1ingar HH'c] lJ ~ f yg-~a \-

~ krHtc r 0t'11 li ltl erslwtyg il1~UJlda~ ~cU 3 :-; t 

d e n 15 JHIl, lO-H) Ull :t~lottiljing('nji;re ll , 

l" 6, liarlsborg. 'LHkul·inty .... insJilldC::i 
efte r illlforu ran. 

Amatörer! 

SPOr.::;ATSER till \,e l'ka:; nll ;i,·"n i 
S'-erige. IIIUIII (len allra lI;il'llLll ste 
tille lI k u nna yj idl" Ia.<::<:r ll'n' l'e ra 
S: Hll s t :'l1Hlunlt.yp :~-\· rt2-":-; sl1ubnl s 
ILIN I 01 1· 1' lilan IIIE-l rnw,; (urllILl tu r er. 
Ilar Xi 	 ni\,<::ru :;pedella ii""kc l",il. 
S: r i Ils k rh' ()s ;;; OlLl lle na. 

WL\ L\XTEXXICH llIetl :; t:lllllar t 

fi is r,.' i rost fritt. :! 1.11. 1:111<:::1. Kr. 

!): ;;0. 	 '. 

IWA-[~DrSTRmH~A, Ing,-firma 
Box 25, Lidingö 1. 
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POPULÄR RADIO:s 
~q,e6.~ eå. 

~r. o. 111. l jan. 1949 inrättas av POP LAR 
R 010 en si;rskild fragebyra, som mot viss 
a, gift stå r läsarna till tjänst med att besvara 
frugor som rör radio, television och elektronik, 
exempelvis fl'ågor rörand e förstärkar-, mot
lagar- och grallll11ofonteknik, mätteknik, ljud
ftlerg ivlling, anlatörLygge av sändare och luot
lagare e tc. Svar lämnas endasl per brev siilulllla 
ej vid personligt besök eller per telefon. Re
du ktion en förbehåller sig rätten att under 
ovanstående rubrik under signatur införa frå
gor och svar av mera allmän t intresse. Alla 
brev till Fragebyrån skall adre-scras till 
POPULÄR RAOiO:s Frågebyrll , Postfack 
:'\221, Stockholm 3. 

Grundavgiften för anlitande av Frågebyran 
utgör kr 2: - . För denna avgift besvaras 
hiig -t två frågo r, vars besvarande e j kräver 
mera omfattande arbele. För utarbetande av 
schema för enklare apparater (högst 2 rör) 
,aml för utförligare litteraturhänvisningar till
kommer en avgift av kr 8: - . 

För friigor som kräver vidlyftigare utred
ningsarbete exempelvis utarbe tande av schema 
fi;r större 	 apparater eller granskning av mcr 
komplicerade s"hema utgår arvode enligt sär
skild överenskommelse. l dylika fall meddelas 
först den frågande kos tnaderna för utred
ningen ; utredningen _verks tälles ej, förrän 
vederbörande godkänt det uppgivna arvodet. 

Ovannämnda avgifter kan insändas sam
tidigt med frågan (i frimärken eller per post
giro (postgironummer 940 ) . I senare fallet an
ges på talongen »POPULAR RADIO: s Fruge
byrå»_ Avgifterna kan också av oss uttagas mot 
postförskott, då sva ren översändas till upp
given aclre5s. 

Historier kring radion 
är titeln på årets katalog över Philips rarlio
motlagare. Som rubriken anger bygger kata
logen - som f. ö. är tryckt i sex färger och 
räknar 20 sidor - på roliga historier SOI11 

alla handla om racuo. De ha kOlIunit fram 
genom en av Philips arrangerad pristävling, 
och 15 av de 33 histori erna äro illustrerade 
med lus tiga teckningar av några av vårt lands 
skjckJjguste och mest k ända skämt- och kari
katyrtecknare. Ur katalogen sax a- vi: 

Pappa. hur sätter man ihop den igen ? 

Vilken'? 

Radioapparaten! 


Uadiochasslc 
r tfilrda i l ,j mm j!i1'1l111TlI m e d R\·(·t sadl' 

1.1 ~il'1l (H.:.h malade lU Pll alllmitliulllfUrg, 

L"iil X ~O() X ~J ........ .. .......... . 2: 2i3 3: 2.1 

l;IO X :.WO >( 7;) .. .... . ... ... ... .... . :1: 50 ~: ;jO 

~()(j X 300 ~< li;j .............. ..... ,. :!: 75 -!: ~:; 


2:10 :<300 X 85 ................... .. -4: 2i.i [): 75 

~;)O X 411I1 X I)(l .. . ............... , .. :l: !hj ;:;: U3 

:.!;IO X 4UO X BO .•.•..•.•..•. . ..... • . r): flO 7: 05 

2i)OX;:JOO X Ii I ......... ..... . .... .. -l: l;) G: 7i) 

~,iO X ,,110 X IJO .......... ..... .... .. 7:  H: 
:;O!l'<,,50X7,j ............. ... .... . !): 50 11: "O 

:llIaX ;;iiO X 1UO .. :J~ : - 1;;: -

Pri ~l'rJla t i ll lIiig-r'r i n l!l'fatta (' Il lG lllJll il1 

vike n I,U ll t lll' tH ill . 

Frontpaneler 
r tfö rd:l i l,i> ml11 j;irnpl:~ t, l,,'yml:l('keraue 
}I : fr'ulIlsitlan :-;amt 11lu1l1iIlilllllfiirg- va iJak
s ida n, 

l:iO X ~UO ......... J: 75 150X 230 ......... 1: 90 

~1I0X~(l() ......... 1: IJO 200 X250 .... .... . 2: 40 

:!OO X 3t10 . , ...... . :!: 7;; :!Ot)X ;~;)O ..... .. .. 2 : VO 

~;;O X 3011 ...... ... ~: DO 2(i(j X ~30 .... .. ... 3: 40 

:!on X 400 ......... :l: 7" 200 >< 450 ......... 3: !JO 

2"n X 400 ......... :1: no 2;;O X 450 ...... ... 4: 411 

:.!l}O X ;)OO ......... 4: 7ii ~()OX ,,50 ...... ... 4: tiO 

2JO X GOO.. 4: !Jn ~;)O X G50 ......... 5: 40 

21l0 X flllll ......... (j: 40 :!"O ;< fiOO ......... 5: DO 

30Il X ;:;,}1) ......... G: 7" ~OO X li\lO ........ . 7: 50 


Antlra "to rt ~kur odt m otlp llp r av cha SHie 
Odl fl'ou t pu nel( 'r tilh'[· 1'1' 1.1s pöl b ('~t:.illtlin g-. 
t-i[1ll1 t ii\' rigt fiir radio 0;: 11 d y l. s;äsom huvar, 
l;\ tlo r, rac kar m. m . 

1ViI' oc h d elar pa lage r till HiglS tn priser. 


RADIOAMATURERNAS INKOPSCENTRAL 

TIlOlLHI. TAN 2 


Förstklassig tQntrdd 0,1 DlDl för 

TRÅOINSPELNINGSA6GREGAT 
Wire recorders 

Spola r i amE'l'i koll s J.i:t stanuarUfOl'lLlut 

lne d 1/~ tillllllCS s p eltid, lllotti-\'ul'aude 

{'Il lrtltlhuHtighc t av <::0. 2/ :3 metel'jse k., 

(~ fOI ;',e k .). Pri s Kl'. 26:-. 

~polar fiir lr, mill. ~pelt id. Pri ~ Kr. 

J6: -. 

ItUtli,'affiire l' e rh iL llu rahatt för Mer_ 


försii l j nin~. 

ltek\"ircra om edelbar t [run 

BElS RADIO 
Polhernslllats("n 2 - GiJteborg. 

BYTEN OCH FÖRSÄlJ'NINGAR 
::::::::::::::::::;;; ;;:;:;.;;::::;::::::::::;:: ~: : : ::::::::::::::;::::;:;:::: 

l'ndcä" d ~nna. "Ubl'l1, lnfiirn vi stnndnrd.'seru.de 
ra ll allHO llS('l' av JledaJlst{u>.n(I(~ utseende tUI 
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och passa på tillfället t acka för det gångna årets syn 
nerlIgen angenäma affärsförbindel er och uttrycka den 
fö rhoppningen att i-i.ven under det kommande året fä 
nöjet att Hlr('\. t ill Eder t jänst då det gäller r adio
mater iel. 

Vi önska EDER 

A-B. BO P AL f BLAD.Ett GOTT NYTT ÅH 
Bo Palmblad. 

WRIGHT & WEAIRE material åter lager. 

Mellanfrekvens
transformatorer 

T\.J' 000 
\ ' utiu ueJ frcl,volls mc'lIan ,130 tlJl 
·170 KC. Rpo li nduktan. vid 405 
K C. 700 u H . Q-vä rd e 110. Band
bre ull 8 liC dd 2 uh . och 13 K C 
vi d 20 du. Sto rl ' l, 3Y~" ljög . 
1 ' / ,/' i fyrkuDt. 

Pris brutto 10 : 50 

Tyr 550 

P CrJn eUb lli lc-ts a,·~tlitnJl l l1g' mel

la n H :; ti ll 520 KC. SpOlinduk 

tu ns " id 4U~ KC 700 uH. Q·vurue 

115. Flanuurcdu 7 K e vi,l 2 db 
"dl 20 KC vid 20 (I l>. Sto r lek 3%" 
hö g-, 1 '/," 1 fyrk an t. 

Pris brutto 10: 95 

MIniatyrutförande 

. ' to rl pj.:: l U/lA" hög - 1 u/t," i 
fyr kant. Följa nd e lpyer finnes. 
, Olll "erie ii r för diod , ida n. 

Typ F rei, ... Q-fal,tor ~IedeJ-ind. 

~r 400n 
M 401B 
~r 405B 

460 K C 
460 KC 

16UO KC 

120 
120 
110 

1180,0 uH 
1180,0 ' » 

82,5 » 
M411 R 
:\I11GB 

2,1 :\IC 
4,86 Me 

00 
100 

4 ,o 
0,0 

» 
» 

Pris brutto fÖ r samtliga, t JlIOr kr. 11: 50. 

Antennspolar 

A.-B. BO P1LMBLlD (SM5ZKJ 
Tork..l h.oalSlioa ~ataa 29, Sto kholm, Tt'L 6 1960, '0 1:0 G, "63 61. 

PoIIIg'ro 19397%. 

Typ I n duldans V ilgHin;.:usomri\de T rlmkn pacitet 
p l! TIl l' ,l ·l fiU pr kand . a p prox. 

PA1 2200.0 700- 2000 mete r 72 pe 
1'.\2 17U.O ~OO!Fi7 » OG )} 
1 ' .\3 J .:! Jr. 7 )} rl~ » 
PA'J 0.5 12-35 » !lO » 
PA5 5.G :H- lOO )} no » 
PAll 37,0 0l- 2l11 » 60 » 
PA7 310.U 750 00 » 

SamtLil:'l typer pris brutto": 75. 

OscIllators polar 
Typ l nuu ktu lls 'frim kap. I'AD .-kapucilct 

p H upprox . approx. 

P Ol 300.0 05 pt 1GO pf. 

1'02 85 ,0 70 » 450 » 

P03 1,15 50 )} 5000 » 

P04 0,5 (10 » 5000 » 

P05 4,8 60 » 2400 » 

FOG 27,45 65 ) 000 » 

P07 14.4,2 73 » 3;;0 » 

Samtliga fY' per pris b rutto 4: 75. 

DIVERSE 

Omkopplare 
P O 3111 3-g an g 1-polig l1-,·li:; . ....... ..... ... .. .. .... .. ........... priS netto 4: 110 

V r ldko nde nsatorer 
VK 1/1 2-gangl<a nd. 4GO p f. pe r ,ektion. , torIek : Jiingrt 62 mm, bredd 

G'5 m m , höjd 42 mm .. ... . . . .......... . .. .... .... .. .. .. Pris n.etto 6: 46 

Papperskol1densato rer 

PK .12 250 pf. 1500 v, pri s o : 4~ ' 1 P1\:-18 0,04 ~[f!, 1000 v, 
pri s O: 60. 
PK. H 0,2 MF 1000 \', pris O: SO. PK-15 0,25 MF 1000 v, pris O: 00. 

Oll·kondensatorer 

DR 1. 4 MI<' 3000 v urbet "p. 32: 110' 1OK 4. 0,5 ~lF 2000 "llrbet ssp. 6: 110. 

OK 2. O,02~IF8000v ar tssp"1<l: 50. 0 1 5. 8,0 MF 750 v arb tss p. 1~ : 50. 
0K 3. 0,5 :.rF 4000 v al'iJ et s p. 15: 45 . DI\: 6. 0,1 :\IF 000 v u rbetssp. - : 00. 

Fll terdrosslar 
T y p Belas tll. I n uuktans Motstänu Pris brutto 

1:15 oh m 21 : FD27G 27" 11A 1 ~ Hy 
70 » 21 : » 7E'D 350 :150 » 

» 21:}) 37 

3 » :16 » 21 : 1·' 0 400 400 }) 4 
F O 500 500 }) 

Ntlttransfo r m atorer 
N'l' ](\(;8 110-2:iO v. 2X400 v. 120 m A. 2X3.15 !jA. lX5 3J. Nto 34 : 50 
NT 7\)23 110- 250 v . 2X420 v. 120 rnA . 2 X3,15 3A. l X5 2:\ Nto 3': 50 
NT 6O.J.7 110- 250 v, 2 X4 ' ,' . 250 mA. 2X3,15 3 . l Xi) 3A Nto OU: 

lX52:\ 

Ther m o.re ltl -rö r fö r s ä ndare och s törre förstärk are . 

Ediswall typ D L S 10. Glö (] s tröm , ·1 vol t l ,u A. :\lax. bryl oin g"" t",im 

Ii Am p. \'id 28U volt :\lax. ilrytning-,s piinnlng 1000 vol t vi d 200 rn A. 
Ma x . IJr y tll in::;~sp !lnn ing 3000 vo jt vid. 100 rn A, fördröjnin gstill miu. 

30 sek" m llX. 00 ·~k. l'r is netto 16: - . 


Reseradloa ppa rate r 

T r a vle r, 4 rör su per IIlcd miuiatyr rör orb butte r ie r. J'riH netto 90:-. 

A Re , -! rö r , up er ru eu m inintyrrör o~h lJatte r lcr . Axelvä ka ' to 98:-. 


Bandkabel 

75 ohm, pris pr meter nclto O: 45. 1:10 ohm u:o O: 56. 300 ohm d:o O: 65. 


Antennrelärer 
RE 22U2 4-po llg t , Vllra v 2 fj äll r"r m ed ,·'L-ding och 2 meu bry tni ng. 
~ ranöv,'rspiin ning 115 "olt ,·!ixel" trÖm. B ryter upp till 20 amp. hög
fr e kvc JI '. P r Is netlo 34 : 50. 



SLUTPENTOO • 6AQ5I SER I 
I 

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

I6AQ5 är en slutpentod av 5. k. strålrörstyp i miniatyrutförande. Röret 

är i data närmast ekvivalent med 6V6(G ) , men är genom lägre I 
elektrodkapaciteter och kortare tilledningar användbart även inom 


högfrekvensområdet upp till 150 Mpj,; . Det är därför mycket lämpligt 


i förstärkar- och oscillatorkopplingar, för utstyrning av sändarrör 
o 
samt som frekvensmulti pli kator. 

Allmänna data: 
Max. total l ängd 67 mm 


:\'lax. diameter 19 mm
o 
Sockel miniatyr 7 s ti fts 


Galler·anodkapac itet Cgp (0,17) 0,35 !-"uF 


Gallerkapacitet C" (8 ,0) 7,6 N,F 

Anodkapacitet C: 01 ,0) 6,0 .li .I/F 

Parentcsvärden gälla med yttre skärm anslll ten till 


katod, övriga utan yttre "kärm. 


Glödspänning Et 6,3 V 


Glödström I f 0,45 A 


Driftdata: Driftdata klass AB1 mottakt (två rör): 

Anodspän ning 180 250 V Anodspänning E li 250 VEh 
SkärmgaIIerspänning EC" 180 250 V Skärmgalle rspänning El" 250 V 
GaIIerförspänning Ec, - ·8,5 - 12,5 V Gallerförsp ännin g Ed -15 V 

Signalspänning på styrgaller E~ max 8,') 12,5 V Signalspänning galler- galle r r: 30 V
:.! III((X 

nodslrö m ulan signal [hO 29 4,:; mA Anodström utan s ignal I o 70 mA 

Anodström vid full utslyrn ing I b 30 47 mA Anodström vid full uts tyrning I " 79 mA 

Skärmgallerström utan signal 1"20 .J 
'J 4,5 mA Skärmgallers tröm utan , il!na l 1 (';20 5 mA 

kärmgallerström vid full utslyrning I C2 
7 mA Skärmga ller- tI'öm vid full u tstyrni ng I" 13 mAo 

3,7 4,1 mA/V Bran thet (per rör) gm .3,75 mA . VBranthet 

58 5 kQ Inre mot stånd (per rör) r 60 kQInre motstånd l1 

5,,) 5,0 kQ Opti malt belastningslllot ötand anod- anod Rr, 10 kQOptimalt belastningsmotstånd 
8 8 % Distortion 5 %Distortion d, ot 

2,0 j, ~ W Max. utgån g-effekt Po 10 WMax. utgångse ffek t 

o 
Ma.tima /data: 

Anodspänn ing Hl:!X . 250 V Ev 
Skärmgallel's pä n ni ng lnax. 250 V Er:" 

Anod fö rlu st p/, max, l2 \1'
Skärmgallerförlust P,., max. 2W 

Spänning glödtråd- katod EIik max. ± 90 V 

GaIIerläcka vid fast förspänning max . 0,1 j\fQ
R~ , 
Vid gaJlerförspänning genom 


kalodmotSlånd max. 0,5 \IQ
Rg, 

AB SVENSKA ELEKTRON ROR STOCKHOLM 20 

Sock lkoppling 

Röret 5e tt underifrån 



