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UTBILDNING, MODERN OCH EFFEKTIV, GENOM FRITIDSSTUDIER VID BREVSKOLAN 


Yerkstadsindllstrin ii r en 
av V;trt lands mest Ilet y
de Isefu Ila i nd us trigrella r . 
etan en väl uj-bildnd och 
yrkesskicklig stam av ar
betnre, arbet~ledare, in
"elljiirer och forskare slwl
le industrin inte kunna 
fylla de fordringar som 
stäl:s pa den. Bre\'skolans 
kurser i verkstads tek n ik, 
fn"tn liirlingskurser upp 
till ingenjörskurser, ii r 
luycket instl·ul<tinl. De 
lmyter an till den prak
tisl,a erfa renheten ocb 
ger därigenom gott re
sultat. 

Kraven på förbättrad hy
gien och likad komfort 
har gjort att kunSkaps
kra vet på dem som arbe
tar med detta oc!<så sti 
git. Cen traluppvä rmning, 
luftkonditionering, sani
tetsutrustning, gas ocb 
avlopp ur några av de 
många grenarna inom det
ta tekniska a rbetsfält. 
De kurser i värme- och 
sanitetsteknik Brevskolan 
nu presenterar, är sanno
likt de modernaste ocb 
mest utförliga, som finns 
i facket. De ger yrkes
Illannen de teoretiska kun
skaper ban söker. 

Inom vilket annat teknisl<t 
område har utvecklingen 
varit så genomgripande, 
Och är det alltjiimt, som 
inom elektrotekn iken '? 
Den som vill ägna sig åt 
elel<trotelmiken har säle
des alla förutsättningar 
att kunna komma framM 
i sitt yrl,e. Brevskolan har 
erki'tnt goda knrser allt 
ifrån lärlingskurser till 
ingenjörskurser och många 
är de, som tack va re 
Brevskolan nu bar fram
tiden tryggad som -egna 
elinstallatörer. Det är Din 
tur nu att tänka på fram
tiden. 

TELETEKNIK 

Tele tekniken har P'l se
nare tid visat ell enorm 
ut\'ed< ling. Radioteknikens 
framlllarsch ii r \-ii lbel<unt 
och lind'l ii I' den inte full 
bordad. :'lIed televisionen 
och trådradio öppna r sig 
nya vyer. Radiopej !ing 
och radar hjälper sjöllliin 
och flygare med naviga
tionen, och teknil,en att 
magaSinera Ij ud med hjii lp 
[lY grammofonskivor, film
band och trad förbättras 
ouPvhörligt. 
Brevskolan fÖljer med ti
den och kurserna i tele
teknil< star på hlijden av 
effektivitet. 
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som sedan mAnga Ar specialiserat sig 
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ver. Tala med Philips Mätinstrumcnt

avdelning - den har stor erfarenhet 
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Radiolänk 

Koster - Strömstad 


Experimenten med radiolänkar som 
bedrivits vid L M Ericsson under se· 
naste åren har tydligen visat sig så 
fruktbara att man kunnat våga sig på 
en praktisk tillämpning. En första 111· 

stallation för telefoni över radiolänkar 
har utförts på Kosteröarna i nordligaste 

Bohuslän. I apr il i år började tele· 
grafverket bygga antenntorn och instal· 
lationslokaler på båda sidor om det vat· 
ten SOIl1 skiljer Koster frelll fastlandet 
och strax fter midsommar kom LME· 
ingenj örerna. 

På 10 m höga träställningar har man 
här placerat de 1,5 m vida aluminium· 
reflektorerna och apparaturen som hi:ir 
till »video»·Iörbindelsen. Därifrån går 
»lågfrekvensen», som man kallar im· 
pulsserierna med frekvenser mellan O 
och 4 Mp/ s i jämförelse med »högfrek. 
vensen» på närmare 10000 Mp/ s, ned 
till »stationshuset» som är ett blygsamt 
rött träskj ul innehållande apparatur för 

Fig. l. Riktantennerna för radiolänken Koster 
-Strömstad är uppställda på 10 ffi höjd i 

speciellt uppbyggda träställningar. 
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omvandling av talfrekvensen till impuls· 
serier och vice versa. 

Allläggningarna på Strömstad· och 
Koster·sillorna är exakt lika varandra 
och torde för övrigt ej särskilt avvika 
fr ån den på LM·tornet eller den ameri· 
kanska förebilden. AvsLåndet är häl' re· 

lativt blygsamt, exakt en svensk mil, oeh 
man kan från det 40 m höga Surbrunns· 
berget pä :'trömstads·sidan i reflekto· 
rernas »synriktl.lil.lg» utan svårighet se 
anläggningen avteckna sig på toppen av 

4 0berget på Syd.Koster. Strålen är 

bred, våglängden 3,5 cm och antalet te· 
lefonikanaler 12 stycken. Då man tidi· 
gare endast haft 3 linjer till Koster och 
befolkningen där under sommarmåna· 
derna uppgår till flera tusen inses att 
behovet av förbättrade telefonförbin· 
delser var stort. Vid en provkörning en 
dag i juli blev också omedelbart 8 av 
länkens kanaler tagna i anspråk för all· 
mänhetens telefonering. Kvaliteten Isa· 

Fig. 2. Författaren på träställningen till reflek· 
torerna till radiolänkförbindelsen 

Koster-Strömstad. 

Fig. 3. En av riktantennerna. 

de sig vid provet vara utmärkt, i det att 
länkförbindelsen var helt fri från den 
överhörning som vidlåder sjökabe]för

bindelsen samtidigt som även en del öv
riga störningar lyste med sin frånvaro. 

Då radiostrålen delvis passerar över 
vattenyta - delvis över berg - skulle 
man kunna befara uppträdandet av stö· 
rande reflexioner, men tack vare det 
korta avståndet gj orde sig dylika mindre 
märkbara. Genom att använda två mot
tagare kopplade enligt diversity.syste

met avser man dock att söka helt be
fria sig från risken för dylika stör· 
ningar. 

Att radiolänken i detta fall är synner· 
ligen behövlig inses med hänsyn till att 
kabelnedläggning i Kosterfj orden avse· 
värt försv1'tras genom det stora djupet 
- över 200 m - den klippiga och ste· 
niga botten som skaver sönder kabeln 
samt de här rådande starka strömmarna 
som flyttar den. Ännu så länge är ra· 
diolänken ett experiment - utfört un
der ledning a tekn. dr K G Aurell vid 
LME och hans 20·Lal UKV·experter 
men slår proven väl ut, kommer för· 
modligen telegrafverket att övert.a an· 
läggningen - och sedan kanske det in· 
te dröjer länge förrän flera av våra 
skärgårdsöar får på detta sätt dra nytta 
av framstegen på mikrovågstekniken. 
område. Bengt Sv.~dbergL 
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Graetz' antennekobling 

Av radiotekniker SVERRE STRÖM, Oslo 

nedanstående artikel, som utarbe

tats på basis av mätningar och beräk

ningar utförda på A/ S Gastar Radio
fabrikk i Oslo, lämnas underlaget för 

beräkning och konstruktion aven 

Graetz' antennkoppling_ 

En vanlig måte å utföre Graetz' an

tennekobling på er "ist i fig. L Mot
slanden R1 forbinder antennen galva

nisk til chassis og hindrer modulasj ons
brum fra lysnettet. R1 kan v<ere om
kring 30 kQ . Den spesielle koblingen av 
kortbölgesignalkretsen er gj ort for å 

bed re speilsignalforholdet på mellom
og langbolge. Hvis kortbölgesignalspo
len hadde v<ert forbundet i serie med de 
andre signalspolene, ville kapasiteten 
mellom kortbölgens signal- og antenne
spole ha fört speilsignalene med stor 
styrke rett inn på gittcret. For å hindre 
pip i mellomfrekvensen er det salt inll 
den vanlige sugekretsen som er avstemt 
til mellomfrekvensen fm. Man kan na
turligtvis bruke en ,perrekrets i serie 
med Cl istedenfor sugekrelsen, men 

hvis ikke andre fOJ'hold gj ör spene
kretsen nödvendig, viI det V<Bre best 
med cn sugekrets. 

L 

Oppsvinget. 

I det fölgende skal först beregnes for
holdet mellom signalet på gitteret og 
signalet i antennen, det såkalte opp

svinget eller U :/ U". Da kortbölgekret
sen er en vanlig induktiv antennekob
ling blir det ikke foretatt bercgninger 
for oppsvinget i dctte bölgebåndet. 

Kondensatorene Ca, C, Cl og sugefIll
Ien danner antennekretsen, mens signaI
kretsen består av C, Cv og signalspolen 
L. Kondensatoren C er således felles 
koblingskomponent fur de to kretsene. 

Figur 2 er det ekvivalente skjema for 
lang- og mellombölge, men for enkel
hets skyld tenker man seg först suge
kretsen fjernet. Ved vanlig regning får 
man da forholdet Uq/ Ua lik: 

Uo ( Ca ) 
-Ua = C+C,,(l+C/ Cd . 

l 
jwCv 

R+j(wL-l/ wC,,-l/ wLC+C,,'J) 
(la) 

c,' er seriekoblingen av Ca og Cl, 

og R er motstanden i spolen L. Ligning 
(la) er delt opp i to bröker, og den 

GITTERr-~. --~c'I__~~K__________~ 
, SOOpF 

'--+-:=--+------~::J-""t-- AVK 
O"f"F 

Fig. 1. Vanlig utförelse av Graetz' antennekobling for 3-bånds super. 

f:2.t. ;:Wu.U:.'!1 .Z. 

Fig. 2. Ekvivalent skjema for fig. l i lang. og 
mellombölge. 

försie sier hvor stor del av antenne
spenningen Ua det blir fört inn i signal
kretsen over koblingskondensatoren C. 
Den andre bröken forteller hvor mange 
ganger denne delen av Ua blir »svinget 
opp» i signalkretsen. 

Da signalkretsen er avstemt til reson
nans for innkommende signal med fre
kvensen f, er det irnagimere leddet i 
nevneren lik 0, og således kan man 

sette: 

wL = l / cvCt+l/w (C+C(1') 
Da C?>Cv, kan en med god tiln<er

melse sette wL isteden-for 1/ (VCv i tel
leren. Da blir den andre bröken lik 
wL/R som videre er lik Q. Derfor blir 

oppsvinget: 
UD _ - jQCa (lb)
Ua - C+C,,(1+C/C1 ) 

Oppsvinget er proporsj onalt Q, og 
med de komponentene som oppgitt i 
fig. lvarierte oppsvinget mellom 3 og 
3,5 på langbölge. Spolen var da vik
let av 0,12 silke, men med en spole 

viklet av 10X O,05 ville oppsvinget ha 
blitt omtrent det dobbelte. I mellomböl
gen varierte oppsvinget mellom 7 og 3,5. 
Denne store variasjonen skyltes delvis 
at spolens Q sank betraktelig mot de 
höyere frekvensene. Dessuten var det 
koblet en kapasitet direkte over spolen 
for å bedre speilforholdet, og dette satte 
også oppsvinget ned. 

Kondensatoren C1 reduserer de store 
antennene slik at disse ikke skal for

stemme signalkretsen for meget, for Ca 
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kommer indirekte parallel C som Ca' 
og er således med å avstemme signal

kretsen til resonnans for innkommende 

signaL 

Det er verdiene på Ct og C som be

stemmer hvor meget en antenne skal 

forstemme signalkretsen, men hvis man 

beregner forstemmingen som funksjon 

av de fo rskj ellige kapasitetene, viI man 

få en lite praktisk formel som resultat, 

så det beste er å måle på et Q-meter: 

Istedenfor Cv setter man den vari able 

kondensatoren i Q-metret og avstemmer 

til resonnans når en kunstantenne (til
nmrmet en kondensator på 200 pF ) er 

koblet mellom jord- og antennebös

singene. Deretter erstatter m an kunstan

tel1ll en med en kondensator på 50 pF 

tilsvarende en liten antenne og ser hvor 

meget utslage t på instrumentet synker. 

Det sanlIne gj ör en så med en kon
densator på cirka 500 pF. I-Iv i~ man 

viI tillate en forslemming på 3 dB når 

apparatet er tilkoblet en meget liten 

eller meget stor antenne, kan utslaget 

derfor synke till 70 %. Denne må leme

toden har den fordel at den tar hen

syn til spolens Q og frekvensen, for den 

tillatelige forstemming er j o avhengig 

a di sse to faktorer. 

Oppsvinget m ed sugekrets. 

Sugekretsen ekvivalerer en jrekvens

avhengl:g kondensator for frekvense r 

lavere enn mellomfrekvensen fm, og en 

jrekvensavhengig spole for frekvenser 

höyere enn fm. ar sugekretsen er en 

induktans (i mellombölge ), kan denne 

få resonnans med kapasitetene i an

tennekretsen for innkommende signal, 

og ved denne resonnansfrekvensen fr er 

altså både antenn e- og signalkretsen i re

sonnans. Hele koblingen oppförer sig 

da som et båndfilter overkritisk koblet 

omkring denne fr ekvensen, og reson

nanskurven for signalkretsen vii få de 

to karakteris ti ske »kamelpuklene». Li

kelöpet mellom signal- og oscillator

krets viI bli ytterst slett og oppsvinget 

viI variere mellom meget små og meget 

store vcrdier slik at også ustabilitet kan 
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Fig . . 3. Ekvivalent skjema for lang- og meJ
lombölge når sugekrets nyttes. 

inntreffe. Som de videre beregninger 

viI vise b lir fr omkring 475 kel s når en 

velger rikti ge verdier for komponente

ne, og fr blir således ufarlig da den er 

meget lavere enn mellombölgens laveste 

frekvens. Dette er forutsatt fm så lav 

som 455 kel s. 

Impedansen av sugekretsen blir når 

en ser bort fra tapene i spolen Ls : 

X s = (wLs- l/wC. ) (2) 

Da sugekretsen er i resonnans for 

mellomfrekvensen jm, kan man sette : 

w",L., = 1/W /IICS (3 ) 

Ligningene (2 ) og (3 ) löses ved il 
eleminere Ls : 

X 8 = (l-[jl jm]2) l wC. (4,) 

Videre setter man: 

Cs' = CsI (l- [jl jm]2 ) (S) 

Ligning (4) vise r at sugekretsen for 

frek venser forskj ellige fra Im kan be

traktes som en kapasitet som i ett om

rAde er negativ (j> jm) . I beregningene 

som kommer regnes derfor sugefellen 

lik en kapasitet C/. 
Fig. 3 viser det skj ema som bereg

ningene nå går utfra. Sugekretsen Cs' 

er omregnet til å v~re parallell CII og 

som resultat av detta 'er generatorspen

ningen ikke lenger Vo, men VaCal 
(Cu+C/ ), Oppsvinget blir når signal

kretsen er avstemt til resonnans : 
Vg -jQCa (6) 
Va C+ (Ca+ C/ ) (l+ C/C, ) 

Likheten mellom ligning (1b) og (6) 

er iöynefallende, forskjellen er at Cs' er 

kommet i tillegg i nevneren. Av lig

n ing (5) se r en at Cs' öker med fre

kvensen når j<jm, så i langbölgen er 

virkningen av sugekretsen at oppsvinget 

blir redusert svakt progressivt frekven

sen. Vanlig kan man imidlertid se bort 

fra virkningen av sugefellen og beregne 

oppsvinget etter ligning ( lb ) . 
I fig. 4 er tegnet tre kurver som viser 

oppsvinget som funksjon av frekvensen 

i langbölgen. Komponentene hadde 

verdier som i fi g. l , og fm var satt til 

455 kc/ s mens Ca var 200 pF. Kurve 

a) er det m älte oppsvinget for koblingen 

uten sugekretsen, mens kurvene b) og 

c) er de beregnede og målte verdiene 

med sugekretsen innkoblet. Fur å kun

ne beregne oppsvinget ble signalsp olens 

Q mält for ulike frekvenser innen böl

gebåndet. 

I mellombölgen er C,' negativ, og 

når den blir tilstrekkelig stor i nega

tiv verdi blir nevneren i ligning (6) lik 

O. Dette er den nevnte resonnansen i 
antennekretsen. Lign ingen kan imidler

tid ikke brukes til å beregne oppsvin

get n~r denne resonnansen, da tapene 

i Ls og antennen ikke er tatt med i be

regningene. Etter ligning (6 ) å dömme 

blir jo oppsvinget uelldelig ved reson

nansfrekvensen jr, og det er naturligh 'i 

umulig. Reso unansfrekvensen fr, der 

imot, kan en bestemme tilstrerkkelig 

nöyaktig ved fl sette nevneren lik O og 

löse med hen syn på j: 

f = jr= jm V+-C-a+C-C=~/ ( C-- ,)-l- -- --+C-
kc/ s (7) 

Da bröken under rottegnet vanlig viI 

v~re mindre enn 0,4, kan Iigning (7) 

med god tiln~rmels e settes om til 

5 

4 

:5 

2 

1 

200 250 300 350 400 
Fig. 4. Oppsvinge t U;/ Il i langbölge med og 

uten sugekrets. 

261, 



C5/2 ) 
f= fr= fm (1+ Ca+CC/K+C )

I 

ke/ s 	 (7a) 

Med verdier på komponentene som 
vist i fig. l blir fr: 

fr = 455 (1+25/ [200+417]) 

ke/ s = 473 ke/ s 

Det var forutsatt normalantenne, men 
med Cu=.1O pF, blir /r = 478 ke/ s. 

Resonnansen er tydeligvis helt ufar
lig for mellombölgen, sel med de min 
ste antennene tilkoblet. 

Hvis man studerer ligning (6) nöy· 
ere, viI en se at oppsvinget ökes noe når 

en går mot de lavere f rekvensene i bån
det. Dette er virkni gen av sugekret

sen, idet mall da berörer kurven for 
antenneresonnansen. Dette viI en best 
se av kurvene i fig. 5, som er tegnet for 

10 

8 

6 

4 

2 
f, kp/s 

! r • 

500 700 900 1200 1500 
Fig. 5. Oppsvinget U/U" i mellombölge med 

og uten sugekrets. 

de samme tre tilfeIle som for lanO'böl·
t:> 

gen. Forskjellen mell m kurvene b) og 
e) kommer av at sugekretsen er regnet 
tapsfri. 

Oppsvillget med sperrekrets. 

Sperrekretsen ekvivalerer en frekvens. 
avhengig spole i lallgbölgen og en fre
kvensavhengig kondensalor i mellom
bölgell, så det er derfor i lanO'bö]O'en. 	 t:> t:> 

man nå kan vente seg resonnans i an. 
tennekretseIl. Man plaserer sperrekret
sen i serie med Cl og kortbölgens an. 
tennespole, og når en ser bort fra ta

pene i Ls, blir impedansen av sperre
kretsen : 

(8) 
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Tabell l 

Ca C l Cs 	 fr Ug/ Ua 

I 
UJ/Ua I

pF pF pF ke/ s 320 ke/ s 160 ke/ s I l I I 
200 slöyfet I .100 389 5,1 3,9 
» ~ 1000 418 4,5 3,8 
» 500 I » 427 . 3,1 2,7 

500 slöyfet 500 337 50,0 96 
» » 1000 383 14,3 8,8I 
» 500 » 411 I 5,9 4,7 I 

Eleminerer en så Ls ved hjelp av lig For å få en oversikt over betydningen 
nmg (3), får man: av komponentene for resonnansen i 

antennekretsen, er det her over sattx = l (9)5 
wCs(1-[jm/ fF)

• opp en tabell med fr som funksjon av 

idere setter en: kapasitetene Ca, C5 og Cl' Dessuten er 

C/'= (l-[jrn/ fF) C., (10) forholdet Ug/ U a regnet ut for to fre
kvenser i langbölgen, når fm og C som Sperrekretsen er te gnet inn fig. 6 

för er 455 ke/s resp. 2500 pF:
som nå er det ekvivalente skjema for 


antellllekoblingen. Beregllillgene blir Tallene i denne tabellen er bare over


tilsvarende de foregående, og oppsvin slagsverdier da tapene i Ls ikke er reg


get forutsatt avstemming til resonnans net med, men ved 160 ke/ s er opp


blir: 	 svinget tiln<ermet det som ville Y<ere 

uten sperrekrets. En sammenligningUll _ -jQCa (U) 
mellom oppsvinget ved 320 og 160 ke/ s Ua • C+Ca(1+C/C I +C/ C/') 
gir derfor et godt billede av resonnanI langbölgen blir leddet C/ C/' nega
sens virkning, srerlig når det sies atti Yl, og resonnansen iantennekretsen 

spolenes Q er sv<ert lik ved de to fre
finner en ved åsette nevneren lik O og 

kvensene. 
löse med hensyn på f: 

_ _ fm I fig. 7 er tegnet tre kurver for opp
f- fr- Vl+C/j c ke/s (12) svinget i langbölgen, idet kurve a) er 

s 
målt når Ca = 200, Cl=oo (det viI si hvor Ca" er seriekoblingen av Cm Cl 
at den er slöyfet), og C5 =500 pF. Det og C. Når C/'/Cs er mindre enn 0,4, 
beregnede oppsvinget for samme tilkan ligning (12) omgjöres til 
felle er kurve b). Når el = .100 og 

fr fm kel s (12 a) Cs = 1000 pF, blir oppsvinget bereg
1+C/'/ 2C5 net til å v<ere som vist i kurve e). For

Med fölgende verdier på komponen skjellen mellom kurvene a) og b) skyl
tene, C=2500, C I =500, Ca =200, 

des hovedsaklig at tapene i sperrekret· 
C,= l 000 pF og frn=455 ke/s blir fr: 

sen er negligert. 
455 

fr= ke/ s=427 ke/ s 

1+135/ 2000 


Av ligning (12) ser en at C5 bör 
v(C re så stor som mulig, og Ca" så li

ten som mulig. Av dette fölger at C I bör 
Y<ere liten, men dette går utover opp

svinget, og andre hensYll hindrer en i 
å velge Cs så stor som önskelig. Her 
som andre steder må det altså bli en 

Fig. 6. Ekvivalent skjema for lang· og mel· 
kompromisslösning. lombölge når sperrekrets nyttes. 
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Fig. 7. Oppsvinget V giV a i langhölge med 

og uten sperrekrets. 

I mellombölgell gj ör sperrekretsen at 
opp s inget synker med fallende frekvens 
i området 750--500 kels, men dette er 
ikke skadelig, da spolens Q vanlig har 
sitt maksimum her. Kurver som viser 

oppsvinget i mellombölgen er löyfet da 
de ikke ville fortelle mer enn nevllt, men 
det skal sies at teori og målinger stem
mer like godt overens her som i de tid
ligere tilfelle. 

Speil/rekvensdempingen. 
En hovedbetingelse for at en super 

skal fungere tilfreds-stillende er at speil· 
frekvensdempingen er stor, man bör ha 
70 dB eller bedre i langbölgen og helst 
bedre enn 50 dB i mellombölgen. I 
konstruksjonen viser det seg snart at de 
små kapasitetene kan forverre eller for
bedre Iorholdet opptil 30 dB. Derfor 
kan man tillate seg store feil i bercg. 
ningene, og det blir helt sett bort fra 
suge- og sperrekretsen. De fölgende 
formler gir beskjed om hvor stor speil. 
frekvensdemping man minst bör oppnå, 
og får en ikke forholdet så godt med 
en aan o· er det of test de nevnte små o o' 
kapasitetene som spiller en et puss. 

Speilsignalene for langbölgen har 
frekvenser omkring l 150 ke/ , og 
sianalkretsen viI for disse frekvensene - o 
vre re en meget stor indukti itet. For å 

uttrykke forholdet mellom speilsignalet 
på gitteret og speilsignalet i antennen, 
tar man utganaspunkt i ligning (la) og 
setter istedenfor w hvorW s 

oJs = 271/.. 
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I det fölgende er forutsatt at speil. 
signalet har samme spenningen Ua i 
antennen som · langbölgesigllalet, men 
på gitteret er speilsignalet Us: 

Us ICa 
~= C+Ca(l+C/ C1 ) 

____________l/j~sC~_______ .~_,. 

R+j(wsL-l/ w,Cv-l/ws[C+CC/J) 
(l e) 

Nå er induktansen meget större cnn 
kapasitansen i nevneren, og vide re er 
W S L~R, slik at nevneren blir wsL: 

Us _ ( Ca '-l / wsCv) (13) 
Ua - C+Ca(l+C/ C1 ) OJsL 

Som tidligere kan man imidlertid 
sette wL = l / wC,., hvor w er 271 ganger 
den frekvensen i langbölgen som signal. 
kretsen er i resonnans for. Derfor kan 
man eleminere L og Cv i ligllingen, og 
tilbake bli r: 

(14) 

Nå er det imidlertid forholdet mellom 
U O" som intressererer, for det er 

~ o Us 

dette forholdet som sier hvor meget 
speilsigllalet blir undertrykt relativt 
langbölgesignalet. Ug har man uttrykt i 
ligning (l b), så ved å dividere ligning 
(l b) med (14) får en frem relasjonen 

Ug/Us : 

Ug/ Us= jQ(fs/j)2 = j20(log Q+ 
+2log us/n) dB (1.S) 

35 dB 
~ 

30 tO 
\Pr. 
~ 25 /,. 

}~ 

20 

15 

10 

5 

150 350 soo 700 

Fig. 8 viser forholdet (/./f) 2 for 

/s= U+2.455)ke/s uttrykt i dB, og for 

å få forholdet U v/ U s har man bare ä 
legge til Q i dB. Hvis f. eks. Q er lOO 
og / = 200 kels, hlir Ug/ Us= (40+30) 
dB=70 dB. 

I mellombölgen ligger speilsignalet 
relativt nrenllere resonnans.sigl1alet, så 
her blir U,/ Ua når en errindrer at 

C~Cr: 

V, 
Ua. 

l / jwsCv 
(16)

j (wsL-l/ wsCv) 

Som för er w L = l / wC", og dette inn· 
satt gir: 

Ua --Ca l 
U. = C+ Ca(l+C/ C1) (fs//)~~ 

.~ (17) 

Di viderer en så ligning (l b) med 
(17) , får en for Ug/Us: 

Ud/ US = jQ( [/s/ /F-l) = j20 
(l~g Q+log (Us//F-l) dB 

(18) 
I fig. 8 er fornaIdet (Us/ /F-l) teg· 

net opp når /m=455 kel s, og speil. 

frekvensdempingen finner en som for· 

klart ovenfor. 
Det er mange mäter å bedre speilfre

kvensforholdet på, men det viI bli for 
langt å komme inn på dette her. Hvis 
man studerer det ekvivalente skjema for 
kablingen, kan man imidlertid finne 
mange lösninger som kan utföres uten 

noen ekstra komponenter. 

900 1100 1300 1500 

Fig. 8. Kurve lil over81agsberegning av speilfrekvensdemping i lang· og mellombiilge. 
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Etter de erfaringer jeg har hatt med 
antennekoblinger foretrekker jeg den 

lavohmige, og den har blant annet den 

fordelen at en 4-blinds super kan byg

ges med l-dekks vender da antenne

kretsen ikke tren <Ter noen kontakter. 

Dessuten kan man uten store vanske

ligheter f å oscillatorens stråling ut i an

termen under de norske kravene som er 
2m V over kunstantenne i lang- og mel
10mböIgen. Koblingen har imidlertid 

den bakdelen at kondensatoren C vu'

ker som en paddingkondensator i an
tennekretsen og åledes trykker fre

kvens·skalaen noe sammen i den ene 
enden av båndet. 

Enkel vippgenerator 
I vidstående fi g. visas en mycket enkel 

vippgen 'rator, som det är mycket lätt att 
koppla ihop. Schemat fun gerar på det ,;ätt att 
kondensatorn C snabbt uppladdas genom mot
ståndet RkVl och anoclspänningskällans inre 
resistans, 111edau urladdn.ingen förs iggår Hing· 

samt genom motståndet R. Lämpligas te vär· 
den är exempelvis Rk= l kohm, R = l l\ Iohm. 
Schemat liknar den katod kopplade multi
vibratorn och kan också användas WI11 impuls
generator. I detta fall in 'ikjutes ett litet mot· 
ständ i röret Vl: s anodkl'e ts och i de tta rörs 
anod krets kan impulserna uttagas. Synkroni· 
seringen påföres gall ret i röret V~ och ut· 
gångss pänningen kan då bli av storleksord· 
ningen 2{}-30 W. Tyvärr är utgå ngskretsen 
icke isolerad frän generatorn på grund av 
gallerkat.odkapacitansen från röret V. Önskas 
större linearitet än den w m kan uppnås i det 
visade sebemat kan Rk ersättas aven pcntod . 

Principschema för enkel vippgenerator. 

Avstämning minimum anodström 
eller maximum uteffekt? 
Av förste teleQrafassistent SUNE BlECKSTRÖM 

I de fall , då tetroder och pentod er skola 

för,;tärka högfrekvens i sändare, uppträder, 
vilket väl många . ändareamatörer varseblivit, 
of ta det felet, att minimum anodström inträ· 
der vid ett annat läge på avstämningskonden· 
sa torn i anodkretsen än del läge, som ger 
maximum utgående högfrekvenseffekt. Då 
J ett a tyder pol felakti gt arbets'än hos för· 
stärknrsteget och medför nedsatt verknings
grad, bör det avhjälpas. Här skall givas ett 
par förslag. 

l) I normala fall mots\'aras maximum uteffekt 
av minimum anodström. Samtidigt uppträder 
ett l ätt maximum i såväl skärmgaJlcrström 
som styrgall erström, enär röret e fteL tTävar 
en i det närmaste konstant emi..sion frän ka, 
toJen. 2IIatas skärmgallret genom ett stort 
seriemotstånd eller genom en spänningsdelare 
med alltför hög resistans pa plus·. idan, upp
står därför samtidigt ett minimum i skärm
gallerspänningen. Härigenom minskar st.ege ts 
förstärkning, just då resonans erhålles. Samma 
sak gäller, om skärmgallerspänningskällan på 
annat sätt har för stor inre resistans. Bot e· 
medlet är att förbättra spännjngsregleringen 

avseende på skärmgallret. 

2) Någon eller några av gallerförspän
ningarna kanske uttagas på olämpligt sä tt 
från anodspänningslikrikt arens minn s·sida, så 
att å terverkan inträder vid resonanspunkten på 
ett sätt liknanJe det oval! nämnJ a. Det kan 
även hända, att högfrekvensavkopplingarna 
behöva förbättras, så att högfrekvens ej n/h 
likriktaren från rörets anod och galler S!Im
tidig t. 

3) Anodsvängningskretsen kan ha för lag t 
effektivt Q-värde. Så t. ex. blir vid lågohmig 
belastningsutgång fallet , om spolen är för 
~ tor och kondensatorn för liten. Ä ven kan det 
föreligga fö r fast koppling till utgångskretselI. 
Antingen får man minska kopplingen eller 
ändra anodkretsens L/C·förhållande i rätt 
riktning. I detta fall uppträder felet lätt vid 
parallellkopplade rör, i vilket fall steget ge· 
nom parallellkopplingen kommer att fordra 
läg helastningsimpcdans, så att missanpass· 
ning uppträd er vid för hög impeJans hos av· 
stämningskretsen. I så fall kan saken klaras 
upp genom a tt de parallellkopplade anoderna 

tappas längre ned på spolen benom ett lämp
ligt placerat uttag. 

4) Styrningen i styrgallerkretsen kan vara 

för låg. St yrgallerströmmen får då ett maxi
mum, om anodkretsen sidstämmes till högre 
frekvens än resonansfrekvensen. På andra 
sidan blir det ett motsvarand e minimum i 
styrgallerströmmen. SkärmgaIIerstTömmen får 
ett liknande maximum och blir i övrigt något 
oregelbnnden. Maximum uteffekt inträffar vid 
ungefär samma inställning, ej vid anod ströms· 
minimum. Botemedlet är att öka styrningen 
- dock ej till ett för högt belopp för röret 
i frå ga ! Om trot s tillräcklig styrning st yr

gallerströmmen maximum fortfarande ej in
träder \,id samma avstämning som anodströms

minimum , behöver stegets neutrali sering 
gramkas närmare. Ligger s tyrgallerströms
maximum på högfrekventa sidan om anod
slrörnsminimum, är neutraliseringen otillräck
lig . Ligger styrgallerströmsn1axinlum pa l g. 
frekventa sidan om anodströmsminimnm, är 
ncutrali,eril]gen återigen för stark , sa att 
man kommh på andra sidan om det balan
serande, rälta läge t på neutraliseringsorganet. 

5) Parasits\!ängningar kunna förekomma 
och avhjälpas dä med anti,parasitmotstånd 
eller antiparasit·drosslar. I de fall, då något 
eller nagra av instrumenten göra plötsliga 
små ryck vi d kringyridning av anodavstäm· 

ningskondensatorn eller om maxima resp. 
minima få olika förlopp I)eroende på om kon· 
densatorn vrides inå t eller utåt, kunna nästan 
alltid parasitsvängningar misstänkas. 

6) Det kan vara fel på skärmning, avkopp
ling eller neutraliserin~ . Här inträder emel
lertid denna orsak sällan ensam, oeh man 
bör ej använda det här behandlade fenome· 
net som enda neutraliseringsindikering, förrän 
man und er sökt samtliga ovannämnda punkter. 

e för övrigt även punkt 4, där neutralise
ring delvis kommer med i sammanhanget. 
Även en pentod kan TPTG-svänga, så man 
bör aldrig tro på rörfabrikanter, som uppge, 
att det eller det röret ej behöver någon 
neutrali sering. Särskilt bör man vara på sin 
vakt i detta avseend e, när det gäller de s. k. 
beam-tetroderna; dessa ha visserligen låg inre 
kapacitans, men de äro i stället så mycket 
mer lättstyrda, varför störningar av här be
rörd art lätt kunna uppträda. 
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Visarohmmetrar 

Av teko. stud. OTTO HEDSTRÖM 

För mätning a\' res istanser finnas ett 
fle rtal olika metoder. ranligen använ· 
des någon ariant a\' Wheatstone br g. 

ga, ibland kommer volt- ampere. me to
den i fråga, men då det för den prak· 

t iskt arbetande ervicemannen gäller alt 
få ett för han behov tillräckligt nog· 
(Yr ant värde på en resis tans tillgripes 

ofta n »ohmmeter ». Denna senare typ 
O'er resistan en direkt som utslaget på 
ett visarinstrument, ars skala i detta 
fall brukar vaTa kalibrerat direkt i ohm. 
Den lästa resistansen kan visserl ig n 
avvika med m lian 5 och 10 % f rån 
det med exaktare metoder uppmätta 
-ärdet, men den snabbhet vid använd· 

ningen instrumentet medgiver tillsam· 
mans med det faktum att det oftast 
endast är resistansens storleksordning 
som är av intresse, gör ohmmeterns 
användning mer än väl motive rad. 

l. »5eriekopplade» ohmm elrar. 

Typ 1. 

Föl' att närmare utröna hur ett dylikt 
instrument fun gerar betr akta vi fig. l. 
Kopplingen består aven voltmeter an· 
sluten till en späIln ing källa, vars 
emk = E volt och inrc motstånd = R; 
ohm. Kretsen slutes med den sökta 

resistansen, R" som inkopplas mellan 
klämmorna - B. Kortsluta kEimmor
n A-B skall instrumentet "öra fullt 
utslag och för att allt id delta skall vara 
fall t, oberoende av värdet på Ri ut· 
föres en del av voltmeterns Iö rkopp· 
lil1gsmotstånd variabel. Anslutes i stället 
för kortslutnin Clen en r i tans Rx 

okänd storlek till klämmorna gör mät
systemet ånyo ut.slag men denna gåna 

mindre. Enligt Imls lag unna i nu 

3kriva: 
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E= (Rm+Ri+RJ l (1) 
där E= pänningskällans emk i volt 

I = den ström i ampere mäts yste
met genomfl ytes av 

Rm = resistansen hos mätinstrumen· 
tet+förkopplingsresistansen. 

Vi inför nu beteckningen a för ut
sIarret h os mätsystemet, varvid instru· 
ment s utslag antag s vara p oportio· 
nellt mot trömmen genom det amma, 

dvs : 
a= kI (2) 

Eli11lin ra ' l mellan (l ) och (2) få.s: 

kE 
(3) 

Då klämmorna A- B kor tslutas, dvs 
R, = 0, in regleras förkopplingsresistan. 

sen så, att fullt utslag uppnås, dvs : 
kE 

amax= l = (4) 
Rm+Ri 

Kombineras ekvation (3) och ekva

tion (4) fils : 
l 

a = ------Rx 

Ur denna ekvation kunna vi nu be
r äkna utslagets storlek för varje önskat 
värde på Rn om vi kunna utgå från att 
E är konstant under mätningen. Ekva· 
tion (S) möjliggör även beräkning av 
kalibreringen för en visarohmmeter. 

Fig. 1. En ohmmeter kan u tgöras al' en 'olt
meter med resistansen R ,n' seriekopplad m ({ 

Il pänningskälla E. och den olwkanta 
resistansen R~.. 

(i21 .317 ':' :1-1 . 

Skri va vi ekvation (5) under fo rmen : 

Rx = ~ - l ) (Rm+R j ) (6 ) 

kunna vi utan att ha instrumentet kali · 
brerat beräkna den sökta resistansen 
förutsatt att värdet på Rrm som ju in· 
kluderar instrumentresistansen och för· 
kopplingsresistansen, samt värdet på Ri, 

dvs resistansen hos batteriet ä ro kända. 
Ohmmeterns mätområde bestämmes hu· 
vudsakligen av instrumentets känslighet 
och den valda 11lätspänningen. Om 
(Rm+Ri ) är konstant kommer uppen
barligen ett visst mutstånd, R, alltid 
att motsvar as av ett visst utslag a p 

instrumentet. Detta som sagt under för
ut äUning att emk·n är konstant. 

Vill man göra ett överslag över hur 
stort mätområdet kan beräknas bliva 
för ett givet mätsystem då mätspänning. 
en "r fastlagd genom t. ex. att en viss 
batteri typ avses komma t ill användning, 
kan man resonera salunda: 

Vi antaga att det minsta utslag 

(amin ), som vi anse tydligt avläsbart på 
det ifr ågakommande mätsystemet utgör 
en femtiondedel (l/ 50) a mäts)'stemets 

största utslag (a tt/ax = l) . Vid Om ax = l 
är enligt (4) R.\.=O ohm. Med ledning 
av ekvation (6) crMnes fö r (( =] / 50 : 

Rx max=49{Rm+ RJ 
Det ungefärliga mätområdet skulle allt· 
å bliva 0--49 (Rm+ RJ ohm. 

Vi ha hittills emellertid ej tagit hän· 
syn till skalkaraktären. -ndersökes 
nämlig n ekvation (6) befinnes den 
vara en andragradsfUllktion tillhörande 
hyperbelO'ruppen och i kunna (örut· 
säga att kalibreringskurvan skall få ett 
förlopp som skisserats i fig. 2. Det blir 
sålunda av rent praktiska skäl omöjligt 
att kalibrera mätsystem t tillräckligt 
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ex Kombineras nu (2) med (10) fås : 
I 

kERo a= (12)
(Ro+Rt+R+R.,JR", 

0.5 
Korlslutes klämmorna A-B, dvs. -" 

o+---~~--~~-~'-'~·_·_-~-~-·~~~-~~ 
~Rl!. 

Fig. 2. tslagel som funkt ion av den obekanta 
resistansen hos en ohmmeter enligt fig. 1. 

noggrannt vid små ulslag (stora r esi 
stansvärden) . Detta framgår äv n tyd

ligt av fig. 3, som på den översta skalan 
återger en typisk skalbild för en ohm

meter av detta slag. 
Insättes i ekvation (6) a = 1/2 fås 

Rx=Rm+Ri, vilket betyder att en resi
stans lika stor som instrumentets, sett 
från klämmskruvarna A-B åstadkom

mer ett utslag mitt på skalan. 

Typ 2. 
Vid ovanstående räkningar har ingen 

hänsyn tagits till att spänningskällans 
emk kan vara olika 'id olika belast
ningar. Genom det variabla förkopp
lingsmot lån det garderade vi oss föl' 
förändringar i batteriets inre resistans 
men hänsyn toO's icke till att emk-n 
kan ändras. Antages i stället att batte

riets inre resistans förblir konstant får 
man fram en koppling enligt fig. 4. 

r fi 0". 4 erhålles lätt: på liknande sätt 
som angivits i det föregående: 

E = lm(Ro+K+ R+Rx ) R,a (10) 
Ro 

Hiir är 

(11 ) 

För bestämning av r kunna vi nu in
siilta tvenne värden på Rx och de vär
den på 1111 som önskas \~id dessa resistan
ser i denna ekvation, varigenom skalans 

utseende inom vissa ""ränser kan förut
bestämmas. Nu antaga vi att vi, i lik· 
het med den föregående typen av ohm
meter, önska få fullt utslag på instru
mentet för Rx =0 ohm. Vi antaga även 
att instrumentets utslag a är proportio
nellt med strömmen genom detsamma, 
dw. att a= kl", (2) . 

om Rx = O och r inregleras så att fullt 

utsl ag hos instrumentet erhålles, gäller 
s<.mbandet : 

(13) 

Genom di vision av ekvationerna (11) 

och (13) fås: 

l 
a= - ----- ( 14) 

För beräkning a Re då man har ett 
okalibrerat instl'ument omskrives ekva· 
tion (14) sålunda: 

R,, = (~ -1) Ro+Ri+ R (15) 

Som s 'nes överensstämmer denna 
ekvation med ekvation (6) så när som 
på att andra parentesen innehåller 
resistansen Ro vilken ju representerar 
instrumentresistansen parallellkopplad 
med den variabla resistansen r. Vi få 
uppenbarligen en skalkaraktär för en 
resistansmeter enligt fig. 4 av samma 
slag som den vilken karakteriserar en 
resistansmätare enl igt fig. 1. 

Ekvation (13) omskrives sålunda : 

denIla form överensstämmer den 
som synes med ekvation (4) om man 

Fig. 3. Den ijvre stomljujcns övr ,kala" i~ar en 

Fig. 4. Om strömkällans emk ej kan anses 
konstant vid längre perioder kan detta kom
penseras gellOm denna koppling. Egenskaperna 
bliva likartade med ohmmeterns enligt fig . 1. 

Korrektionsfaktorn 

kan varieras genom att Ro, dvs. r, 

varieras. Härigenom kompenseras änd

ring i strömkällans emk. 
Sättes i ekvation (15) a = 1/ 2 fås 

Rx=Ro+Ri+R, vilket ytterligare un
derstryker likheten med den föregående 
typen av resistansmeter. Detta värde an
vända vi nu för att få fram ett dimen
sioneringsuttryck på r. I ekvation (11) 
insättes alltså detta väl'de och uttrycket 
för Ro enligt ekvation (12) , varigenom 
efter förenkling fås: 

Rm(Ri+R)
r= (16) 

kE- (Rm+Ri+R) 
Av denna ekvation kunna vi alltså 

beräkna det korrekta värdet på r då vi 
känna övriga konstanter i kretsen, men 
av ekvationen framgår dessutom vill

koret: 

kE ~ Rm+Ri+R (17) 
p. att beräkningarna skola ge reella 

värden. Ur delta villkor kunna vi även 
få fram det högsta tillåtliga värdet på 
R, nämligen: 

typisk skal bild för en ohmmeter enljgt fig. 1. 
Den undre skalan pli samma stomlinje hänför si D" till en ohmmeter enligt kopplingen i fjg. 5. 
Ob,,! Jämför med den likformiga skalan. Kretskon:,tanterna: R", = 4500 Q , E = 4,5 volt och 

instrumentre~istanscn ~33 Q. 

POPULÄR RADIO NR 10/1949 266 



~[~ .,. ', ..$1
B 

F ig. 5. Genom att anslu ta den obekant a 

r esista nsen par allell t över in trumentel kan 
e tt ut slag, 80m ökar med öka nde R3) erh ft ll as. 

(18) 

För att i minsta möjliga mån ned
sätta instrumentkänsligheten, och däl'

med mätområdet, väljes då R så nä ra 
Il'ka lned det ho"gra ledet i detta utt ryck 

som möjligt emedan av ekvation (16) 
tydligt ramgår att r växer med R. 

För att få en uppskattning av det 
mätområd som kan uppnås med denna 
typ av resisl ansmätal"e kan ett resone

mang analogt med det som gjordes vid 
föregående typ genomföras om ekva
tion (15) t illämpas. 

[J. »Parallellkopplade» ohmmetrar. 

De t"enne typer av ohmmetrar som 
nu genomgåtts ha båda vad man skulle 
ku nna kalla ~ Ilegativt» utJag, dys. 
alt instrumentutslarret minskar vid sti
gande 'esi tansvärden. Det är även möj 
ligt alt konstruera en ohmmeter vars 
utslag blir »positivt». Om i den för t 
genomgångna typen (j fr fig. l) kläm
morna A- B kortslutas och R injustcras 
för fullt utslag kan man nämligen mäta 
resistanser genom alt ansluta dem paral
lellt över inslrumentet. 

Kopplingen framgår av f ig. 5 och 
där återf inne även de beteckningar vi 
b >höva för aLt genom räkning utröna 
egenskaperna h os denna resistans
mätare. 

Ur fig. erhåll på liknande sätt som 
i det föregående: 

l 
a = --- (19) 

l+ -~ ' RR~ 
Ra] R+ Rm 

Sättes ista faktorn i nämnarens ista 
term = R oo, ilket är den resistans in 
strumentet repr sent rar fr n klämmor
na _ -B sett, fås : 
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l 
a = - (20) 

l
l+ - 'R R, 

F ör beräkning av R, vid ett okalibr 
rat instrument omskrives ekvation (20) 
sålunda: 

(21) 

(( 

vilket alltså gäller under förutsätt

ningen att mätspänlling ilS I11k ar 
konstant_ 

En undersökning visa r att även den
na funktion är en andra cy radsekvation 

tillhörande hyperbe1gruppen och en 
olikformig skala kall alltså förutsägas . 
En typisk skalbild finnes i fig. 3 pfl 
dell övre stommlinjens undre skala, och 
kalibreringskurvans karaktär framgår 

av fig_ 6. 
Det mätområde som kan uppnås 

kunna vi uppskatta sålunda: 
Då klämmorna A- B å l ' O kortsiuilla 

blil" utslaget på instrument t= O. Den 
minsta iakttagbara utslagsförändringen 
på instrumentet anta vi som fö rut vara 
1/50 av hela skalutslaget. Med hj älp 
avekvalian (21) beräknas sålunda det. 
R~ som fås dit instrumentets utslag är 
49/ 50 av amax (observera utslagets r ikt
ning !). Vi få: 

R~ max=4D Roo 
Insättes i ekvation (20) Rx = R oo fås 

a = 1/ 2. Även vid denna typ av ohm
met r erhålles alltså mittutslag för en 
resistans lika med instrumentets sett 
från A- B. 

Av de nu genomgångna typerna 
lämpa sig i pr aktiken de två första 
fö r uppmätning a\' relativt höga resi
stansvärden, medan den sista typen bäst 

(x . 

t f --------

2S 

O+---~----r---~--------~ 

- RJ( 
F ig. 6. U tslage t som funkt ion av uen ohekan ta 
res is tuILen hos en obmmeter enlig t fi g. 5. 

Fig. 7. Denna koppl inp; är en ombina Lion av 
en serieohOl meler OGh en »paralld lohmmct l?) 

som med "'er kontroll av såväl höga som låga 
resistanser, och läm par ig för de fl esta 

mä tn ingar. 

lämpar s ig för lägre res1stansväl"den, 
f ' - . f 11 1 k" I' orutsatt att l mtet a ( e m t ans 19a 
instrumenten kommer till användning. 
Detta kan lätt konstateras genom att 
jämföra resistanserna vid mittutslag en
Ii" t vad förut beräknats under antagan
de av att kretskonstanterna j de olika 

fallen äro lika. Ofta utföres därför en 
ohmmeter genom att koppla samman en 
serieohmmeter och ell parallellohm
meter enllgt fi g. 7. Skalbilden i fi g. 3 
avser ju t en d lik kombinationsohm
meteT. 

Med ett högkänsligt in tntment, 
100 ,u eller ännu känsligar , kan man 
koppla en ohmmeter enl igt den princip 
som antytts i fig. 8. Man kan uppfalta 
kopplingen som bestående av två kret
sar, den ena fö rand en rel tlvt stor 
ström den andra förande en relativt 
sett mycket mindre stTöm genom instru
mentet, s m sålunda kommer att mäta 
spänningsfallet över en i »st!'öm»-kret
s Il inkopplad resistans. För nolIjuste

r ing varieras instrumentets förkopp
lingsr esi tans. H "r lednincren a den för 
denna koppling karakteristiska ekva
tionen utelämnas här, men kan göras 
analogt med övri cya typer. Vi konstae 
tera endast direkt att den med beteck~ 
ningar enligt ng. 8 bl ir : 

l((= ------ -- (22 ) 

E n jämf" els med ek s tion ) ger 
vid handen, att det rör .g om en serie
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ohmmeter, vilken ju enligt vad vi tidi 1.~V A lika med instrumentets sett från kläm
o 

gare sett har negativt utslag. För räk 1',!tA - 1+ morna A-B åstadkommer ett utslag 

ning på ett okalihrerat instrument om mitt på skalan, 

skrives (22 ) sålunda: 

(
' l ') ('R ' RR", )R",= ·- -1 l-t- - ,-- (23) 

o. R+R"" 

G·· R R + RR,tl dores x= ! -- vs. 
R+R", 

lika Dl d instrumentets resistans sett 
från klämmorna A-B fås, i likhet med 
övriga ohmmctert 'per a= 1/ 2. 

Hur en med flera mäLolllråden ut

rustad ohmmeter enligt denna princip 

utfört i ett kommersiellt instrument 
visas i fig. 9. Hiir har konstruktören 
valt att öka m~itspäIlningen för d t 

högsta mlltområdet, men i princip be

står kretsen i varje läge hos omkoppla
r n av n med den i fig. 8 angivna 
koppEn "'en identisk så(lan. 

Vill man erhålla en ohmmeter med 
flera måtområden finnes ännu en annan 
möjlighet, nämligen att använda en r ör
voltmeter som utslagsi strument. Kopp
lingn överensstämmer med den i fig. 5 
" isade om vridspoleinstnunentet ersät
tes med n rörvoltmeter med så hög in
gångs resistans att lm för alla önskad 
måtområden kan anse, vara= O. Rör· 
voltmetern måste vidare göra fullt ut
slag för en spänning lika stor om den 
mätspänning vi använda, då ju vid 
Rx = ~ hela batteriets emk komm r 

att utgöra inspänning på rörvoltmetern. 
Den eKvation som närmast uttrycker 

denn a krets egenskaper är (26) , men 
\·id härledningen aven inräknades i 
R även spiinningskällalls inre motsLånd. 

"J A 

R. 

R, 
,-'---. 

'-----*--I'III~S 

E Ri 
F ig. B. En .I(-anlp~remeter som ut ::;.Ia gs in~tru

ment lllf"dgi\'er uppmätninf; av s pänn.ing;;r all ~t 

ijver en r "i istans i huvucbt römkret, c-n oeh un

d erlättar pa st< sätt anonlnandN a fiNa 

lnätolnnid .:; n. 
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so,uA 1118n. 
21<. 

J110 n. R" 
n",oo 

ZI8SZ el n 10000 

6V 
L..--__+-i:!n=,7::lk--j-+-;I~~ - B 

l'ig. 9. En i praktiken utförd koppling enligt 
principen i fig . 8. (Simpson, modell 260.) 

Fij r att undersöka dettas im'erkan vid 

vätning av låga resistanser skriva vi 

ekvation (19) sålunda: 

l(J. - (24) 
l+~. (R+R;) R/II 

Re" (R+Rd+R m 

Vid mätning av dessa lägre resistan

ser kan man helt bortse från inverkan 
av Rm och (24) antar formen : 

l 
a- ------ (25) 

1+ ::" (R+R;) 
R" 

Av (25) se vi att R; kommer att på
verka utslaget om R{ uppgår till :) å 
10 % av R, beroende på med vilken 

noo'granllhet vi aJlse oss kunna avläsa 
vårt instrument. 

Xr ,l andra sidan R t tillräckligt sLort 
försvinner helt inverkan av R; medan 
däremot ingångsresistansen hos rörvolt

metern kommer att påverka mätningen. 
För att förminska denna inverkan av 
Rm kan man gå tillväga så att R+Ri 

får utgöra rörvoltmeterns gaHerresi
stans . Helt kan man dock ej ens mcd 
ett sådant förfaril1gssätt bortse fdin en 
kvarstående, visserligen mycket hög, 
!Tall rresistans, men uppmatI1ll1g ay 
resistanser upp mot c:a 100 NI Q kan 
ulan betänkande ske. 

C r (25) utlöses R t för att få ekvatio

nen i lämplig form :vid räknino-ar pa ett 
okalil)l"erat instrument. Sålunda : 

(26) 
1 - l 

Göres R.,=R+Ri flis a= ]/ 2., dvs. 
lika med vad vi funnit gälla för alla 
L yper av ohmmetrar, att en resistans 

Ekvation (25) är ju härledd ur (19) 
varför vi kunna sluta oss till att kalibr 
riogskurva och skalkar aktär bli likarta
de med vad som angivits för den t pen 

ohmmeter. (Jfr fig. 6 och fig. 3, den 
övre stomlinjens undre skala). 

För att välja olika mätområden så 

att samma skala erhålles undersöka vi 
ehation (32) . Den enda faktor som pa
verkar ut~laget är förhållandet mellan 

(R+RJ och Rx' Välja vi sålnnda R för 
två olika mätområden så att: 

l 
R!+R;= -(R~+Ri) (27)

n 

eller omskrivet : 
R2 =nR1+ (Tl- l)R, (28) 

där R2 betyder det värde R _kall ges 

för att efter omkoppling utöka mätom
rådet n gånger om det före omkoppling
en var Rt ohm. 

För korrigering av åldrings- och 

andra fenomen hos mätströmskällan, 
vilka kunna påverka des emk eller 
inre motst, nd och sålunda förrycka 
mätresultatet, måste i detta fall speciella 
åtgärder vidtagas. Då vi jn förutsatt alt 

rön'oltmeLern ej drog någon ström från 
ohmmeterkretsen kommer den förra all
tid att visa fullt utslag då ingen resi
stans R, är ansluten till klämmorna 
A- B 0111 strömkällans emk är lika 

med rönroltmeterns ingangsspänning 
för fullt utslag; iir dä remot emk-n en 

R 
Fig;. 10. En rörvoltmeterohmmeter med fl era 
mätområdeu. Inställes omkopplaren O på läg
ta mätområdet och kontaktcn S slutes skall 

R kQ'T inställas så att utslaget Llir hälften. 
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annan få vi ett annat utslag. För att 

korrigera för ändringar i emk-n kan 

man lämpligen variera rörvoltmeterns 

känslighet, dvs. den spänninO' som 

fordras för fullt utslag. Detta kommer 

ej att påverka fördelningen av spän

ningsfallen i ohmmeterkretsen och så

lunda ej hener förhållandet mellan in 
gångsspänning och emk och skalan för

blir alltså densamma. 

En ändring av batteriets inre mot

stånd kommer enligt vad vi tidigare 

funnit endast att inverka på lägre mät

områden. Om en reostat inkopplas i 
serie med R och E (jfr fig . .5 och 10) 
kan en korrektion för ä ndringen av R j 

erhållas. Storleksordningen av denna 

reostat väljes så att den ungefär mot

sva rar den förutsedda ändringen i Ri• 

Vid injustering av denna Teostat be

hövs även en nonnalresistans, som an 

slutes i stället för Rx' Den väljes så att 

ett tydligt utslag erhålles på lägsta m äl

området, t . ex. a = 1/2, och anslu tes 

lämpligast till ohmmeterk retsen genom 

aU trycka in en knapp . Reostaten juste-
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ras sedan så att halvt utslag . rhålIes, 

ol:h då kn appen åter släppes skall in

strumentet återgå till fullt utslag, och 

är sedan färdigt för mätning. Hur ohm

meterkretsarna till en rön 'oltme.terohm

meter med flera mätområden kan ut

föras visas schematiskt i fi g, 10, dä r 

dock inga värden utsatts då de i allt 

för hög grad bero av rörvoltmeterns 

egenskaper. 

Vid ohmmetrar med flera mätområ

den uppkommer genast frågan vilka 

mätområden man bör välja för att få 

säkrast möjliga resultat. Ett studium av 

fig. 2 och 6 ger vid handen alt de 

st rcl:kade delarna av kurvorna, dvs, 

ungefär skalornas första och sista femte

delar bli ganska osäkra, och detta oav

sett om avläsningen sker med h j älp av 

kurvan eller av ett direktkal ibrerat in

strument. De lägsta önskade resistans· 

värdena böra alltså förläggas så att de 

falla inom skalans tre mellersta femte 

delar på lägsta mätområdet och" sedan 

göres övriga områden som lO-multiplar 

av det lägsta området. Mätnoggrann 

heten påverkas givetvis även av kvali

ten hos det visarinstrument som Kom

mer till användning, men en diskus~ion 

av därmed förknippade problem faller 

utom ramen för denna artikel. 

Som sammanfattning av denna studi 

öve r direktvisande ohmmetrar kan sägas 

att en för aUa typer gemensam storhef 

framgått , nämligen storleken av del 

resistans som åstadkommer mittutslag 

på visarinstrumentet. Ur de ekvationer, 

som bestämma denna storhet, kan för 

eLt visst instrument eller ett isst mät

område den lämpligaste typen av ohm

meter bestämmas. Anordnande av flera 

mätområden är givetvis m öjligt vid 

alla typer men vissa lämpa sig ur prak

tiska synpunkter bättre än andl"a . En 

del m öjl igheter att ordna fler a mätom

råden har undersökts och i eII följ ande 

artikel kommer en konstruktionsbeskr Iv

ning där även praktiska synpunkter, å
som val av mätspänning, omkoppli11gar

na, kalibrering och dylika fl'ågor av 

betyd els vid konstruktion av en ohm

me Ler tas upp till diskussion. 
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Schema med variationer 


De data, som anges i ett kopplings
schema, behöva inte alltid tagas så 
bokstavligt - många kopplingar till
låta stora avvikelser_ Artikeln är 
hiimtad ur Radio-El,~ctronics_ 

Den här artikeln vänder sig till radio
byggare - och främst till sådana, som 
inte äro några experter. Genom att läsa 
den, kan Ni bespara Er många av de 
bekymmer, som en nybliven radioama
tör råkar ut för, och -- vem vet - Ni 

kan kanske bli något aven expert själv. 

Nybörjaren tror ofta, att värdet av 
varj e detalj i en koppling, som han hål
ler på med, är synnerligen kritiskt, och 
måste vara e, akt det, som angivits i 
schemat. Detta komplic rar givetvis ex
perimenten, som annars kunna vara en 
både roande och lärorik hobb ' . 

Och så till saken. Kopplingsschemat 
visar en typisk liten mottagare. Vi kom
mer att visa, vilka stora toleranser, som 
kunna tillåtas vid val av material till 
denna. 

Mottagaren består aven vanlig åter
kopplad detektor, följd av ett förstär
karrör. Nätaggregatet iir en helvågslik
r iktare. Och nu börj ar vi alltså på mot
tagarens ingångssida med antennspolar
na L[ och L2 • 

För att täcka mellanvågsbandet be
står L2 av omkring 9S varv 0,25 mm 
dubbelt silkesomspunnen tråd (eller nå
gon annan isolerad triid, med ungefär 
samma diameter) lindad på en l 1/ 2" 
spolstomme. C~ är el1 variabel konden
sator på 365 p F_ Man kan också använ
da cn fabrikstillverkad rundradiospole, 
eller vilken annan spole som helst med 
en induktans av ungefi:lr 250 ,uH. Kon
densatorn kan vara någonting mellan 
350 och 400 P', utan att det har nåO'on 
större betydelse. 

Katodutlage ts placering på L2 iir inte 
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heller särskilt kritisk. Vanligen brukar 

man få gott resultat, om man sätter 
uttaget ungefär en fjärdedel upp från 

jordsidan räknat. Man kan emellertid 
använda rör, som ger goda resultat med 
uttaget en femtondel eller en tiondel 
upp. Bästa platsen för uttaget är den 
punkt, där man får en stadig, mjukt 
kontrollerbar återkoppling över hela 

frekvensbandet. På våglängder kortare 
än cirka 40 meter är det nödvändigt att 
lägga uttaget högre. Ett lämpligt värde 
för exempelvis 20-metersbandet är mel
lan en fjärdedel och en femtedel från 
jordsidan. De värden, som anges i en 
beskrivning eller en byggsats böra en
dast användas som utgångspunkt för 
experiment, och inte som nagot slutgil
tigt värde. De göra inte anspråk på att 
vara exakta, eftersom även små föränd

... 

ringar i placeringen av de olika de
taljerna i kopplingen alltid påverkar 
den avstämda kretsen. 

Primärspolen L1 är inte på något sätt 
kritisk. Den kan lindas med ungefär en 
sjättedel så många varv 80m L 2 • På 
kortvågsmottagare kan det vara bra att 
öka detta värde till en fjärdedel eller 
till och med till hälften. 

Sedan kan vi ta en titt på avstäm
ningskondensatorn, C2 • För rundradio
lyssning är 365 pF ett lämpligt värde, 
eftersom man då kan täcka området 
550-1600 kpls med en spole. En kon
densator på 140 pF går emellertid lika 
bra att använda, om man i stället ökar 
Lt:s u1duktans. Omvänt går det även 
bra att använda apparaten för kortvåg 
med 365 pF kondensatorn, även om in
ställningen därvid blir myeket kritisk 
och skarp. 

F iO'. 1. Pr inc ipschema för en 2·l'öl's mottagare. Viirdena på de olika kOl11ponenterna di skut era,. 
i texten. 
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Härnäst i tur kommer så gallerkon
densatorn el och gallermotståndet RI. 
Dessa båda detaljer skola vara av god 
kvalitet och monteras så nära gallerkon
takten på rörhållaren som möjligt. Här 
betyder ett par tum ledning faktiskt en 
hel del, och bästa resultatet får man, 
om man löder R I och el direkt på kon
takten, så att ledningslängden blir 
mindre än en centimeter. 

RI:s storlek bestämmer detektorns 
stab ilitet och känslighet. Här brukar 
man använda m'lgot värde mellan 1 och 
.) megohm (en ganska kraftig varia
t ion!), varvid känsligheten stiger för 
de högre värdena. På denna punkt lö
nar det sig att lägga ned litet tid och 
arbete på a tt experimentera. el skall 
vara en glimmerisolerad kondensator, 
och den kan vara mellan 100 och 500 
pF, den minsta för d kortaste våg
längderna. 250 pF är ett br a värde för 
en vanlig mottagare. 

C'l kortsluter växelspänningar till 
j ord, och bidrar dessutom till att tysta 
ned skrap från återkopplingskontroUen 
Rz• Här kan stora avvikelser tillåtas, 
och vilket värde som helst mellan 0,02 
och 2 I-i < går bra att använda. Med hän
syn till pris oeh fysisk storlek torde 
0,25 pF vara ett lämpligt värde. Ca :s 
placering bör man vara noga med. Den 
bör placeras nära rörhållaren och kopp
las in med sa korta Iednino-ar som möj
ligt mellan skärmgallerkontakten och 
jordpunkten. (Rörhållare med fastsit
tande jordningskontakter är till god 
hjälp om man vill ha snyggt montage) . 

Sedan kan vi övergå till detektorrö
rets anodkrets. C4 och DR äro här in
kopplade direkt till anoden. e 4 avkopp
lar högfrehensell tili jord. Värdet kan 
v ara någonting mellan 100 och 1000 
pF, t. ex. 500 pF. Detsamma gäller Cs. 
Vid en vanlig rundradiomottagare kan 
denna kondensator ofta uteslutas helt 
och hållet. Dessa kondensatorer böra 
var a av god kvalitet, helst glimmeriso
l rade, för att ge god fil terverkan. 

Till DR högfrekvensdrosseln, är 2,5 
mH en bra storlek för både rundradio 
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och kortvåg ned till ca 10 meter. För 
enbart mellanvåg kan man använda upp 
till 10 mH eller ev. ännu större. För 
våglängder under tio meter kan dock 
denna drossel bli verkligt kritisk, och 
här gör man i allmänhet bäst i att följa 
anvisningarna i konstruktionsbeskriv
ningen. 

R4 är belastningsmotståndet för de
tektorn. Dettas storlek måste bli en 
kompromiss, så att det blir tillräckligt 
stort för att utgöra lämplig belastning 
för detektorn, men inte så stort, att 
anodspänningen blir för liten. Mellan 
150 och 250 kiloohm kan vara lagom. 
Ett bättre resultat skulle kunna uppnås, 
om motståndet utbyttes mot en järnkär
nedrossel, mcn detta ökar kostnaden av
sevärt utan att egentligen vara nödvän
digt. 

Ca överför den lågfrekventa signalen 
till förstärkareröret. Här kan man an
vända en papperskondensator, exempel
vis på 0,01 ,ufo Även här kan man 
emellertid variera mellan 0,005 och 0,1 
,uFo Med en stor kondensator fram
håller man de låga tonerna, men detta 
är knappast önskvärt i en liten mot
tagare som den här visade, som ju knap
past är konstruerad för högfidelitets
mottagning. 

R,;, volymkontrollen, t j änstgör också 
som gallerIäcka för förstärkareröret. 
Den kan vara någonting mellan 250 
kiloohm och l megohm. 

Rs ger gallerförspänning åt förstär
kareröret. Här kan man använda någon
ting mellan l 000 och 2 500 ohm, men 
l 500 ohm är det värde, som ger det 
bästa resultatet. Ett katodmotstånd är 
ganska kritiskt, eftersom den gallerför
spänning, som det ger, bestämmer rö
rets arbe.tspunkt. Om läsaren inte kän
ner närmare till, vad som menas med 
gallerförspänning och arbetspunkt, lö· 
nar det sig faktiskt att studera detta 
närmare. En mycket användbar hand
bok är RCA Receiving Tube Manual, 
som finns alt få här i Sverige för några 
kronor. iknande rörhandb ö 'ker ha ut
givits även av andra rörfabrikantcr. 

C7 utgör en passage förbi Rt; för låg
frekvensen. Den kan uteslutas, men sig
nalstyrkan blir större, 0111 man bibehål
ler den. 

kan vara en utgångstransformator T2 

anod till linje, eller en vanlig mellan
transformator, som i så fall inkopplas 
med sekundären mot anoden. Hörtele
fonerna skulle kunna inkopplas direkt 
i stället för transformatorn, men här
vid skulle hela anodlikspänningen pas
sera dem, vilket kan skada ett par 
kristallhörtelefoner, och som inte heller 
alltid är så nyttigt för vanliga magne
ti ska telefoner. 

Cs och R7 bilda ett avkopplingsfilter, 
som skall förhindra återverkan mellan 
förstärkare- och detektorröret via det 

gemensamma nätaggregatet. 
Cg, som är en elektrolytkondensator, 

kan vara av vilken storlek som helst 
över 8 ;'lF. Den skulle också kunna ute
slutas, men mottagaren blir enklare att 
handha, och brummet blir mindre, om 
den användes. 

Nätaggregatet är av vanlig modell: de 
flesta nätaggregat äro varandra ganska 
lika. DR2 är en j ärnkärnedrossel. Den 
kan rsättas med ett motstånd, men 
drosseln är absoiut att föredraga. Om 
den till hög ström, kan induktansen va- . 
r iera ganska avsevärt. e g och CIO äro 
filterkondensatorer av elektrolyttyp. 
Även deras kapacitans kan variera kraf· 
tigt: t. ex. mellan 4 och 20 pF, utan att 
det har någon större betydelse. 

Mån<Ya olika rörtyper kunna använ
das i denna apparat. Till detektorn kan 
man använda 6J7, 6K7, 6SJ7, 6SK7. 
7V7, 7L7, eller, om man föredrar mi
niatyrrör, 6AU6 eller 6AGS. 

Förstärkareröret kan vara 6e5, 6J5, 
7 4 eller miniatyr 6C4. Som likriktar
rör kan man använda 30, 5Y3, SZ , 
,,)U4, SR4, 7Y4, 7Z4, miniatyr 6X4 el
ler liknand . 

Apparaten kan även bygg s för bat
teridrift, med batter irör motsvarande de 
"van angivna, utan att några andra för
ändringar behöv~ göras än sådana, om 

(jorls. på S. 278) 
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Enkel 20 W kc 
sända 

KOl't\'å llgs~änJarrm sedd ."nett framifrån. 

Principschemat 

Som framgår av principschemat i fig. 
l består sändaren av ett Colpittstyr
kopplat oscil1atorsteg och ett slutsteg, 
båda stegen bestyckade med ett slutrör 
(strålrör av mottagartyp 6V6). Drivste
get är elektronkopplat för att ernå bäs
ta möjliga frekvensstabilitet. Slutsteget 
arbetar i klass C och ger ca 20 W ut
effekt. 

Drivsteget 

Drivsteget är som nyss nämnts elek
tronkopplat, vilket innebär att skärm
gallret i röret har övertagit funktionen 
som anod i en triodkopplad oscillator, 
medan uteffekten uttages ur den »rikti
ga>} anodkretsen. Kopplingen mellan tri
odoscillatorn och anodkretsen konsti
tueras av den elektronström, som flyter 
genom röret. Den omständigheten, att 
elektronströmmen utgör förbindelselän
ken mellan oscillatorn och belastnings
kretsen, har givit kopplingen dess namn 
- elektronkopplad oscillator. 

Av principschemat framgår, att kato· 
den j oscillatorröret inte är jordad; i 
verkligheten är det som anod funO'eran· 
de skärmgallret som är förlagt till jord
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Av ingenjör J 

Den sändare, som beskrives i ned< 
jare. Den har därför konstruerats ! 

sätta i drift och i övrigt så utformc 
bjuda några svårigheter. Den ger: 
dimensionerade, att apparaten utal 

40-mete 

kel hög impedans för oscillatorfrekven

sen, då den inte i nämnvärd grad får 

belasta den kapaciti\'a spänningsdela

ren. Motståndet R:i, som ligger i serie 


potentialen, medan katoden är ansluten med drosseln ger ett visst likströms

till den kapacitiva spänningsdelaren spänningsfall (högfrekvensen är dock 

CaCiC" över svängningskretsen. För att avkopplad genom kondensatorn Gr;)

röret skall få rätt gallerförspänning är Nyckeln inkopplas parallellt över R:;. 

katoden ansluten till chassiet via dros- När nyckeln är nedtryckt, får oscillator

sel n DR3• Denna drossel skall ha myc- röret normal gallerförspänning genom 


+~oov 

OR,' DI 

In ex l ;2 :5 s\ 
70 pr 400pr 300pF 10'JjpF 200pl 

F 
C vor: vor. ker. gL. ker. 

I!>t. l st. l st . l st. 2 ~t. 

lOOk '50 k SOk t Ko 2.0 k 
R Ihw 1W 'w 2.W lW 

l !>t. 1 .!>t. 1 st. l st. 

Fig. L Kortvågssändarens principsrhema. 
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lvågs
e för nybörjare 
IN SCHRÖDER 

~ående artikel är avsedd för nybör
att den är så enkel som möjligt att 
att dess handhavande inte skall er
W utgångseffekt och spolarna är så 
polbyten kan köras på både 80 och 
banden . 

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

gallerströmmen genom "allerläckan R!. 
När nyckeln är öppen tillkommer spän
ningsfallet över Rö som cn extra negativ 
gallerförspänning, som spärrar röret, så 
alt svängningarna upphör. Denna metod 
alt n 'ckla sändaren genom att blockera 
styrgallret är både enkel .och effektiv, 
då man arbetar med mycket små ström
mar och gnistbildningen därigenom är 
min imal. 

~ 

6.!>V 

DR3 =2.5 mH 

6 7 8 9 I 
lOOpf 50QOpr 200pf 1000pf l 
glo glo gL. 9\. l
5L a~L 1 !iL 1 5L 

Jon tOO n. Sk 
,w '/aw lW 
~t. I ~t. l s l. I 
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Det kan redan i detta ,ammanhang 
vara lämpligt att understryka vikten av 
att man arbetar med så hög frekvens
konstans som möjligt. Det utrymme, 
som disponeras av amatörerna, är ju 
som bekant synnerligen begränsat och 
j u mindre frekvensutrymme en sändare 
tar i anspråk desto flera amatörer få r 
plats på de smala amatörbanden. En 
amatör bör därför alltid eftersträva att 
hålla sin sändares frekvens så konstant 
som möjligt. Alla åtgärder, som är äg
nade att förbättra frekvensstabiliteten 
bör därför vidtagas och ingen möda 
bör lämnas ospard härvidlag. 

Då det är styroscillatorn, som be
stämmer den frekvenskonstans, som ut
märker hela anläggningen, är det av all
ra största vikt att uppmärksamma de 
faktorer, som inverkar på oscillatorns 
frekvens. Det är exempelvis så att oscil
latorns frekvens inte är alldeles obero· 
ende av den belastning man anbringar i 
anodkretsen på oscillatorsteget. Man 
kommer nämligen inte ifrån alt det fö· 
religger en viss kapacitans mellan anod 
och galler i oscillatorröret och ändring. 
ar i anodkretsen kommer därför att in· 
fln era på oscillatorkretsen och dess 
frekvens. Denna aterverkan är mindre, 

m mun gör anodkrelsen oavstämd, som 

K ort\' ngssänrlaren sedd underifrån 

fallet är i den föreliggande kopplingen , 
där en högfrekvensdrossel DR l ingår i 
anodkretsen. 

En annan orsak till frekvensändring
ar i oscillatorn är variationer i rörets 
ingångsimpedans. Denna i sin tur är 
beroende av förstärkningen i röret och 
därmed beroende av rörets driftsspän
ningar. På grund av nätspänningsvaria
t ioner kan det uppstå variationer i 

anod· och skärmgallerspänningarua och 
detta kall ge upphov till frekvensänd· 
ri ngar. Genom att i avstämningskretsen 
använda så högt värde som möjligt på 
den kondensator, som ligger mellan ka
tod och galler, reduceras emellertid in
verkan av dessa kapacitansvariationer. 
Det är därför gynnsamt att använda så 
stora värden på kondensatorerna el , 
e3 och e4 som möjligt. Man kan emel
lertid inte gå hur långt som helst på 
denna väg, enär man till slut konuner 
till en punkt, där man måste göra L 1 så 
liten, att kretsens Q-värde blir föl' lågt. 
Nian bör emellertid av or saker som nu 
antytts gå in för så stora vänlen på CI 

och C:: som det av praktiska käl är 
möjligt. 

Motståndet R4 50111 ligger i serie med 
drosesln DR l är till för alt förhindra alt 
den senare med läckkapacitanse r bildar 
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en svängningskrets, som tillsammans 
med gallerkretsen skulle kunna bilda en 
TPTG oscillatorkrets. 

De svängningar, som genereras i os· 
cillatorn. påföres gallret på slutsteget 
som skall arbeta i klass C. Härför er· 
fordras så höga spänningar från driv· 
steget att tillräckligt stor gallerström 
uppstår i gallerläckan R:; så att detta 
drives långt under cut·oHvärdet. För 
att förhindra att r öret tar skada, om 
svängningarna från oscillatorn av nå· 
gon orsak skulle upphöra, erhåller rö· 
ret en lagom avvägd negativ gallerför. 
spänning genom katodmotståndet RG• 

Allodkretsen är i detta steg utformad 
så, att avstämningskretsen är sidkopp· 
lad genom en kombination aven dros· 
sel och en kondensator. Fördelen här· 
med är, att man slipper ha fun anod· 
spänning på avstämniJ1",sspoleu varige· 
nom risken elimineras för att man vid 
oavsiktlig beröring med denna spole 
kan få anod pänningen genom krop. 

pen. I anodkretsen ingår också en mA· 
meter, vars funktion skall beskrivas 
liingre fram. 

Delarnas placering 

Delarnas placering på chassiet torde 
framgå av fotografierna. Oscillatorspo. 

len L1 måste skärmas omsorgsfullt, så 
att inte någon återverkan mellan av· 
stämllingskretsen i utgångssteget och 
oscillatorspolen uppstår. För detta än· 
damål kan man använda exempelvis en 
gammal skärmburk för en mellanfrek· 
venstransformator av äldre, mera rym· 
lig typ. Avstämningsspolen i utgångs· 
kretsen göres uthytbar. Anvisningar för 
spolens konsLI'uktion lämnas i ett senare 
avsnitt. I övrigt bör man placera ut de· 
larna i överensstämmelse med mod n· 
apparaten, där delarnas placering iiI' 
verkställd så, att man får kortast mö j. 
liga ledningar mellan de olika kompo· 
uenterna, vilket är ay mycket stor be· 
tydelse för att man inte skall fil oav· 
siktliga svängningar, som Ilelt skulle 
förrycka siindarens yerkningssätt. 
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Oscillatorspolen 
Oscillatorspolen lindas på en spol. 

stomme med diametern l", ca 25 mm. 

Spolen som skall ha en induktans på ca 
7,uH lindas med 19 var\' 0,3 mm lack· 
isolerad koppartråd. Lindningens bredd 
ca 22 nID1. Med den variabla kondensa· 
torn C1 täcker oscillatorn frekvensom· 
rådet 3,4-3,9 Mp/ s. 

Utgångsstegets spole 
\ . tämningsspolen i ulg<1ngssteget är 

Ii ndad på keramisk spolform försedd 
med spår. Spolformens diameter är 60 
mm. Spolen, som skall ha ca 10,uH in· 
duktans lindas med 2 mm mjuk kop· 
partråd. Antalet varv är 17 och lind· 

ningens bredd 35 mm. 
Spolens inuktans är så vald, alt man 

med den variabla avstämningskonden. 
5atorn (40-400pF) kan avstämma 

kretsen tiU godtycklig frekvens inom 
frekvensområdet 3-8 Mp/ s. Man kan 
därför utan spolbyte arbeta antingen på 

80·meiersbandet som omfattar fre· 
kvensområdena 3,500-3,635 Mp/ s en· 
dast telegrafi) och 3,635- 3,950 (te· 

legrafi eller telefoni) eller på 40·me· 
tersbandet, som omfattar frekvensban· 
den 7,0-7,10 Mp/ s (endast telegrafi) 
och 7,10-7,30 lVlp/ s (telegrafi eller te· 
lefoni) . 

På 80·metersbandet förstärker man i 
utgångssteget oscillatorns grundton me· 
dan man på 40·metersbandet utnyttj ar 
oscillatorns andra överton. Man bör av 
denna anledning förse avstämningsrat· 
ten för osciJJatorkretsens variabla kon· 
densator med dubbelkalibrerino- så att 

man direkt på raLten kan avläsa den 
frekvens man skickar ut, antingen man 
köl' utgiln o-ssterret på o cillatorns arund· 

ton eller utnyttjar frekvensfördubbling. 
Särskilt tydligt bör man markera ama· 
törbandens gränshekvenscr så att man 
inte riskerar att komma utanför de till· 
låtna områdena. 

Övriga detaljer 
Samtliga h ögIr kvensdrosslar måste 

vara sektionslinrlade. Avstämningskon. 

densato[ C t kan vara av ordinär mot· 
tagaretyp (kortvågstyp ). Avstämnings· 
kondensatorn C2 bör ha ett stort platt. 
avstånd, varför det är lämpligt att man 
här använder en variabel kondensator 

av siindaretyp. 
Beträffande övriga detaljer som ingå 

i sändaren lämnas utförliga uppgifter i 
den till fig, l hörande tabellen. lVlätin· 

strmllent i1r en mA·meter 0-100 mA. 
mA. 

Sändarens 'rimning 
Man börjar sändarens trimning med 

att ta ut utgållgsröret och först trimma 
oscillatorsteget, så att detta fungerar 

fullt tillfredsställande. 
För detta ändamål kan man använ· 

da en vanlig kortvågsmottagare, vars 
kalibrering man kan lita på. Man bör· 
jar med att ställa in mottagaren unge· 
fär mitt i 80 meters bandet. Därefter 

vrider man - efter att ha anslutit ar· 
betsspännillgarna till röret och under 
det att man håller nyckeln nedtryckt 
på oscillatorns avstämningskondellsa· 
tor, tills man uppfattar det karakteris· 
tiska interferenstj utet. Att oscillatorn 
över huvud taget svänger kan man ock· 
så konstatera genom att kontrollera 
anodströmmen som flyter igenom oscil· 
latorröret. Om oscillatorn svänger, upp· 
står en viss ändring i anodströmmen, 
om man kortsluter oscillatorrörets 

galler till j ord. 
Det är - SOlU redan framhållits 

lämpligt att man kalibrerar oscillator· 
kretsens avstämningsskala på så sätt, 

att man tydligt markeraT amatörban· 
den gränsfrekvenser. 

Det kan sedan vara lämpligt att in· 
nan man går vidare kontrollera att os
cillatorn verkligen har tillräcklig frek· 
venskonstans. Då det efterfölj ande för· 
stärkarsteget kan ha viss effekt i detta 
sammanhang får man göra dessa prov 
med hela sändaren i drift. S j älvfallet 
bör man härvid i nte ha antennen an· 
sluten . 

Man kan förslagsvis börja på 30 me· 
tersbandet. Man ställer in oscillatorn 
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En Hlätbrygga för varje ändamål 

En tc!ctelmil.cr ställs ofta inföl' mätproblem, för vilka fOJ'dras en lämplig bl-ygga, Här 

nedan ha \'i niat ge uågra exenwel Ilå bryggtnltlr, som föras a v oss, Då vi representera 

ett flet'tal firmor, som tilherli3 så\'äl enldare SOlD mera precisionsbetollade brrggor, 

hOPIlaS vi någon slmIl Ilassa för Edel't mät problem, 

Typ 871 il 

TYI' il 601 

Hollhe &. 8eh warLz' 1ll0tsULlld,;-precisions
brygga typ nGV iiI' en uiitausluten (50 pis) 
Whealstone-brygga, ;;Oll1 ma tas med lik
;;plinning. Spiiuningcll i O-grenen förstär
k s mell en SlJec iell för:stärk arcanoroning 
Odl tillföre" ett \· llJlIigt v riospoleinstrn
Incllt. som har IOglUiLrnisk kiinslighet. Dilr
igenom elilniueras risken för överbelast
lIing' nii r bl'yggall iir snedstiilld. 

MiLlomro\den: 0,01 ohm- ]()O meg-ohm I 7 omr!L 
!Ic· rl. ll'eJg:r;.in sc r l omrtlue t 0,01 ollJu-lO megohm 
~ l l/ M ± 1 11Iillio!lm, i områOl't 10 megohm- ·· 

Eli aunan brygga f1jr llIotsWntlsmlitning iiI' 

Genera I I"~lc ctl'ics O<jllgI.) typ 871 B, en 
pl'ecit5ionsmii.tbrygga Il \r IVllea tstone-typ. 

:\riilomr. d e : 0 ,1 OhUl- l meg-ohm, ± 0.25 'I,. 
O·in s Wllnino-cn sker m cd en Idln s lig galvuno
IIlPler . 

För miitllingar vid radiofl'ek\·ellse r rekom
mendera Wayne Kerr miitbrygga B GOl, 
avsedel för uppmii tlling a v lllOtstft nd och 
kapacitans. 

)1ä.tODlr~ dc: 1 rckr cn somrrtO C Ju kl)/~ 5 ~lp/s. 
Kapacitansolllrf,lle 0,01 pF- 20.000 pl)' uppdelat 
p;\ il miitomriiden . MotsttJnu 10 ohm- lO meg-ohm 
upp de lat pii 6 mlitomrilllen. För Inlluklansmät
ningar kan tlcnna brygga anviindas rö r sådana 
iuduktause r, som ge resonans mel! ovan nämnda 
kapadU1I1SCr vid n[lgou a\~ bryg....uns mätfrek · 
Y('ltller. r-,"'oggrannhet ± 1 (J; '{J. 

Vid e ll del bryggmätnillgar masLe man ba 
en yttre oscilla tor och yttre -indikator. 
Ainnees in strument typ 703 kombinera r 
dessa elllJeter i ett. Instrumentet be, tur av 
t'n oscillator mell freln'en.en ] ::;00 pis, vil

k en ge l' 100 mVi' . l ;tiwpedans en fr 1\n oscH
latvru iiI' 1::;0 resp. 4.000 oh m. Jj'iirstiirlm
1·1'11 har ell inilllpetlallS a,' GO eller 1500 

lon we"olllll ± 5 '/" . lldllRlnlng-en av mätobjek
tel < lO mW. 

Hohcle &. Schwarz tillyerkar även en pre

cisionsmätbl'ygga fiir bestiimuing av kapa

citallser o,ch inclnkLansel' tYD LOB. 

)Iiitomr{ulc: 10 uH- 1OOO H, 0,01- 1000 uFo 

Frekven ~wm råd e 50 p/ :;- 20 kp/ s. 

Dessutom finns en specieII induktansbryg· 

ga LA.lU, med mö tomrihle t 0,1 ",H-1 H , 

± 1 Ofo ± 0,01 fiH och en kapa Citansbl'ygga 

KAnU för omrclc1et 0-10 ,uF ± 1 % ± 0. :3 

pF. 


För lIpflllliilning a, iuduklansel' och kupa


f'itallser tilh-erka r G, E. O. en brygga 

H7:l B. 


Jlriitomräde : för inlluktanser ]00 uH- lO fl; för 

kapad tanscr 50 pI-'- O,Ol ,nF. Nog'g'l'anu h et ± 
0,_5 ' I•. 

Wayne Kerr lIar liyen en enklare brygga 

B 101 för nppmiitlling a v motstånd, inonk
tanser och lmpacitunsel'. 

lIIiilomr'Hlen : Kapacitans 0-500 u.r.' upp dela t p" 

8 olur{Hl cn. 

~Iol"lånd 0--500 IUcgohm uppdelat på 8områdeu. 

Inllukluns 0-5.000 H lIDpl1eJat på 4 område n. 

i\(jns ta llIiitviirde 100 mI-I. 


:.\rätnog-gr::tnnhet 2 I / IJ eller })iiUre. För lnduk
tUll smHtningnr gii Uer della vid en mHtfrel~ vr ll5 

av GO p/s . 

011111. Vid dell liigre lmpeclan en erhilIIes 
ett instrulllell t u tslag, som iir lO % uv fullt 

utslag för 40 ,ItV, Vid den högre impellan
sen iiI' mots\'arande viirde 200 ,uV . ~OIlL 

indikator kal~ anvlindas nntingell ett iu

bY"'f>'t Yi sa rinstrlllllellt eller · också hörte 
lefoll. 

Vi ,Jisa elf s/ort antal teletekniska ;tlStrf/1l1ell t på dell 

INTERNATIONELLA MÄTINSTRUMENTUTSTÄLLNINGEN 
; Stockbolm tmder tiden 22/9-2/10 

Alla UllJ,lysningar oeh Imta logmn terial IUlJlna erhållas vid fö,'fråganhos gellel'lllagelltell 

EI,EKTR ONIKBOI.AGET AB 

Kungsgata n 34, • T OCH:ROLl\1. Tel,: l\lätinsh'Uluellta\'d. 21 290, 21 62 !Jl. 

http:freln'en.en
http:tc!ctelmil.cr


Rekvirera 
vår nya katalog 
med supplement. 
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ungef~lr mitt på bandet och sedan man 
salt i slutröret ändrar man på avst~lm
ningskondensatorn C2 tills dess reso
nonsfrekvens överensstårnmer med os
cillatorfrekvensen. Detta kan konstate
ras genom att man observerar den i 
anodkretsen i slutröret inkopplade mA
meterns utslag_ Detta utslag ökar när 
slutstegets avstämda krets är i resonans 
med de av osc illatorn genererade sväng
ningarnas frekvens_ 'lan ställer in av
stämningskondensatorn C2 Si att max. 
utslag på mA-metern erhålles. 

Genom att i mottagaren lyssna på 
sändarens övertoner få r man en upp

fattning om den frekvensstabilitet som 
sändaren har. Först sedan man över
ty O'at sig om att frekvensstabilitetcn är 
fullt tillfredsställande och att det går 
att nyckla sändaren utan »kipp», bör 
lilan an~luta antennen och ta sä ndaren 
i drift. 

Strömkällor 

Anodspänningen I ill sändarrören 

ELEKTRISKA AB CHAMPION 
Ing. Gösta Blickströlll 

EhI'elJ~\'iinbgalall ~ Stoekholm 
......... .. .......... .... ...... ..... .. II •• • •• •• , ............... . , • • to •••••••• to •••••••••• lO •••• to .... . . .......... • •••• •• .... ••••••••••• .. o • .. ....... ....... .. .. •• • 


skall vara ca 300 V. Strömförbrukning cll r nyttja en amatörsändareanlägg

en är av storleksordningen 100 mA, ning hä r i landet måste man ha myndig

varför man får se till, att anodspän heternas tillstånd härtill. Sådant till
stånd skall sökas hos Telegra/styrelsell oningsaggregatet »stoppar» för denna be

lastning. Man måste också se till att Ansökan härom adresseras till K ung!. 
TelegraftstyreIsens Radiobyrå, Stockman har tillräcklig filtrering, så att inte 
holm 16 (formulär för ansöhn kan er

strömmen krävs en 6,3 V lindning, som hållas från TelegrafstyreIsen undervis
sändarens bärvåg moduleras. För glöd

skall kunna leverera ca :3 A. ningsanstalt, Stockholm). 

Tillståndet att nyttja amalörradioan

Anslutning av antennen läggning erhålles först sedan vederbö

Antennanslutningen kan utföras på rande avlagt vissa prov och därefter 

olika sätt beroende på vilken typ av an tilldelats s. k. amatörcerti fikat. Det 

tenn man arbetar med. Det finns en hel finns A-, B· och C-certifikat; närmare 

mängd olika antenntyper att välja pil uppgifter om kompetensfordringarna 
och det skulle föra för långt att i detta för de olika klasserna av certifikat kan 
sammanhang gå in på alla tänkbara erhållas från Telegrafstyrelsen~ ullder
kombinationer. l en kommande artikel visningsanstalt, Stockholm. 
kommer sändareamatörens antennpro Så mycket kan sägas att kompeten,,
blem att behandlas. fordringarna för samtliga klasser av 

certifikat innefattar kunskaper i morse· 
SiilZdarelicens erfordras! telegrafering, varfö r man kan tillråda 

Till sist några ord om siindarelicen den som tänker bygga en sändare att 
sen. För att överhuvud taget få inneha börja med att lära sig att teleg rafera. 
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Den som ha,r krav på precision och snabbhet 

han välier 


Hewlett-l'a('kard ('omIlau)" tilh'erkar en kOIulllett 111111

sä ttning olika slags laboratorieillstl'lllUent på det tele 

teknisIm området. MkrO\'åg är IIP:s specialgren. BI. n. 

t.illverkas en signalgen('l'ator från 20 II/ S till 4.000 ~[p/s . 

Här nellall tveune rör\'oltllletrar med oö"erträffbara 

egellskalJef. 

J-300 \'. 20 1'/ '-700 ~rp/. 
1-1 OHO ' " lih:!!!t rönl 

o:~ ohtll-;iOO )lohm 


-110 A Uiod-Hiir\'oltmc ter 


:1 000000-1 

O, J mY-31l0 \ ' 

~o .Jl/~-:! )'p! !'! 


·H)(t(~ F(~r l!l tiirkal··H()rn~ltlnet("r 


J .iks triim : 1- 1 000 yolt i sj u områden. Ing{lI1g~ 

illlpClluns ] 0 ;\Ioh lD . Vii. elstr öm : 1--300 yolt i sex 

F l'illl .1 milliyoll- :-lOO V i 12 olllr[ld en. F r e.kyen;;  o llll' iille ll , 20 p/ s- 700 ;\1p/ ± 1 db. N oggran nhe t 

område 20 p!~ Lill 100 K p/ s ± 3 Il/O. 10 K p/ s ti ll ± ;1 0/0. rllg,i ng~ iDlpedall s 10 ;\Ioh m shuntad mec] 

:! ;\[0 / ;; ± :; % . IngiLng~ inlDedn us l ;\f nbm shun ta d 1 ,:1 H ,II F . ;\ [ots ta ndsomral]ell;1 2 01lm-500 .\luh ul i 
sju (llllnh ] c n.lll f:d 1J -'1.(lF. 

P recisionsinstrument i absolut särklass 

HEWLETT - PACKHARD COMPANY, U. S. A. 

Näl'lIUtre 1I1lpgifter länUlas gärna av generalagenten för Sverige och Norg 

K. L. N. Q taJing- Cn. J!.tJ. d.B. 

Sveavägen 70 - Stockholm - Tel. 206275, 21 5205 
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l\Tär det gäller 

BILRADIO 


D'ETALJER 

ht,l 1)t· alltid i lager 

Antenner, 

Vibratorer, 

TraRsformatore.·, 

Bilradiorör, 

Störningsskydd 

för tändstift, 

fördelare och 

generator. 

,-------------------------------.--------------------------, 

NORMA 
TAVELII\J STRU MENT 

av 	erkälll} hiig limlitet 

52 	Ill lll sk uIHlngd, 83 lllm fliinsclialllel cr 


~lA'rl\"OGGRAN~HIE'.r : ± 1,5 Ofo 


Från v[u·t lager: 

Yridjlirnsystcm fi;r 1iJ(- och vlixPlström : 


Amperemeter: mil to mrallen : 4/8 A . ..... .. ... .. .. .. .......... . .. ..... . Kr.25:
(i/ 12A .. .. ........ .. ................. . . ... ;~ 25:

l\lilliamlleremeter: » (jOO m.1, inre 1l1otst. (;:1 2,5 ohm » 42:
\'oltmeter : » 230V ........................ . ......... .. » :H:

» » 500 y med sep. f i.irkoppling;;motst. » 39: 

Y!'ii);;;polesyslem fi;r m<s tröm : 
:\-lilliamperemeter: llI ;i IOml": lie: l mA. inre mot:;ta11c! <:a ,3 ohlll Kr. 4:>:
l\1icroampereUlcter: » GO .a A, inre mot;;;!.. mi 1 000 ohm » fia:

!> »100 " A. inre m()t~t ånd 1000 ohm » GO:
Galvanometer : .Kiln.~ligh. pr skaldcll.6 X lO-fiA, inre mots!. ('a 780 ohm » 63:

» Ki[m,; li :;h. pr sk ,LlLlel li XI0·(j A, inre mutst. ca 750hrn » 60:
F r :lIl 100 st. UPl1,lt kvanlite('sl'alJUtter 

Instrument DB P. G.INNELL & Co., Yasavägen 30, Lidingö 1 
Tel. 651838 

Schema med t'ariationer 
(jorts. Ir. s. 271) 

äro ganska självklara för den intelli

gente läsaren. 
Vi hoppas, att läsaren kommer att 

lockas att experimentera - att pröva 
med olika detaljer och jämföra. Avvik 
frlln schemat och försök egna ideer ! 
Försök att vika aven smula från det 
själlösa »kopieringsbyggandet» och bli 
individualist med lödkolven. Det gj orde 
amatörer redan för ett kvarts sekel se
dan, och det lärde de sig mycket av. 
Och vad mera är -- Ni har roligt 
medan Ni experimenterar. 

Böcker om television 

ORRlS, R C: Television lo day, Lon
don 1947, 249 E. 189 fig . 

Enligt företalet i denna bok vänder sig 
författaren till en bred publik: till dem 80m 

redan skaffat sig eller tänker skaffa sig en 
televisionsapparat och vill veta hUl· den 
fungerar. 

I bokens första del börjar för f. med Baird '& 
försök och med ulg ngspunkt fnia olt anlal 
enkla och instruktiva diagram genomgås hur 
ett modernt teleYisionssystem fungerar. 

I de följande kapitlen kan emellertid för
fattaren inte hålla framställningen på ett sa. 
elementärt plan utan tvingas att använda sig 
av ämligen invecklade diagram och priucip
schemor. Sil. småningom hamnar förf. i Ick
niska diskussioner, som förut~ä tt er gan,ka 
omfattande kunskaper hos läsaren i radio
teknik. Exempelvis i kapitlet om synkronise
r.illgsseparation är det väl egentligen endast 
ingenjörer av facket som kan helt tillgodogöra 
sig framställningen . 

Om boken sålunda kan ske är för ingenjörs
mässig för amatörerna slI är den ä and ra 
sidan alltför :)amatörmässig» för teknikerna. 
Man kan emellertid inte bortse från all boken 
har sina förtjänster för blida kategorierna. 
För den om utan förkunskaper vill sätta sig 
in i televi ionens arbetssätt är åtminstone> 
förra delen av boken synnerligen lämplig och 
för den tekniker som vill sät.ta sig in i tele
visionstekllikens olika aspekter kan å tminstone 
\'issa delar av boken ganska väl tjän a som en 
slags ' introd ukt ion. 

Sch 

JOHN ON, J R, NEWlTT, J H: Prac
tical Television Servicing, New York och 
Toronto 1949. 334 s. III . 

Practical Television Scrvicing vänder sig till 
cn helt annan kategori av läsare, som är in
tr '«erad av televi,ion, nämligen till service
männen, om i USA unr.l er sena te åren i allt 
s törre utsträckning ställts infiir problemen att 

POPULÄR RADIO NR 10/1949 278 



•• 

Varför besväras 

av nätspännings

variationer? 

Använd 
J 

KONSTANTSPANNIl\JGS~TRA~SFORMATORER 


Transf ormalorerna reducera spänningsvaria Transformatorerna utföras normalt i 6 olika mo

lionerna i förhållande 15/1. deller och ett stort antal typer för: 

Verka automali t. Inspänning: 95-130 V eller 190- 260 V, 

50 pIsF orclra varken tillsyn eller underhåll och 

har inga rörliga delar. Utspänning: 6, 12, 110 eller 230 V 

Skydda helt mol kor tvariga toppspänningar Effekt: 4, 10, 20, 25, 50, 60, 150, 250 
och skydda sig själva för kortslutning. watt . 

Begär offert med närmare upplysningar. 

GENERA.LAGENT 

P ÄH, HELLSTRÖM 

A.GENTIJRFIRIUA. 

Spannmålsgatan 14 GÖTEBORG Tel. 1328 32, 11 4339 
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- -

install ra och reparera televisionsanläggningar.;------A.-B. CHAMPION RADIO -----~ 
Televisionen har ju i SA utvecklats med 

Colvern t r dlilldade 
Champion Reseradio, ~dvance signaIgenera potentiometnu 1. 2, 3 
typ C 449, med 3 'it g torer, typ E, frekvens och 4 W. Kr. 5: 50
IUngdsomdidcn: kort-, område : 100 Kc/ s-GO 7 : 50 br. Rem.i.x, Always
mellan- och lång>:1g, lc/s på grundfrekven kolpot. 0,5 och 1 meg
tUHb. kortvågsantenn sema. Noggrannhet ± ohm med 2-pol. strörn

"a m t . paromkopplare. 1 % . Kr. 375: - netto. brytare. S-märkt. Kr. 
Pris exkl. ba tterier Kr. fyp B3. F rekvensområ 7: 60 bro Kolpot., utan 
I9!!: -, med vatLerier (le ]00 1'(-/,,- :10 Mc/ s, strömvrytare 0,2-0,5
Kl', 2J9: -, Rabatt en fördelade p 11 5 olika -1-2 megohm. Kr. 
li !-tt kla;."n ing. band. Kr. 600 : - netto. 4: 80 bro 

Sekundärhögtalare : 
'l'yp E, u tan volym

Simpsou universal.in I;:ou troll Kr. 29: - br, 
strument rnodell !WO. Typ A, Illed volymkon  Kabel, plastic- och sil
inre mots tå nd :20.000 troll ...... Kr. 39 : - bro kesomspunnen, 2 X 0,7;:; ,
ohm/ . Pris Kr. 200: Typ B, med volrrnkon samt nedledning. Fär
nto. ~[ed sl,yddslod< t roll .... .. Kr. 49 : - bro ger : vit, transparent. 
uy j lus it~'p pris Kr, Trp ,med vol 'mkon. creme, grå, brun, mar
225: - nto. troll .... .. Kr, 79 : - bro ron och svart. 

~li niatyr III ' llanfrek
ven ·transformator 4(;0 

70 K ' , Q-viinle :a 
fl ;;. förenklau och prak

Yomax rön'oItmeter tis k fa s tsii Lrnillg. Stor BUvibrator, G \'ol t, med 
llIed iiI miilom rllden. lek l !) X lD X riO. 4 stift. Fallr. ~\IaJlory. 
Kr. 348 : - Ile t to. Pris Kr, 9: - hrutto. Kr. 20:

På nedanstående adresser finner Ni alltid sakkun
nigt foJk beredda att stå till Eder tiänst. 

UTSTAILNINGARRORSTRANDSG, 37 - STHLM 
Sveavogen 50, tel 2Q 1257, 217848 
Mal<n"'''oodlg 24, lel 215703 211393 

Telefon voxel 22 78 20 Polhemsgatan 38, tel 227B20 

explosionsartad hastighet och att det för 
servicemännens del verkligen innebär svilra 
problem tt helt plötsligt ge sig in p ett 
nytt tekniskt område äger sig självt. 

Den litteratur om S rvice pil tel evisionsut 
rustningar, som framkommit und er ~enaste 
tid är ocksa gans a omfattande. Frjreliggande 
bok har skrivit-av ett par herrar om verk
ligen vet vad de talar om. De har båda självll 
under någon tid ägt och drivit en service
verkstad för television. Newitt var tidigare 
konstruktör hos F ederal och Johnson var bi
trädand redaktör för Radio .Maintenanr·e 
Magazinc. 

lloken inledes med några grundläggande 
fak ta om hur ett komplett televisionssystem 
arbetar. Vidare genomgås full ständigt en hel 
televisionsmottagare, varvid författarna !iär
s.kilt uppehåller sig vid serviceproblem, .Olll 

är förknippade med de olika stegen i en 
televisionsmottagare. 

Efter denna preliminära genomgång beskri
ves de 01 ika verktyg och utrustninga r som 
bör finnas på en service\'erkstad för televi
; ionsmottagare, Likaså genomgås rl e säkerhet5
å tgäruer som måste vidtagas med hänsyn till 
de höga spänningar som förekommer i tele· 
Yisionsmottagare. Rätt u tförligt behandlas 
oeksa problem som gäller installation av tele
vision~antenner och installation a\' t levi
sionslTlottagare i hem. 

I ett sär~kilt kapitel behandlas utförligt 
felsökning i de olika stegen i en televisions
mottagare. Författarna uppehåller sig mycket 
utförligt vid rent prakt iska problem, varför 
boken bör vara av intresse också för de ama
törer som tänker ge sig på att hygga en tele· 
visiollslllottagare, som säkerligen inte fungerar 
första gången när man sä tter i väggkontaktpn! 

Sch 

RADIO, TELEVISION AND ELEKTRICAL 
REP IRS, under redaktion av Roy C. Nor
ri s. tgiven av Odhams Press , London 1949. 
448 ~., 400 iiI. 
Denna bok är indelad i två h uvudavdel

ningar av ganska vitt _kilda s1ag, Den ena 
behandlar radio- och televisionsmottagare, och 
den andra behandlar olika elektriska hushålls
maskiner. Kan8k hade det va rit lyckligare 
all lilta dessa båda avdelningar i s tället bilda 
var sin bok. De ställa i varje fall helt 01 ika 
krav pli dcn, som tänker följa anvisningarna 
i dem. 

Den första avdeIn ingen, som behandlar 
radio och television, omfattar huvuddelen av 
boken, 270 sidor. Här avhandla på ett klart 
och lättfattligt sätt varje stegs funktion, och 
i samband därmed behandlas de fel. som 
kunna tänkas uppstå, hur man konstaterar 
dem, och hur man avhjälper dem ... ven olika 
mätmetoder omnämnas, och i samband här· 
med utredes även s dana saker som t. ex. 
bctyrlelsen av en yoltmetcrs inre motstånd. 
" ilk t ju ofta förbi ses aven amatör. Boken 
ger även råd, hur elektriska anläggningar 
kunna avstöras, hur antenner uppsättas och 
provas, hur grammofonmotorer justeras. och 
Olll anura saker som inte behandlas så ofta 
i böcker om radioservice . 

Denna första del är som sagt mycket klart 
och tydligt skriven, me' n när förlaget i sin 
r ekl amtext säger, att meningen med boken är 
att lära varje händig husfader hur han sjäh-
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Mätinstrument med sikte på framtiden 

A YO-in s tl'lllueutcns konstruk törel' ha a ll ti(} gfl tt i fl'iim sta ledct niir det 

giillt aLt ntllyttja ,-etemlkapcIHi haUlsteg i mätteknikens t,Fi\liSt. Diil'

filr ii 1"0 de nya .AYO-instl'Umellten, som biir presenteras: ycl"ldigcn nya 


och llHlLlpl 'WI i biIsta mcning, Engelskt s inne för knllitct borgaT' föl' 


a tf dc bållc '-ad betrii.tfa l' tcknisk konstruktion oeh yttl'C Il tfiil'ande 

fylla alla <lllspd\k P~I gcdigenhet och pålitlighct. 


!VO-instrumenten tillverkas av THE AUTOMATIC ,COIL WINDER AND ELECTRI(AL ~ EQUIPMENT :CO LTD••~LONDON 

AVO Rörmätbrygga mod. V AVO Rörvoltmeter mod. E 
- en rvr[JrO\"l1l'e n \- h e l t ny typ med Hl' ett hUg'l<::ii usligt tlog-gl'ant, på
ln,<ingsi(li.~fl re Hll\'iilldning- Ull tidigare litligt ocll s tabil t llllil-el'salinstrument 
Illodell er, }' iirlltOlll pn >'lwhb, enk(,1 f()l' UJH tniug' a \' .., t"1'0111 , ~I)Ultl1illg, re
kontroll l\ \' alla l'iir U\- illd!'(~ och :; i stllJI S, kapa 'Hans , effckt , u il· ii ocll 

i ~olationslllot,t1'tDLl inom 40 miitomll,\'are ~taJJ(l:l!'(ltYl1e r lIIecl H\'sel'IHle 
1' 1'\(1('11. l'ris Kl' , G70 :-. 

IIl ed <l ennH llrygga ii \'{~ n Il tfUra alla 
p il d c nu·\ ngodhe t n kan 111[111 niiulligPll 

AVO Signalgenerator mod. W e l'fordcrl iga lJJii tning'ar fiir upp ta
guncle a\' rUrens kaJ'tlkte l'i 'ti l,oJ', - cn in t re,!'llII t nykous trukt ion med 
HiiL'1niithl',\'ggnn llIOll. V utgör d ilrflir frek n ' n"olllr i'ul e t tiO kp/s-~O .:'I [p/ ::, 
et t ,\·p[lf' I·l ig t hjlilpmed e l :så\' iil för l1[il'llplat på G h:llId, C\oggrannhetelJ 
J':lrliohamll:He oeh e rdee\' e rk s tiirlPr iiI' biilll'c lin ± 1 %, (;e nemlOl'n au
>'lJlU nir laboratorier ndl indnstri ' r, sintes lill lOO--:!:iO V \'iixe ls llällllwg. 
l'ris .Kr, 7:;0:-, Pris Kl' , 4GO: - , 

EII"amf(j rs~iljar e för 
Hn'dge: ~RA SVENSKa RaOIOaKTlEBOLDGEl 

ALSTHö~mnG.\.TA~ J2 . STOCIUIOLM - TEL. 223140. FILIAL1m I Gj)TJ<~BOHG, :\I ,\.L~W OCH S{;l\;I)SYALL 

R E S I S T A N S norma ler och dekaderINDUKTANS. 
av det välkända fabrikatet 

KAPACITANS H. W. SULLIVAN LTD 
Xogg'l'allllJlCt. 0,01-0,0;)-0,1- 1 0/I) allt efter bebo\'. 
X\'en föl'stkhl l:i~ iga o~dlla tol'el' ol:h ll1iitbl'yggol' mecl 

VI,;.\ DEIL-\D_ go(}a lcn~ nlllf;möjlighcter. 

:\lO'l'STA:\Jl 

Dl_ed hög l.:Iassl~a 

bOI's tl,ontu],tcr 

1'rtlJl rabl"ikslnger 

SJCiIl"'L·\'l' Dl'a;:1\Il~lOTST_\:\D med 0,1 '/, nog
grannhet. för f.rt·li\"enser u pp till l IIp/ s. 

Begä',. 1949 års katalog! Generalagent: 

AKTIEBOLAGET NORRLANDIA 

Postbox 19032 STOCKHOLM Tel. 328954, 328955 

http:ALSTH�~mnG.\.TA


---kan reparera sin radiomottagare eller tele
Nyheter om 

Ljud- och inspelningsteknik 

O	 S. ;J. Helrun: JL\GXETIC RECORIllXG. 

2-12 ~. Illb. 20: -. er io_oeJliillct: ~\.eou stie 
fudor s in ma g n etit' r eeordin:;.:- - Funda
lIlPlltals o r llla g- I1 Ptism - Theorv of 
nJ a~!J e ti e. r{~c o r dfl1g- - COIllIHJ IlL'nts · of a 
m ug n e tic: f 0.co r tlillg- ~ystl'rn - l~~qui p 
ll1 P lIt: "~ire rf't'ord f> rs - S tel'l-t n pe rc
<-'o rder s - CoaV'tl-tape f Pcorder s 
Coatefl Dise-rt'cnrd e rs - ,.\pplieutioll l:3 
of magnetit rc('ordin,:; - In'StrurIwntu
t io n and lIl eaStlremen ( ~ -- :.\Ia ~ n e tie rp
eordin g as rhall(,llg-e to the Phonog-ra pll.

D 	o. Read: RECORIHN G ANn RJo;PRO_ 
n UCTIOX OF SOUND, 3M s. 180 ill. 
Il1b. 20: - . Ur il1110h a ll e t: B"ha vior of 
~ O Ulltl WaYCR - R eeord Lng IllC'thods: 
Ij"'il.m, Disc , 'Virc\ Tape etc. )Ia~n(l tie 
au tl L'rystal e\ltt c r~ -- .:\ In g ne tie r eeo r
din g lnetllou s 011 tapp, wire und ('ouU'll 
DlutL'rials - :\Iil-ro plw ne:-: - Pi ckups -
PhoIlo vie.kup traekillg (,2 rror - Loud
speakerl'5 and e nclosurt's - ..\mplifit..:rH 
- Dynamie Iloil'!e SUIlpression tone 
('onlro). 

D F'rnyne/Wolfe: Jl:LEJIENTS OF sou xn 
UI'CORIHNG. HS() s. New York 1949 
Inb. :34: - . All form s of I"I' CJmlin;.:. will; 
IpphaBis OH fihn r f>co r (l ing-. Contain " :l 

(lI s('usslon of thc' th c-o r\' t nvo lv e d in 
Dise, Tape an~,,~~: rt:,coriling . 

KUNGS~uvruMn 
nöc'kc r l 3 Yå nlllg'llr. 

I,ung,gatan 26. S TOCKIIOI_U. Tel. ,)8 28 15 

S lintl förpriekade böeker mot po~tför
skot t till 	 . 

Namn ....... " ..... .... ", .. .............................. . 

ALlr ...................................... . ... . ..... PR 10 


tfT~ 

TRÅDL. POTENT10METRAR 

med isolerad axel. 6 watt. 

Alla gångb,ua värden. 

Begär specialprospekt ! 

AB ELTRON 
STOCKHOLM TeL 507993. S0799!.51310l 

GOTEBORG Tel. 1i16718, 1867 19 
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visionsapparat, torde man dock vara optimis
tisk i överkant_ Radioservice fordrar, vilket 
även framhålles i boken_ en hel deJ instru
ment, och att anskaffa dessa enbart för att 
kunna klara av ev_ fel på sin egen apparat, 
det torde in te vara någon särskilt god affär. 

Bokens andra del, som handlar om hus
hållsmaskiner av olika slag, stämmer bättre 
överens med förlagets fromma önskni ngar. 
Här beskrivas mycket grundligt alla slags 
elektriska apparater, som kunna finnas i ett 
ordinärt hushåll, dammsugare, tvättmaskiner, 
brödrostar, kylskåp, strykjärn etc. Utmärkta 
illustrationer visa hur man demonterar och 
vi lket kanske är ännu bättre - bur man 
monterar ibop apparaterna igen. Även de rent 
mekaniska delarna, såsom kuggväxlar, kom
pressorer, fläktar o. dyl., behandlas. De arbe 
ten, som beskrivas här, fordra ingen vidlyftig 
verktygsulrustning, och motsvara kanske där
för bättre kraven på en handbok för den 
händige husfader, som själv vill klara av 
småreparationer. 

Om boken i sin helhet kan man dock säga, 
att den är mycket väl skriven, och atl den 
överallt, såvitt recensenten kunnat konstatera, 

I lämnar korrekta uppgifter. lllustrationerna äro 
av mycket hög klass, samtliga verka vara 
originaljJlus trationer, gjorda av samma teck
nare, och detta gör att de verka bra mycket 
enhetligare än om dc plockats samman från 
olika källor. En del teckningar äro utförda 
som s. k. »exploded views», så att man ser i 
vilken ordning exempelvis en motor monteras 
ihop, och detta så tydligt, att inte ens dcn 
mest opraktiske torde kunna göra fel. 

POP LÄR R ADIO:s radiolexikon, del 
8, s. 395-456. Stockholm 1949. Nordisk 
Rotogravyr. Pris l: 50. 

Del 8 av P0PULÄR RADIO:s radiolexikon. 
som omfattar ord från Keramiska isolermate
rial till logaritmisk skala, har författats av 
civilingenjör Bengt Anda. Bland mera utför
ligt behandlade uppslagsord märks exempel
vis Kirchoffs lagar, klass A, AB, B och C
förstärkare, klys troner och klystronförstärkare, 
kolkornsmikrofoner, kondensator, koppartråd, 
kopplade kretsar, likriktning och logaritmer. 

Lexikonets begränsade omfång gör de t na
turligtvis omöjligt att uttömmande behandla 
de olika uppslagsorden, men författaren har 
lyckats väl i sin avsikt att få med väsentlig
l1.eter. Väl knapphändigt synes dock vissa upp
slagsord blivit behandlade, exempelvis hänger 
fig. under logaritmisk skala ganska fritt i 
luften. Under uppslagsordet kristaller och 
kristalldetektor borde - tycker man - någon
ting sagts om den nya germaniumkristallen. 

Alltför utförligt synes däremot författaren 
ha behandlat kondensatorns effektfaktor, som 
ges en lång härledning utan att författaren 
ger någon anknytning till radiotekniska pro
blem. Kiselkarbidmolstånd behandlas likaså 
ganska utförligt. ehuru dylika varislorer knap
past kommer särskilt mycket till användning 
inom radiotekniken. Anmärkas bör också, att 
det ekvivalenta schema som anges för en 
kri stalloscillator inte är korrekt. 

Författaren använder termen kontraktions
förstärkare och kontrastförstärkare. Nomen
klaturen är väl inte fastställd. ännu i Sverige, 
men hittills har vi ju för det mesta talat om 
expansions- och kompressionsförstärkare. 

Att POPULÄR RADIO:s radiolexikon, 
som komplett kommer att omfatta 14 delar 
- av vi lka de sex å ters tående kommer alt ut
ges i sna.bb följd - är en ovärderlig uppslags
bok för radioamatörer, behöver väl knappast 
särskilt understrykas. 

Sch 

{'nder rubriken Rndlolndustrlens nyheter In
före s uppgIfter från tiIlverlmre och Importörer 
om nyhete7, som av företagen Introduceras på 
mnrknaden. 

Från S:t Eriksmässan 
På S:t Eriksmässan fanns i nte mycket nytt 

att se för en radiotekniker. Antagligen väntar 
man på att ställa ut på den mätinstrument
utställning, som under beskydd av lVA och 
Tekn. Fysikers förening anordnas 22 sept. 
2 okt. i Stockholm. Bland mera intressanta 
nyheter märktes ett par walkie-talkies från 
O Reiniu.s & Ca AB, S tockholm. Dessa walkie
lalkies , som hade givits ytterligt sm il dimen
sioner, var avsedda att användas vid 80 Il'lp/s. 
Sändaren i den ena anläggningen är kristall 
styrd och bar en uteffekt på 2 W. l hela 
denna anläggning ingll r tio riirfunktioner och 
ytterdimensionerna är 20X 10X5 cm. Sända
ren arbetar på 150 V batteri, mottagaren på 
ett 67.5 V batteri. Den andra walkie-talkie'n 
är en 4-rörs transceiver avsedd för samma 
frekvensområde. Denna har en superregene
.rativ mottagare och arbetar med 67,.5 V bat
terier. Ytterdimensionerna är endast 8X8X2 
CI och räckvidden lär uppgå till nära 1/2 mil. 

AB Impuls ställde ut en del detaljer från 
p X Fax Ltd. :\'lan såg här bl. a. potentio
metrar som ger en noggrannhet på ± 0,1 %. 

Dessa pote'ntiometrar är trådlindade och mot
ståndstråden är lindad i en spiral, på vilken 
en ruIlande kontakt appliceras. Dessa preci
sionsmotstånd tillhandahållas för moLstånds
värden mellan 20 ohm oeh 50 kohm. En annan 
ny sak var kolpotentiomelrar med motstånds
värden 3 t.ill 6 M olun avsedda för hörappara
ter, där man som bekant måste arbeta med 
mycket högohmiga gallerläckor för att inte 
belasta föregående rörs anodkrets för mycket. 

AB Gunnar Svensson & Ca visade upp en 
kollektion av radiodetaljer från Jackson Bros, 
London. lIIan återfann här förutom gang
kondensatorer av olika slag en del mycket 
intressanta skalkonstruktioner. 

Lllxor demonstrerade sitt nya trådinspel
ningsaggregat, inmonterat i en rätt stor radio~ 
möbel. 

AB Bo Palmblad, Stockholm, har översänt 
några uppgifter om omkopplare fr~n firman 
IFalter Instruments Ltd i England, som bola
get representerar. Det finns ett otal kombina
tioner av omkopplare, bl. a. en omkopplare på 
mycket läng axel, som kan utrustas med ett 
nästan godtyckligt antal omkopplaresektioner. 
l3land övriga detaljer märks trimmerkondensa
torer och skalvisare. En annan intressant ny
het kommer från Brighton fPaire Ltd. Det är 
en mycket liten vibrator med måtten ungefär 
40 X 75 mm, alltså i storlek ungefär som en 
eletrolytkondensator. Dessa vibratorer är av
seclda att anslutas till 6 eller 12 volts batteri; 
de lämnar 300 V och ca 60 mA. 
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PHiliPS 

Philips Iliigtlllareprogram omfallar 8 typer. vilka 

täcka praktiskt taget alla förekommande behov 

för radiomoHagare och förstiirkllre. Alla typcrna 
äro försedda med permanent magnet av TiconaI
stål, varav följer små dimensioncr och låg vikt. 

Trots dethl är känsligheten högre pu de flesta 

av de nya typerna än pu motsvarandc före
gående. Dc kännctccknas av lug rcsonansfrc· 

kvcns, frånvaro av resonulIstoppar i frekvcns
kurvan, smidig ccntrering m. m. vilka egenskapcr 

samvcrka till all ge god oeh naturtrogen ljud· 
återgivning. 

T lconal-.lålel iir en av de faklorer 90m gör PJ.ilips ',ög

lalare ouppnådda i fråga om kvalileI oellljlldålergivning. 

De t I",r,bl. a. möjliggjort för P',ilil'" kon.lrl/ktörer all lin· 

l,(inda en mycket Ilög fäll"y~ka i luflgapet lilan all mug

n","y.le,nel får /rög eik' 

Ty p 9730 9738 9723 9696 9688 9752 9753-05 9698-05 Enhet 

Effekt 3 3 3 6 6 10 10 20 Watt 

Diameter 
134, 
,5 

170 
7 

170 
7 

216 
3 1/2 

216 
31/2 

216 
3 1/2 

260 
10 

320 
12 lf2 

mm 
tum 

Djup 64 80 95 92 121 105 125 H7 mm 

Vikt 430 4·35 695 530 1700 960 1800 1900 gram 

Fältstyrka 9000 7000 10000 7000 13500 7000 8500. 3500 Gauss 

Magnetflöde 16000 31400 4,5000 314·00 60000 63000 103800 103900 Mllxwell 

Talspolcimpcdans 
mätt vid 1000 p/s 5 5 5 5 5 7 7 7 Ohm 

Resonansfrekvens 130 85 IlO 30 80 60 50 45 Pfs 

Centrering yllre yUre 

Använd Philips original radiodelarl Sam Till Svenska AB Philips' Radioavdelningen • Stockholm 6 
ma höga kvalitet som gjort Philips radio Vur gud ~&ind mig dulu uch utförligu uppgifter om fi;ljunde typer uv 

känd lör sitt goda ljud. 
Philip~ högtulare: nr ,,' 

Höglallne ll ö rh~J1llre 
l\'umn: 

Trimkondcnsu torer 


Trlidlindlldc pol. MeJlllnCrek,'cn.lrllnör. 
 Adrc"s: ",,, .. 

,-_ ' V_r_id_k_ _r_e_r__ ~,,= :..= JE_le_k_lr_o_I~_lk_o_\l_d_en_'_"I_o_rc_r~__ .. n_d_c_n_~Il_I.. --'_ ~o~drc~=,==,===.==,==.=..=,, , _ 

SVENSKA AKTIEBOLAGET PHILIPS RADIOAVDELNINGEN STOCKHOLM 6 



Electron Wire 
- den populära nedledningstråden 

Rullar om 17GO, 300 och 100 yards, kar
tonger om 25 yards 

Skärmad nedledning 
Pura-lmbel 


Ringar om 100 mtr_ 


Skärmad Pick-Up ledning 


Luxor-skivväxlare 

Sänkta priser 

H.örtelefoner N&'K 
Äggisolatorer 

Stor sortering av aktuellt servicemateriel 
för radioverkstäder finnes på lager för 

omgående leverans 

Xy katalog ulkOll1uwr till hijst~iil;ollgcn; 


UtliIUlllt1S endas t till firlllor illOln lJranschen 


En mImatyrtyp av LF-transformatorer kom
mer också från samma företag. Det är fråga 
om mikrofon transformatorer och utgångs
transformatorer försedda med en speciell 
kärna, som möjliggör en stark reduktion av 
transformatorernas dimensioner. Transforma
torerna tillhandahållas i en standarddimension 
med 4 lödkontakter. Dimensionerna är ca SOX 
25 mm. Höljet är cirkulärt. 

Nomenklatur för kontaktdon 
Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) 

har sänt ut ett cirkulär om den nomenklatur, 

som bör användas för kontaktdon. I nedan
stående fig. visas vilka beteckningar som fast
ställts. Det ä r SEK som i samråd med Svenska 
Elektriska Materialkontrollanstalten (SEM
KO), Sveriges Standardiseringskommission 
(SES) och Tekniska Nomenklaturcentralen 
(TN ) kommit fram till dessa bet eckningar. 
God kontakt med kunder och l everantörer f r 
man, om man. använder dessa benämningar, 
påstår SEK i sitt c irkulär. Genom alt an
väuda dessa fastställda benämningar und
vikes missförstånd och förhindras namnför
växling. 

Kontaktdon 

LampuUOlg 

................................................... ... ............. .. ........................,.......................... ,................................ ,.................................... ,' ....................... ,........................ . 


Bilrad •10 SR96 

Telmislm data. S pe("iulkon~( l"II e ru t sints teg 

Trycklmupps~ys tcm 
viuturtyp. 

t1y kla Illcfl negflt h· ii ll'rkupplillg. 
Bffektiy Hn[ouJatbk yolyw
kontroll. 

MellulI\-'l!; ;:;;'0 Kc-1GOO Ke. Hiig kiin s li:.;het med I;lg- shir
Långdg 100 K c-400 K e. nillg~ni,·n . 

3 bandspl-idda IWI-tvågsolll
räden_ 19 III. 27, ·w. 31 w. 

Inbyggda s ti;rnil1gssk~- c1rl. 

Septlm t hög talare med alnie·o
IUil,!.;U \t. 

Tonkontrollorukopplarc. 
Omkopplillgshar 
12 ,·o lt. 

från G till 
3 KORTVAGSBAND 

Dimensioner Dimensioner utun s trijmför
MELLANVÅG 

Liingd 
Bredd 

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

280 alln 
200 » 

sörjning;;cnllct 

Vi ng cl ... . ..... . . . . . .... 21(; UlIll 
LANGvAG 

Höjd ...... ... . ........ . .. 12" » Breclrl ......... . ........ 
H öjd ........... .. ........ 

Yild 

200 » 
12" » STROMBRYTARE Kr. 480:-

InstnlLuenlhorrl ~enllet 3,4 kg 
Högtalarenhet 1.9 » 3-delad tOl"p€dantenu fÖl' flygelmoutage [il'_ 38: 
Strölllfi)n;ij rjn.-euheten l ,n » 4 » » » »Kr. 42:

4-» bilautclHI fÖl sidomolltage ..... . Kr. 35: 
SR96 le,·ereras omg. frän lager. 

AB CHAMPION RADIO Rörstrandsg. 37, Sthlm, Tel. 227820 (växel) 
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FÖR INDUSTRI· OCH 

VETENSKAPLIGA LABORATORIER 

Hen tjediOslonlldslm J"adiokonscrn~1I TESLA tilln~ rl{ar ett 

f1el'ta l högln'a litati\':t instrument för lahoratori (> UI'uli, 

Tillverkningsprogrammet o11lfattar: 

sta nrl ' lrrlkon(1cllsa Lo 1'(' r 

Q-mc trar 

Ka]lul'ile tshryggo r O:,cillog rafe r 

l Ull1l k l a w;b r ,\''',!{O l' fl (ig- och lIlgf rck nmsgeJwra to rer 

.' [lii un in" 'i" tah i [b u tO r er F e rl'omet ra r 

\' l'i Ll t l' a n 'if o rlllH t 0 1' (> 1' );, lil s lI;in ningsrcgu ]a to r pl' m, III , 

F i; r n ii l'Iua rc info rma l iOl1 er til l "1,1'11' rC11rc8el1 111 11 ten i S l'cr ige 

Ehrens\'ärdsgatan 1 - StockholmELEKTRISKA AB CHAMPION 
111 g, <:östa niiekslröm Tel. 52 2528, 52 25 29, 52 26 80 

I L P H I TRIMKÄRNOR OCH TRIMSTOMMIR 

för högfrekvens 
- lJlodukfer av l.ögstlJ llvalifet 

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 Hera olika standardtyper och stå 

gärna till tjänst med råd vid val av trimkär

nor, spolstommar och trimstommar. 

s U NO BY B ER G • T E LE F O N 2 8 26 O O 




NYHETER 

Skula med finins tä llning fi\r kortva gs  D :o kn[l. 223 pF .. ........ .. K r . 28:
mottagare. S torlek 11 f önRter IOi) X] , fi ~lilliHIIlV.-meter 0-1 mA fabr . 'Weston 
mm .. .... .. ........ .. . . ...... ....... Kr.I8: 50 i)5 Illm !lium..... ..... netto Kr. 28:
Pla.net"iixel, ut\'iixliug e :'j v tlr Htora ka ta log ~;ind cs t iJl l:i.ililvko.st · 

nfi d s pri~ 1: - kr. plug 20 ö r e 110rto, De] : H, 6 mm axe l .... .. ........ . Kr. 3 : 75 
 som titli~lIl'e tn sänt porto I,an e rh:l lla ka·
Li ohjul Si) mm diam . .. ... .. .. Kr. 2: 50 ta logen gen oDl at. t in :osiinda mellall~ldll
Drh'uxel fiir lina passande till linbj\ll natle n. 

Kr. 1: 75 RADIO=KOMPANIETKortvåg. lcondensator, fre]n'entu iso t. 
f örsilvra de plattor kap. 2 X Ii)O fl]]' O,tcneuhtn 116 _ Stockhotm 

Kr. 27: Tel. :11 31 H. 322060, 310025 (\'1ixel) 

o 

PRECIS lON S-DEKADMOTSTAND 
För 1iI<- och växelström 


TYP RDP 11-20, 2-5 delmdcr 0,1-111.111 Q 


Noggrannhet : lt)-JJLOQO U 0,1 "', l (} O,2j) . ' " 0 ,1 Cl 1 tf,. 

TYP RDP 1-6 SEPARATA DEKADENHETER, 
lO X O,l Q -lOX 10.OOO O 

TYP SWO PRECISIONSOMKOPPLARE 
n\' ;;;nllHua typ som tllly}illdes i o\'all~t ile llde deluu1I1H)t '·Utnd. 

TYP RD 11 o. 12 DEKADMOTSTÅND AV ELEKTRONIKTYP 
TYl' una 0--11 1,1 kO, 't'n' nn12 o--U,I MO, noggrunnl,,'t, 5 'I,. 

LeVi'nll1HIJro;;;-r;lln: l: C-o!jdllatur. IH(Jd~.:iollRmo t s U:'Il al , milt hrJ}.q;o r. Jl1 iitfar ':'i f.~ir
kan:, ~ignalg(l Jlerat o n: r~ uTlin~r~a lill ~t rlllllc llt. fot oclcktri~ h: n l'eHi e- r, Geige r

~Hiller-rHkIlarc m . m . 

T I I. L V E R J{ .\ n ..,;: 

SVENSKA MÄTAPPARATER F. A. B. 
J'EJ'I'ARVXG1~X 30, EXSKF.DE 6, TEL. STOCJ{HOT.~[ ·186995, 48 ·11150. 

Stockholms Radioklubb. 
Styrelsen har fa stötälJt följande samman

trädesdagar för hös t ~äsongen 1949 : 
Torsdagen den 8 sept ember 

» »22 1> 
:. » 6 oktober 
» » 20 » 
» » 3 november 
" » 17 » 
» » l december 

Fredagen » 16 » 
Den 16 december kan klubben fira sitt 25

årsjubileum. - rets sista sammanträde kommer 
därför alt f formen av en jubileums fe~l. Öv
riga sammanträden hålla~ som förut på Social
institutets res taurant, Odengat an 61. 

Klubbens medlemmar erhålla personlig kal
lelse till sammanträdena. Den som inte redan 
är medle.m blir det enklast genom att sätta in 
,rsavgiften på klubbens postgirokonto 5000L 
Om avgiften inbetalas efter september mimads 
utgång gäller den för ilr 1%0, men kallelser 
till sammanträdena erhållas sil snart avgiften 
inbetalts. Ärsavgifteli är 12 : - kr. utom för 
studerande och teknologer, som endast be· 
höva betala 8: - kr. l avgiften ingllr prenu
meration på tidskriften POPULÄR RADIO, 
~om är klubbens organ. 

Förfrågningar om klubben och d ss verk
samhet besvaras av sekreteraren , ci\'iling. 
Gunnar Solders, adress: Stockholms Radio· 
klubb, Box 6074, Stockholm 6. 

Sekreteraren. 

Radiotekniska kurser 
Vid Stockholms högskola startades i fjol 

en sektion a\' cirklar och kurser i tekn iska 
ämnen. Meningen var att ge en grundläggande 
teknisk utbildning, men åtskilliga kurser var 
redan från början avsedda som pIlbyggnads
och kompletteringskurser för teknisk personal 
av olika fack. För hös tterminen 1949 har pro
grammet i teknik fått en större omfattning än 
tidigare och fl era kurser av allmänt eller spe
ciellt intresse kommer att starta~ . 

Ett av huvudsyft ena är att ge institut- och 
gymnasieingenjörer möjligheter till vidare nt
bildning. De stora svårigheter som är förena
de med antagande till ex tra eller special
s tuderando vid Tekniska högskolan har moti
verat alt kurse'r på högskolestadiet anorclJIas 
inom olika specialområden. 

Det är ju också en känd sak, att kursplaner
ua vid alla tekniska skolor av förklarliga 
skäl släpar ett fl ertal . r eft er den tekniska 
utve<.: klingen. Även här har man se tt sin upp
gift och på sitt program tagit upp ett f1er
tul kurser inom naturvetenskapernas och tek
nikens allra senaste landvinningar. 

Men programmet omfattar också kurser av 
mer grundläggande teknisk karaktär med ut
gångspunkt fdn realskoleexamen. Sist IDen 
inte minst vänder man sig till de tekniskt 
hobbyintresserade. 

Eli axplock ur programmet visar. att Kurs
verksamheten står särskilt väl rustad, när det 
gäller det elektriska och teletekniska facket. 
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De mottagarrör Ni önskar 


med den kvalitet Ni kräver! 

Yilka rörtYll :\"i iin hellön'r för fiir~1iljllillg I'Upr fiir 

reparation - loek-in-riir, minia tyr-, ~lllJ-Uliniutyr- e ller 

vanliga fi tUll(lanlrUr - yiilje r :\"i Sylnlllia kun l'\i nua 

sHker pft att f:l rUr, som s topvar fijr l{lBga och hllrda 

llftf rest ninga r, 

Ledande t illYe rkare al' A1{, 1"11 oeh TY mottagare hu 

gå tt in Wr Syl,'ia, Sen'ice miin (hel' hela I'ii r Ide n I'ii Ij('I' 

Sylmnia, Oeh kritiska radi()l~'~snure bli entll~ ia s tbka 

över Syl,ania-rören. 

'Tala med Ede r grossist elle r I'lind E de r ti ll Syll'fl

nias generalagen t rUr S,'el'ig-e på U[lgOll :l" neduns tflellde 

adresser: 

SYL NIA
RADI~RÖR 

maanl radia a.b. 
MALMO KALMARSTOCKHOLM GOTEBORG 

Storgatan 47Möster Samuelsg. 56 B Odinsgatan 20 Friisgatan 6 
Tel. 2481Tel. 150587 lel. 31223lel. 230360 



Nybörjare! 


Lär Er radioteknik (rån grunden 

g enBm ~praktlskt~radiobygge! 

S:'i.\"Ul [(jr den blinlllue rUtlioin g cnjiiren och 
f; ('r\'iee.mulln e n som niI" dC'1l hobhyintrpsserade 
iir "rLr prak ti s k t. upplagda brl'rkurs i I"ad io
lJ~rgge e n iiI tr('~xa n t oeh l~i ror i k "Hg till \':'irde _ 
fulla liuIJskape-r. 

Vi siinda giirna prospekt utan u [tg on [örbin
dl'isc [rhn Eder sida. 

Aug-hT tydligt nam n och a l1ress_ ~l~ir k kll\v er
tet eller brc\'ko r tet "RKlt"'. 

AB BEVA.TEKNIK 
Bol,trycJmnägell 3:1 - StocJdlOlm 

RADAR==NYTT 
från tekniska bokavdelning 1 tro upp 

O RADAR, A nders Djurberg ..Fö r r ä tt a ren . 
som iiI' vel'kSanl inom en av \'il l'll stör
s h .. industrier rör tillyerknl ng Il\' l'11d10 
t e knislt::a nn,vigaUollsapparatt>1' framläg
g e r i derula. bok utrtjrligt och samtidigt 
Hittfattligt. radarh'I{llilt::en (}(~h d(~ss fun
daUlentnL"l prllldller. 11ft.. Ca 10: 50. inb. 
('n, 14: 25. Utkonun ...... r i.uorn « ort. 

D A1L\TöUUADIO. Eli bok om l,ortn',)::"s_ 
radio ~ onl hobby av .1ull I,-uI1o ..\Iöllcr. 
Ye l'kligt vraktiHk hUlull f'dlling f lir ama
törer S0111 \' ill b ygga ('n cffe kliv 0('11 
IllOU(~rn amatiirs.UndaralllU gJ!niTl~. Skri
\' e ll p{'l at t liltt11.i s t och U\' (! l' :.;k fu lli g·t siitt. 
rikt illustrpr:lll meu fo t op;raJi pr oeh 
kOPllliug ~~('h('ma, inrL t'h i'tIl(' r .I e n pn 
miing r1 \'iird efulla ti p ~ . Des s utoIll Ilra k
ti~k a d 't d nC·.h teo r illnde l'la g f ö l' nyhör
jarl:' \"hl s j;.i ln;tndh'r fijr ilma t iir sUndar
liee nsen. 2:~2 s id. Hft. 12 : 7;3 . inb. 16 : 50.

D U..\DIO-lIO T TAG.\REX, Th. Chr!. tin n 
S (~ ll. RaLliomotta g ar(:>: ll s \·e.r kning-s~iitt 
och de olika fel SO Ul kan uppst:l be 
handlas p:1 ett ~Htt S(I111 g'er d en radi o 
intress e rade t eknik e rn p H illgftf'IHl e I\:Iin_ 
nl~tlom , inte b ~lra 011.1 f t:7IsöJ.:: n ing-ens 
praktiska utförande utan li ve n om dl' 
taljernas funktion i ~ kilda mottacrur
typer. Rikt il~. ml'd i~oto gr. och k o pp
ling:->sche.ma. :231 sill. 11ft. 11: 50, Inb4 
14: liO. 

Dtkker l 3 ,-åningar. 
Ii. 11 ngsga tall 26, S'l'OCRHOJ.:U. Tel. 2828 Hi 

~:inll [(it'prickade bHt kCr mot postför
s);:ott till 

Xamn 

Adr. ................................................ PRI0 

~. 

Förutom de grundläggande kurserna i Elektri· 
citet s.lära, Elektromaskinlära och i Elektro· 
teknik för driftsingenjörer kan på stark· 
otrömssidan nämnas Elektrisk anläggnings
teknik. en kurs som kräver elektroteknisk 
inge n]Or5eXamen_ På svagströmssidan åter 
finnes en elementär kurs i Radioteknik I 
utan större kunskapskrav. Radioteknik II och 
Sen-oteknik kräver däremot teleteknisk ingen· 
jörs~xamen liksom de moderna tillämpningar· 
na Televisionstekuik, Radarteknik I och II 
Oell Ultrahögfrekvensteknik. Sändaramatören 
har att välja på en grundläggande kurs och 
en högre kurs kallad Radioteknik för sändar· 
amatören med en omfattning motsvarande 
kunskaperna för radioamatörcertifikat (klass 
A och 13). 

i detta nummer 

St,wre Ström är född 1925 i OsLo. Student· 
examen 1943, examen från Oslo T ekniska 
Skola 1947. 1947-1949 anställd vid A/ S 
Gastor Radiofabrikk. Frun 1949 anställd vid 
Simonsen Radio A l S. 

BYTEN OCH FÖRSÄLJNINGAR 
::::::::::::::::::::::::;::;:;:::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Under denna rubrik Lnföra vI standardiserade 
radannonser av ne-danstående utseende till 
ett pris a ,v kr. 2: no per rad. l\olinimum ~ 
raders utrymJ1l~, Dessa. radannonser iiro n,v
sedda att sknpn, en försälJnlngskontakt radio
nnultörer emellan. 
..........................................................-................... 

•••••••• •• •• , ........... 4 .......... . ......................................... . 


TilL sa lu! Be.i:!". ~i ;; nalgc n c rator Phili p ~ 2880, 

kr, 1;:;0; - . Sn'u Agn'Il, Liin;;tu g all, Valla. 


2 st. Conun. Ret, 2 :o:.:i n d.. :1 mott. 1. mod. 

Gmt'. f' X - lllPt. m. III. :-; Hmj 2 st. BC ~ () -l3 trHn ~c. 

4,,0 ~I('. , :ilj. ti II llö;'Pi lbj. L. ('arlöon, Dirka 

gataIt 14, G ljt elJUl'g·. 


1 SC!(..i;2~~ lOO-liiG JIc trallHC. m e d tillbelli;r 
kr. SOO: '- . L. Carlso n, Ilirkng"alan H, Göte 
borg . 

G ranl.-lllsp.-1l1Ut. Fiir s tii r l<are 2;3 'V. 14 dir. 
HH'dalgjord, s.\'l1kr. II1 fl tor, iJl s V. m ek. Hl . m. 
..~ll t l' x t ra b illigt. G. L undhullIl, Giit g atan l·±, 
l . ]ljl sala. 

Granun() fonbygJ:'sats(~r. lJ ('~t[u.!nc1p a\' .graIn
mn[onrnut or lHI- 220 V 40: - S kh·tallrik 25 
('m. 12: - . Kl' is tallpi{'k u t1 IllP'd to narm. tYll 
B'RD :33: - . hrl sats 80 : - . .:'!.. ~ ,\'nkron_ oell 
ilni\" t!r,almoton'r 11 0--2~0 y 20/400 \V. D y 
11 a.mo t r fttl _ i giing~e di.m. lle g :il fJ risli s t~r. I 
X. V. And e rs::iOll, .B, 21, I,\:\·Hnum. 

I{V-AlIllcrSrtolsats 8.8---GiJO m. m ed \'lokala. 
:.!;jn !2' oell ~ t'n~lll a :)8: 75. Planctvlix cl 3: 35 . 
Ö.e::- t r a fo. 70()ON r! ,,: 75. BF dross"l 2.;' 
mH/l'i3 lll .:\ 2: 2"5. ril r a tt O: 05. Gcdig-na yrid ~ 
kom!. "O och 75 ]lF 4: GO. ~flO pF G: 7G. Pntcn
liom. GO kr! 1: 4G. ;\1. Lindqv ist , Box 36. Ek e· 
uässjön. 

Till ~alu: R~n~ (m m. pre~cle k tor DB 20 o. 
hc;g-tnlare: antmd. R. T.inde rbolrn , Rebetsky
.C;at. H, ~ul\ dS\·all. Tel. 2D 30. 

TIll solu: Fihs t!irkare, omkopplin~8hnrt G 
oell 12 volt. l:td f,'kt 50 wutt. Tel. 52 26 30. 

NYHETERI 

V[tra redan Ylilhekallta tillyexkllingar av 

chassie, va ne:er, li"tdor och perforera de 

huvar ru. m. 'har nu utkomruit. i 80 olika 


lllodellet·. 

Är Xi intrcsscrad Srt sUnd 20 öre i fri 

lllUrkeu (illo;;,,;, n trefter y j omg[temle 


s.kall sUnda Eder Yiir brosdJyr 

»Vi tillverka». 


Vi lm hra ,aror t ill lllga priser. 


RADIOAMATÖRERINAS INKÖPSCENTRAL 
TROLLHÄTTAN 2 

Surplus 

material 

Radioriir, nya oany[inda med nllllig 
garauti, fahl'. '\Yes tiu<Yhouse, nCA m . fl. 

Typ 807 ........................ pr st. kr. 7: 90 

Typ GL6G ..................... pr st. kr. 5: 95 

'l'Y}) 866 .............. .. ........ pr st.. kr. 6: 50 

Typ ()[)[) ........................ pr st.. kr. 13: 
Typ (iS.J7 ..................... pr st. kr. 3: 90 

Papperskoncl. 1 mf<l 1 ;;00 Y. proysp. 

kl'. 1: 
Oljekol111ensn torer 2 lllfd 1000 volt nr
betss piitJllin~ .................. pr st. kr. 5: 50 
Potentiometrar m ed 2-polig brytare v lir 
de O,G rnegQlnu oell 1,0 mpgoltm, pr st. 

kr. a:50 
Kristallmikrofons ys tern Eyox i bakelit 

kl'. 18:
Elek t rolytiska kondensatorer i runda mc
ta1lbiigare : 

](j mfll 4::;0 volt pr st. kr. 2: 60 
S+ S mfd 4,:>0 yolt pr s t. kr. a: 40 

1G+lG mfd 4[)0 volt pr s t. kr. 4: 70 
;>2 mfcl 450 volt pr st. .kr. :~: 50 

i\.llt material levere ras m.ed utb;ytcsnitt. 

ELEKTRISKA AB CHAMPION 
Ing. G()sta niieh:strUrn 

]<:hrpnsviirfl~ga.tllll 1 StodillOlm 

Te:l. 52 2;1 28, 5'~ 25 :~9, ;;2 26 30 

INSTR UMENT

REPARA TIONER 


av alla slag utföras 

M. STENHARDT 

INGENJORSFIRMA 

S:r Eriksgatan lO! Stockholm 

Telefon: 329927, 329928 
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Ni finner det hos 


R A D I OVI S lON DUBBELSUPER 

COMMANDER 

~lottagaren k08tUl' endast kr. 1.095:-. 
Dell kan ä\'en le\'ereras på u\'uetalning. 
Efterhör "ura \'illkor' 

INSTRUMENT till vrakpriser 

Endast kr. 11:95 st. 
för följande [nstrument 
DIA 100. 
Ett in~trl1m en t m ell fullt sl,a lutsla g för JOO 
mlcroamper. S I, nlan graderad i ,'0'[. del, 0-15 
"olt D"h d e ls 0-600 I'olt. I n s trllment'.·t Il c r· 
metiskt kap s lat. s torlel,ell iir 2" diarnetl'r "eJl 
in ~ trllllleIltrt il r avsett f(jr ir:tlil lt montage . 
Ett fy nd f ö r en d as t kr. 11: 9". 

lY öD. 
Samma ln s trum pnt som fY, ;)8. m cn mell ska 
llln graderad O-~O ,·olt. I': n bra I'oltm~ter. 
so m liitt kan förl,ol'llla, liU 40~ I'olt för e n 
da s t kr . 11: 95. 

JA 78. 
En ampermeler Ill C> U IIl1trnolln . I Flstrumentet 
ii r shuntat till GO-- O -:,11 .lmp. Shunten är lätt 
att monte ra bort. n t rcfter i Jl:s trllmentet fUr 
följ an u c vii ru e : 2,[; - "-~ , G mA. III~trllment(lts 
storlek ii r 57 X57 n1l11. Priset ar s1\ lågt som 
lu. 11: 95 

lA 5:1. 

Ampernlf-'ter fl)r ~o Amp . Instrumente t försl·tt 
m ed ut":inu! g- ::; hllnt, horttages :-:ltunteJl ;ir det 
fullt utslag- [(ir 30 mA. Storle ken är 2" dia
meter. 11l s trUn1t: lI tet iir El\'Sett för inWllt mOlL 
tage och real i;crag nu rör endast kr. 11: OG. 

Endast kr. 9: 95 

för detta instrument 

1\' 55\ 

En I'oltmete r mod fullt utSlag- (Öl' 20 "olt 
JJl ('rJ inbyggtl förl,opplillg . lll st rum e fltet s 
stu rl r-k ä r 57X 07 mm och d ('~.i s trömfiir 
Ilrul,nin.~ Hr Jlormalt 10 lilA. In Htnlmell l·t 
kan lätt fÖl'kopplas till hÖ gTC s piinniJlg'ar 
ul.'l1 ;i\"(~ n allviindas ~:is oll1 lllllliarnp.-ll1 t·te r 
om tit öns l,as. 

IM..\- 77 . 
En mitronmbwrnwtcr mcu fullt s kallIt s lag fö r 
3UO m :Cl'ollmp C'l'. 11I strllIn eHte t ~ sto:-h'k 57 X G7 
UlJll. SkalaTI ~ru!lt' r ud O - 100. E n mi ll tlrl' au
tal u,' d ;:;.;sa instrumellt' l'eu l1~I-' l'flS för l ' !H!a:-t 
kr , 14: !t5. 

NYlNKOMNA INSTRUlIIENT. 

lV 90. 

Elektrostati s k "oltmeter för 3 JOO "olt In

, trtl mentc t Il"sett för inf~lJt mgnta~e. Största 

dian;).ctc r 82 mm . Pris kr. 3-1 : 50. 


lY 91. 

V;jxelströms"oltDl r lcr med rullt utslag rö r 1;-;:l 

·'olt. Insll'lI mente t avsett för inriilIt TIl0Htn~ ('. 

:Största diuIltctcr ()J mm. rrlS kr. 17: 50. 


DVI. 92. 
~lilliaIl1pcrlll elc r m e u t\':1 miitomri"t tl eu. dl'h 

;; 111A ocl1 del s U-~" mA. Shu lIl'ar inby g-;.: dn 
fijl' bi\ua mätOUl f'i\uE'llu. In s trul1l 0 Jl ( t 8\'S(,j 1 
[iil' inGi llt montage. Största d:aUH\f{, l' SS 111IU . 
l·ris la. 2 1: 50. 

HL\ 93. 


~IiIliarllpCl'm e ter lIl e d mitt nolla . GraderiII'; 

40 Il lilA . Sknlut,lag uta n Shlll" 3-0-;; 

1\1.-\. Slör~ta uiuml?tcr 66 mm. ln strUIn l,,'JJ t e t 

;l\'sett (Öl' illfä.llt mon tage. rris 1,r . 10:-. 


IV 94 . 

I.I!.:::-=;tröms,·oltmcter med fullt ut s lag för )[10 

,·o lt . Största d.iullleter GG mm . In s trum e lll t' t 

a"s~tt fii~ infiillt montage. rrig }(r, 17; GO . 


IDI3 95. 

Decibe llllt"tN al' bästa fabrikat . S I,aln n p;ra

d " "ad i (! r·t'i bel enligt fö lj ande: 

Oiintlligt till O samt fr~ n O till plus O decib~1. 

I lIs trllll.l Cn te t försett m ed inbyggd Ukrikto.rc. 

})ris kr . 47; 75 


IMA 87. 

~Iilli a mper11l cte r för "ä"e lst r öm l mA. Skll 

lUll o~rudc-r1ul. Vrid spo lein strumcnt meu in . 

b.l'ggu likriktare. Storlek 120 X 105 Olm. A,'· 

'ett för illfällt 1I1 00tage. Pris kr. 74: - . EII

dast e tt mimlre antal i lagN. 


NYA OLJE1'O:SDENSATOI~ER . 


Typ A lO(H. KapaCitet O,W OlF. 2500 "olt ar

lJel ssplinoillg. Ctförunde runt m ed d iame ter 

3~ mm höjd inkl. iso lator 85 mm. Elllt polen 

j l,iilj et. Pris I,r. 12:-. 


Typ 816-1. Kapal'i t.e t 0.2;:; mr' . 3000 " olt ur

uctsSI)U unlng. ulCörnndc re ktaJl gulii rt. Föl

jand e m utr : 30X"a mm . H Öjd i11kl. i so latorer 

120 mm. l"rls }'T. 13: 50. 


Typ 143·806. Kapacitet 0,1 OlE. Arbetsspiin<ri ng . 

0000 ,·olt . T; lförande rel,tanguliirt . I,'ö ljande 

mlHt: 45 X n;:; 111m. )Iöjd illk!. Iso latorer 121 01111. 


Pris lu. 38: GO. 


TYD 10-425. Kapa ('itet 25 mmF. Arbetssp,in

Jlillg- . G 010 ,·olt. Ut fö rande runt. Dinmeter ::;2 

111111. Hlijd inkl. isolator 90 mm . I'rio kr. 9: ÖO. 


TYll 2·)717. r,apacite t 0.02 mF. Arb et.s pänniug 

111 (1 :':·0 YDIt. u lfiiraD·ue runt. Dia m [I ' r U8 111m. 

Ilijjll iIIId . isolatorer 13;:; mor. Pris kr. 39: GO. 


1:yp 1337. Kapacitet 6 mF. Arbels'pänning. 

:·;30 \'"olt väx(·lström. Utföranu e rllnt. Dia m eter 

..),) n1nl Höjd lllkl . isolatorer 120 mm . 

Pri s kr. 12: 75. 

Typ 6040. Kapacit t 4 mti' . Arbl' l,"piinninp;. 
(;00 ,· o lt . ~["tt: 30 X64 mm . H Öjd inl,1. isola 
10 r pl' JOO nlJn. Pris kr. 9: 75. 

StOr sortering ll-V n.ndra olje-, glJnlmer- och 

pappet'8kondensnlorer på lage r. Ring- eller 

slir1v till 089 vid b ehov a ·v kond.ensatorcr. vi 

kansl(c har Just Eller J{ondensntor för I)-rn ~ 

S1\..e-nde l e "·Cln..ns . 

n ·OTERANDE O~IFOn·)IARE. 


Tn) RO-12. 

Bil r o ["raode omformare m e,l 12 ,olt primJrt 

,"m I: 230 I'olt "Uxcl, tr ijm s"k ll ndUrl "id 100 
till lGO watt. OmfO"IOR ," ' fl inu)' !ig d i I riihl da 
till~:Jmmnn s m ed p i'l(JrHg:.- nl() t~t t1 IJd 0(,11 ,·Hxcl
~t röms\-'oltmetc r rör 3.10 ' ·olt. l 'ris; hr. 225:-. 

Ty!, RO·U. 
P.olnanue omformare Dlell 24 It primär t 

och 230 volt s ekuodärt \'id <:a HKI I 150 wa ll. 

Omformaren inbyggd i plåtlau:l . 

rr:s kr. 196:-. 


RO-1214. 
Roterallde omformare m ed I,rimiiri 12 till 14 
,·oH. Sckun<liirt 375 ,"olt lut) illA. OmformarelJ 
förs ed t.l lneu inoygguu ~tC; rll in~~skydd. En 
utumordent li g omfol'mare till del )i'lga priset 
a\' ),r . OG!-. 

:\'l:A POTENTIO~IETn"R. 
Tr',dlindade. ~Ii niatyrlllförunde. Diametcr 21 
mm. 

1:P 21. Il ohm .. I'r . 2: 95 
TP 22. 20 obm !!lell mittllttag ...... >, 3: 45 
TP 2:1. ;:;00 ohm » 3: 2ö 
TP 24. MO ob m » 3: 26 
TP 21, . 700 ObOl » 3: 46 
TP 26. 1000 ohm » 3: 413 

K ol potentiomel rar . Mi n ia tyrlll fij ril nlle. Diam c
te r W mm. 

UP 32 . GOO K. ohm . Iir. 4: 46 

I,P 33. 00 K . ObOl » 4: 4~ 


KolpotenUometrar. linjära. Diameter 28 mm. 
Kl' 34-LJ . 1 mego bm ....... Kr. 4: 4(; 
I,P 35 I-J. 2 m egobm ... ................... » 4: 4ö 
Kl' 36 LJ. 100 K . o hm .... » 4: 46 
Sto r so rtering av andra potcn tiometrar för 
le,oerans frtlo Inger. 

Bese vår monter på Instrumentmässan j 

liungl. ha.llen under tiden 22 sept.-2 old.! 

Ni är hjärtligt välkommen. 

AB BO PALMBLAD 
(S, r.:lK) 
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A 	SPOLCE TRAl m. TRYCKKNAPPSSYSTEM 
för 4 y,\gIängdsområden med antenn och oscillatork rets. 
Kompakt s:'o lenhet föl' super i modernaste utförande med 
8 tangenrer: SL1'0mbrytare, Grammof on, Kortvåg, Mellan
våg, LUlJ;;vilg samt 3 bandspridningsomr. pu kortvåg. 
Fabrikat: Prnhn. Kr. 95:

c 	SPOLCENTRA l för SUPER 
med antenn· O('I! ,,~dllatorkrets. 4 våglängdsområden samt 
grammofon: K"r( dig 16-30 m; Amatörband 70--200 m; 
Mellam·åg 20(} -f,;,() m samt 
Fabrikat: Prahll 

Vridkondensator, :!-gang 420 pF 
med ,'ak frek ' -en"I"tlna passan
de A o. C ........ .. ..... Kr. 22:-
Vridkomlensator, 3-gang. 195 pF 
passande n }"r. 25:

FA Vridkondensator, l-gang 420 pF 
passande D .......... _. Kr. 10: 

KrlstallmiJ<rofon med fo t och s llldd 

RG Kondensato r ~ X36~ ............ .. 

T Sltiirma(\ HF drossel 1,7 mR ......... 

U 0:0 2,5 mH .............. .. ........ . 

V ~lF-transformntor för FlI 1(}..-13 ~Ic 


X ~IF-trnnsfornHtto r 465 kc miniatyr .. 
y Oscltlato r.poJe m ed trimmerkonden

sator 
z Niitstörningsdrossel 300 mA ......... 
Å Splirrlllter för 9 kc .... ................... 
Ä Spärl'lrret.; för 110 ke ................ .... . 
RA Korh'ug'ss\>018Ilts omfal.tllnde 4 spolar. 

täckande onlrudet 8,8---193 m ... _..... 

RB 	 ~lelhwvåg's.\>ol""ts omfattande 2 spo
lar, tlickan<le området 162---{lOO ro ... 

langvåg 1000--200 m. 
Kr. 55:

G 	 Fotografisk glasskala 

T lE 
åter i lager 

* * 
* 

B 	 SPOLSYSTEM för KORTVAassUPER 
med HF-steg. 4 band: 9,5--20 m; 20--40 m; 40--80 III 

samt 80-100 m. Byggd som dubbelsuper (110 kc och 
1600 kel samt med beatoscillator fyller den de högsta 
a nspråk fö r kortv'lgsamatören. En länge efterlängtad 
konstruktion. Fabrilw t: Prahn. Kr. 110:

D POLENHET för DETEKTOR OTTA6ARE 
med återkoppling. 4 våglängdsområden saillt grammofon. 
Kortdlg 16-50 ill; Amatörband 70--200 lll: "Iellan,i\g 
200--550 IU samt lii.ngd.g 1000--2000 ill. Fabril,at : Pralin. 

med ,-isare, stativ, linhjul och fäs· 
ten. Passande A .. " ........ Kr. 25: 

H 	 Fotografisi. glasskala 

passande C ocb D ......... Kl'. 25:

76: 

12: 

6: 

6: 25 
16: 

11: 26 

l : 50 
n ~o 

0:
6: 

30:

18:· 

Re 	 Summer, 24 v u~ .............. . ...... """" 6: ijO 


RO 	 7tliniatyrrörhA.l1nr~ med sl,ii rm ..... 5: 50 

RE Spolfonnllr med !östa"bar botten . 4
[}-(j stift, 8 kammar. Diam. 1'/,", 
längd 2 lh" ....... " ... .. " ... , ... 5: 26 

RF D:o men med ospårade lta lIlIna r 4: 76 

~laDet"iixel, utväxling l: G .. . 4: lö 

Hu/skärare, ställba r ............. .. 9: 

UK'"-·dr08sol för 1,25, 2,5, 5, 10 m. l . If) 

~';lrtlSI)filter 22 uH 
0,1 H ................ , ...... . 8: 50 

0,25 H 8 : ;;0 

» 0,5 H 9: ~5 
Tr:mn'yrl(eJ ~!~ t5 ........ _. 6: 
FÖrJ!i."g'nJng'srnuf! med 6 m axel l : 15 

Obs.! Fredagar hälles affären öp!)etl till Id. 20. 

INGENJORSF RMA ELFA 

Tua.nlandn en 22' DRO:tlM\ Tel. 26 t6 7:i. %623 to 

Allt nu~llan antenn och jorll 

Kr 	35:

l\IF·transformator 110 !<c. 
» 447 kc. 
» 1 (jOO kc. 

Per st ~-c:I( ........ .... ... Kr.12: 50 
Salllhörande p:11' ...... Kr_ 25:-

Ceatoscillator 110 kc. . Kr. 
M » l GOO kc.... Kl'. 

:.\II('rokond pnsntor 3 l)F 

2 X 3 pF ............... 
» ~X15 pb" 

2 X 30 pF ...... ...... 
)} 2X60 pF 

Spolformnr a\' trolituI lHn1plig- fö r 
kortdg med spårade kammur ...... 

D:o 	 för meJianvåg indelad i \) sek
tioner.... . .. , ........ , . .. " ........... 

D :o 	 osp,'Irad utan kamma r , tliameter 
8 Inm ...... .... , ..... . _,. " ." ., ....... . . . . , . .. 

8: 5i) 
8: 50 

10: 05 

12 : 25 
12: 25 

13: 3ö 
13: 65 

-: 75 

-: 7;') 

-: 65 

JärnkÄ.rnn. 6 mm passande ovanstl1en<.le 
spol;tommar .. ...... ....... _................. -: 60 

TrolitulhåUflre med 8 ll>döglor, pas 
sande ovanstående stommar . -: 9" 

http:ovanstl1en<.le

