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PHILIPS vridtranslorlDatorer 
ge kontinuerlig och praktiskt laget förlustfri 

spänningsreglering 

Philips sparkoppladc vriutransformntorcr äro försedda med rattmanöv
rerau kontinuerlig 5pänningsinshillning pil utgångssidan. De levereras i 
två utföranden; dels för inbyggnad i instrumentutrustningar, dels som 
separata bordsenheter för laboratoricbruk. Inbyggnadstransformato
rerna äro förseddn med plåtk,ipa och ha vidsträckt användning i likrik
tare, mätapparater, röntgenutrustningar, radiosändarc, svetsaggregat, 
sc,enbelysningsanordning,u m.m. nord. modellerna ha bakcli thöljen och 
äro utomordentligt vänJcfulJa för spännings- och hastighetsreglering, 
instrumentkalibrering, överspiinningspwv och dylikt vid laboratorie
arbeten. Begär närmare uppJysning.ar från Philips MiitinstruITIentavdd
ning, Stockholm 6. Tel. "Philips lampor". 

Inbyggnadstransformatorer 
~ ~____________JA~____________ 

1- - \ 

(~ ~,j
~ ~.,_~:::. I 
__ "L- .. 

Dimen~ io n c r i IUln 
Se kun-

Nätspänning Eff~kt - -  diirströnlA I H I A 1 I H 1 -I H 2 

110 V 360 VA  165 -
I 

130 
110 V 730 VA 185 - 150I 
130 V 175 VA  130165 -

-130 V 350 VA - 130165 
130 V 690 VA 150185 -
130 V 1380 VA 190 I 260 I 187 190 
220 V I 130 VA - 130165-
220 V 260 VA 130165- -
220 V 520 VA 185 - 150-I220 V 1040 VA 190 260 187 190!
220 V 2080 VA 215 215 200272I 

Transformatorer av bordstyp ______________JÅ~____________~ 

r 
• .. ,', I'

'. :';': ',;'.' ~J 

~~;~ tl 

I30 2,8 A 
30 5,5 A 
30 1,2 A 
30 2,3 A 
30 4,6 A 
50 I 9,2 A 
30 0,5 A 
30 1,0 AI 

30 2,0 AI

50 4,0 A 

I50 8.0 A 

Vndersöllning at' en ciurolåonsU1citningsa uI. 

rUldning. S11(i,lglJjU'(JJI pö univ-er1'llJlnlolorel'na 

bela~las (!xC!n'ri~kt medelst s".. julburu d/l' 
ler cnrl'id l'ibrnliollsarnl'lilllden I,un (indras 
e/ler önska,J. Vardlllc~ 1I ocl. i viss nU,'1 fus
lör/lCillculdct r"ellu,. tl,~ två cibJ'uliollerucl 

regleras uv CrI l'ricllranslormalor lör \'U'

d"ra - I ,,,, "" bort/.lyp ocl. I ,h. en inbygg
nntlslronM/ortnalor. Vibralionsg'it:arell iir pla· 

c"rad p,i del /jiidra"dc ""t/erlagel oc1. vi"· 
rolion./örl"Hlm"lena aL'lii.a. pd oodl/ogra/. 

- ~ 

110 V nätspänning motsvarar 0-130 V, 

sekundärspänning. 

130 V nätspänning motsvarar 0-150 V 

sekundiirspiinning. 

220 V nätspänning motsvarar 0-260 y. 

sekundi;irspänning. 


Bordstransformatorerna i storlekar 
t.o.m. 1040 VA ha smältsäkringar 
kontaktarmsledningen; de övriga stor
lekarna sakna inbyggd säkring. Ut. 
spänningen är variabel antingen mel
lan O V och nätspänningen, eller me1
bn O V och 20 'foöver nätspänningen. 
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Summadynen 

- ny variant av superheterodynen 

Det är karakteristiskt fiir lägd inom mot· 

tagarelekniken att ut an 11UIllera egentligen 

endast använder en mottagaretyp, nämligen 

superheterodynen , I varje fall ifråga om runt!· 

radiomottagare är denna mottagart)'p prak· 

tiskt taget a llenahärskande, men även ifråga 

Olll olika slag av specialmottagare för kortvåg, 

ultrakortvåg och kommunikationsändamål do· 
minerar denna mottagart~'p nästan fulls tän· 

digt. 
Man har haft ett intryck av a t tekniken 

på detta område stagnerat. tt utvecklingen 

dock inte helt avstannat kan nu kö nstateras.. 

Under senare år har det exempelvis kommit 

fram cn ny typ nv m ottagare, den s. k. ,> ,;yn· 

kl'odYllen»,' i vilken en ny prineip för demo

duleringcn tillämpas. Synkrodynen kan säga, 

vara ett speeialfall "superheterody nen i det 

att m an ut för b landningen med en frekvens, 

,om exakt överensstämmer med den mottagna 

signalfrekvensen. Pil. detta sä t t erhåller man 

direkt I· gfrehens'omponenterna som ingar i 

modulationen och genom ett enkelt liigpass

filte r tar man ho rt a lla andf:l blandnings

produkter, son! inte intresserar, dvs. alla 

frekvenser över 9 kp/s. 

Synkrod 'nen lär v isserli~en inte vara n . 

gon direkt nyhe t då denn a mottagareprineip 

under namuet homodynmottagare har vari t 

känd tidigare. Denna mottagareprincip ha r 

emellertid . ter blivit aktuell, dl!. man numera 

förfogar över bä ttre hjälpmedel än tidi"arc 

att förverklig a denna princip. 

Ytterligar en intressant nyhet pa detta 

omr, de ka n nu anteckna I se naste numret 

av Radio·Ted1l1 ik har Friedrich Thomelr? Le· 
skrivit ett nytt sys tem för ö\'erlagring, där 

lIlau i stället för att använda skillnadsfrekven· 

scn mellan o'cillalOr· och signalfrehensen 

använder sUlllllluftekvensen av dessa. Genom 

att som O'angkopplad e avstämningskondensa· 

t.orer använda tv" identiska variabla kondcu· 

l 'Synkrodynen. - en intressant nyhet. POPU
LÄR RADIO nr 7 1947, s. 171. 


" THOMEK, F : N eue Ernpjangsprinzipcn jiir 

Super. Radio·Technik nr 10 1949, s. 5B4. 
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Fig. L SUlllmadynkoppling Illed lvå gang· 
kopp lade ,'ariahla kondensatorer (motsatt 

Hidnings"inke! ! ) 

satorer med linjär Irekven,kur a och ordna 

sa att dessa vid vridning av avstämnings· 

ratten roterar at motsatta b iH I kommer alltid 

summafrekvcnscn att hl i konstant. 

Vid den nya summadynmottagaren a stad 

kommes - som redan antytts - mellanfrek· 

vensen genom summering av signal· o h os"il 

latOl'svängningarnas frekvenser . Denna bland· 

ningsmetod erbjuder möjl igheter att i hög 

grad förenkla signal- och ,scillatorkretsarna. 

Dessa kan utföras med identiska komponent r 

.--------ZF 

fig. 2. SUHlmadynkoppling med differential. 
kondensator för avstämningen 

uch likasa kan m an ia exakt ,iverensstäm· 

melse genom hela avstämningsområdet utan 

några approximat ioner med hjälp av serie· 

kondensatorer etc. Oscillatorfrekvenscn måst\1 

dock vid avstämningen \'ariera omvänt propor· 

t ionellt mot frekvensen i signal kretsen. Man 
måste allts ordna .. ä a tt vridkond nsatorerna 

i oscillator· resp. oignalkretsen vridas i mot· 

satt riktning vid avstämningen. En förutsätt 

ning är också att vridkondensatorerna h ar 

linjär frekvenskarakteristik. 

~ran måste i en mottagare enligt summa· 

rlYllprincipen tydligen arbeta med en menan· 

f.rekvens som för mellanvågsområdet måste 

ligga vid 2000 kp/s. Denna mellanfrekvens 

är tillräckligt hög fö r att man ..kall få en 

nästan idealisk spegelfrekvensfrihet, då spe

gclfrekvcnserna i området 3500--2500 kp/s 
konunet att ligga tillräckligt längt utanför 

lllottagning olnrådct. 
I stället f,ir två frekvenslinjära vridkondell' 

"atorer med motriktade vrldningsvinklar kan 

man oeks, altvända en enda diHerent ialkon· 

densa tor {Öl' samt idig av tämning av signal· 

och oseillatorkretsarna. Ocksa en inställbar 

d ifJerentialindllktansanordning e rbjuder här 

cn mycket elegant lösning. 

Omkoppling till andra frekvensområden är 

inte s:l enkel om vid den konventionella 

typen av blandnings 'ystem, varför man väl 

flir anta ätt sumllladynprincipen j första 

hand kommer a tt användas för mottagar> av

sedda för mcllanvagsområdet enbart. 

Den höga mellanfrekvensen 'om man måste 

tillämpa vid en summadynmottagare pa mel· 
lam' g omöjliggör ti llräckl ig förs tärkning j 

i\lF·stege t. Därför räknar man med att gå 

in för dubbel frehensomvandling och allts 

genom blandning i ytterligare ett blandarsteg 

f ned frekvensen t. ex. till 100 kp/s. I ett 

:\'lF·s tcg för 100 kp/s kan man få tillräcklig 

hög r';rstärkning, amtidigt som man får en 
förniunlig när selektivitet. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att summa· 
dynen innebär en elegant lösning av bland. 

ningsproblemel på llldlanvagsområdet och att 

den, om de n kombineras med dubbel frekvens. 

omvandling bör ge en mottagartyp fullstän· 

digt fri från spegelfrekvenser och med mycket 

god närselektivitet. Nackdelarna vid motta, 

gartypen är framför allt svårigheterna att 

koppla om till annat frekvensområde. Den 

dubbla fre kvensomvandlingen betyder dess

utom ett extra rör i mottagaren. 
Sch 

DeJ;t" iic 8i~ 14UU4~t i 19lJ.9 å,e, &'cg,&I49. 
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Kristalltetroden som blandare 

Av EQWLAND W HAEGELE ') 

O~1.385.4 :G21.396.5;; 

Kristaller har många år använts som 
demodulatorer och blandare. En av se· 
nare tids mest intressanta uppfinningar 
på området är kristalltrioden eller tran· 
sistorn, som utnyttj ar två elektrod r, en 
emitterelektrod och en kollektorelektrod, 
anbringade på en germaniumkristaU.2 

Denna anordning kan också användas 
som blandarrör och uppvisar därvid en 
konversionsförstärkning på ett sätt som 
är analogt med det, som karakteriserar 
blandningsprocessen i en vanlig triod. 

En kristallblandare, i vilken ingår tre 
elektroder, erbjuder vissa fördelar fram· 
för kristalldioden eller triodhlandare. 
Användbarheten för en sådan tetrod är 
emellertid på inget sätt begränsad till 
användningen som blandare. I denna 
artikel kommer dock endast kristall· 
tetroden utnyttj ad som blandare att när· 
mare behandlas. Det kommer att visas 
att kristalltetroden för detta ändamål 

erbjuder betydande fördelar: god trans· 
poneringsförstä rkning med åtföljande 
hög blandningsbranthet och mycket låg 
återverkan mellan ingångs. och utgångs· 
kretsarn a. En ytterligare fördel är att 
anordningen kan användas vid frekven· 
ser, som är väsentligt högre än de som 
kan först ärkas i en kristaUtriod. 

Konstruktion. 
Konstruktionen för en kristalltetrod 

användbar som blandare framgår av 
fig. 1. Konstruktionen är särskilt an· 
vändbar för experimentändamål, eme· 
dan elektroderna eller kristall ytan lätt 
kan utväxlas. En väsentligt enklare kon· 
struktion kommer säkerligen att tilläm· 
pas, då kristalltetroden kommcr alt ät

tas ut i se rietillverkning. De tre elektro· 
derna sättes med fördel på punkter på 

1 Physics Laboratories, Sylvania Electric Pro
ducts, Bayside, N.Y. 

e Jfr POPULÄR RADIO nr 11/ 48, s. 275. 
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Fig_ 1. Den använda kri~tal1t ctrodens 
konstruktion. 

kristallen, som bildar hörnet i en tri· 
angel, och avståndet mellan tetroderna 
bör hålla sig omkring 0,05 mm. I de 
flesta tetroder, som på detta sätt har till· 
verkats på laboratoriet, 'har germanium· 
kristall avsedda för den välkända lN34 
kristalldioden använts. 

Verkningssätt. 
Ingångsspänningarna E,och E2 påfö· 

res emitterelektroderna l och 2 på det 

sätt som anges i fig. 2. Vanligtvis behö· 
ver emitterelektroden nr l, som är 811

sluten till den lokala oscillatorn, ingen 
galle rförspänning, emedan man genom 
att in justera oscillatorspänningen till 
lämplig niva uppnår automatisk galler. 
förspänning. En resonanskrets avstämd 

Fig. 2. Typisk koppling för kristalltctrod .. 
blandare. 

till mellanfrekvensen (= f2-fd använ· 
des som belastning i kollektorelektro· 

dens krets. 
Ett av de vanligaste sätten att beskriva 

effektiviteten hos en blandare är att an· 
ge blandningsbrantheten, som definie· 

ras som 

(l ) 

där Sk iir blandningsbrantheten, im är 
strömmen i ett visst ögonblick i kollek· 
torkopplingen (mellanfrekvenskretsen ) 
och spänningen i ett visst ögonblick es 
för den signalspänning, som anbringas 
till signalelektroden. Oscillatorspänning. 
en antas V:lra så injusterad, att bästa 
möjliga värde på strömmen i kollektor· 
elektrodens krets för vissa givna arbets· 
förhållanden uppnås. 

Värdet på Sk kan uppmätas genom 
uppmätning av endast MF-spänningen 
om impedansen i mellanfrekvenskretsen, 

ansluten till kollektorelektroden, är 
känd . Det betyder 

~J/f' l 
Sk= ZL ' E (2) 

s 
där E.lJF är effektivvärdet av mellan· 
frekventa spänningen mätt över den av
stämda kretsen, Es är effektivvärdet av 
HF,splnningen, som påföres signaikret. 
sen och Zr.=QwL. Värdet på Q i sista 

uttrycket är Q·värdet för den avstämda 
kretsen inklusive rl'sistansen i kollek· 
to rn. 

De värden på Sk som kan uppnås med 
vlanliga elektronrör uppgår till omkring 
0,2-0,6 ,/..lA/ V. Som exempel på vad 
kristallblandaren kan prestera kan an· 
ges, att ett elektronrör typ 6SA 7 har 
en branthet på 0,425 flA/V vid en 
anodspänning på 100 V och vid en 
katodström på 12,5 mA. 

Som j ämförelse kan anges, att kristall· 
blandaren i den koppling som antytts 
härovan, där kollektorspänningell är 

POPULÄR RADIO NR 12/1949 
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KOllel<lor .. tröm i mA 

Fi~ . 3. Blandning. hranthet en ,;om funktion av 
koll ..ktur<trö mnwn i eu kri"talltelrodblandllrc. 

olllkring 30 V och fbr kulleklurströnl' 

llIen är omkring 2 illA. uppnår ett v~lrde 

pa Sk på omkring O,:) ,ilA/ V. Mall har 

emellertid observerat i vissa fall all man 

kan uppnå så stor branthel ~(Jl\l 0,7 
,I' ·<\/ V vid Sanll1\a strömstyrka. 

l fig. 3 visas hur Sk varierar med 

kollektorströmmen i eu kristallblandare. 

Det framgår av vad som bär sagts, 

att kri stalltatroden iblandarkoppling 

;.ler en blalIdningsbrantbet som är fullt 

j ämförhar med den som uppniis med 

hIalIdarrör av elektronrörsty p. 

En mycket be ~ ydande förd el m ed 

kristalltetrodcIl är att mall kall uppnå 

en Ill~" ckct hög grad av avskärlllning 

IIlellan emittcrkretsarna. Av fig. 4. fram· 

gå r att den sig nal 50111 påföres endera 

emitte relektroden inte uppvisar Ilågun 

lendeu5 att ö\ erföras till den andra 

kretsell och inle h ellt'r kOl\lmer mellan· 

Fig. 4. ""' \Skärmningen i el B me llan emitll"r· 
"kklroderna när en HF·"pänning på fön' ~ ena 
PIllillern och den överfiirda spänningen upp

mät es i el en andra eJllillerkrcl.-en. 

POPULÄR RADIO NR 12/1949 
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:3 
il E, 	 E2 = O,5V(Kon~t . ) 

Vk= K.cn~t. 

2 

I ' ~ 
.:l J 2 

o 
l 

E, (v) 

J."i g. ,j. Stali.-k å tl'n erkan mellan ell1il t"l'r· 
elektrode rna j en kristalhetroolblandarf". 
Vk = ' l',inning;en öv('r koll eklordc ktrocft.n. 

frekvensen all i nämnvärd grad p[\vcrka 

em itte rk retsarna, 

Av fig. S fratllgiir ytterligare vilken 

förnämlig avskärmning S01l1 kan kon· 

state ra;; mellan kretsarna i de tvii emit· 

le relektrodernas krelsar. Fig. .) visar 

den statiska återverkan till den andra 

kret5CJI , som uppnås dii en viss slröm 

uppstår i endera emitterkrelsarna. 

En t) pisk arbetspunkt som anges i 
kurvan i hg. .) visar all hiir föreligger 

en å terverkllingsbranthel på 0,,'57 ,u A/ V. 
Jämfört med den vanliga ingå ngskoll' 

duktansen i cnde ra av emitterkretsarna. 

som är av storleksordningen lO~ ,ilA / V, 

sil iir ile t uppenbart att åte rverkan hiir 

iir ulomordentligt liteJl. 

En annan mycket hetydande fördel 

med kristalltetroden iblandarkoppling 

är det frekvensområd e över vilke t den 

kan användas. Kristalltrioden S lll1l för· 

stärkare kan vanligtvi s inte an vändas 

v id frehenser högre iin omkt ing j 

MjJi s på grund av elektronlöjJtiden. 

SanllllU förh ållande t" iiller {ör te tro· 

ch' n niir e ndera av e rnittcrelektroderna 

ill ga r t illsammans med kolleklore1eklrl)' 

dCII i c n förstärkarkoppling. Ont eme!· 

ll ~ rtitl mellanfrekven se n som anviindes 

i hlandaren, hålles på ell lämpligt frt'k· 

ve llsområdc, kan man arlw ta med ill

giin gsfrehense r S01ll li gger bd) dli)!t 

öI'er .5 Mp/ s ulan niimnvärd f()rlust i 

blatI fln in ,,:;e[ fekliv ileten. K ri~t allLctro· 

d er har at!vänts vid et! rn ellanfrekv(' t! s 

p<i 500 kp;S med en ingil ngssigual 

o \·anför ] 00 Mp;'s llIed et! blatIdnings. 

Fil!. 6. nlajltJnin~ ::o brallllll-'tt'll ~ (Hll funktion u\ 
in ;{lJl:! :o> .. ilLnaI...n-.... frck\"en:-: i r'lI kri-.;lallll'lfod

, ,- ~ hlandan'. I 

hranthel SOIll faktiskl iir högre än dCII 

50111 uppniis vid lägre frekv enser. Som 

elt exempel kan anges att i cn blandar· 

koppling med en ll1ellanhekvcns på 

(jOO kp,"" uppvisas en blandtrinl-!hpän· 

ningsförstärklling pil 2,5 med en mol· 

svarande blan!lningsbranthet pa O,4:i 

,IlA/ V vid en frekvens av 150 Mp/ s. 
Fig. 6 visar m era utförEgt frckv clr· 

karakterisliken rör en kri~talltelrod· 

hlandart'. Detltla kurva iir dock inte av· 

sedd att an ge arbelsotTI d\del för cn 

kristallblandarc, enär .man genl)11I atl. 

injustera kopplingen till den lokala 

osc illatorn kan uppn å väsentligl hö)!rc 

värde Sk ,ltlllin s to11l~ vid en vi s frek. 

vens. 

Det har i allmänhet antagits, att l,rus· 

nivan för en kristalltriod är slijrre än 

de t! för en \'anlig elektrolltriod, och 

man skulle då kunna tro all brusel 

~kulle bli avsevärt, när mall anviinder 

e tt kristallletrod som hlandare. Då ällllU 

inte fullständiga uppgifte r i della ay· 

seende är tillgängli g a; har en dd för· 

siik gjorts för all klltlstale ra, hur d(~l 

förhiille r ~i~ härmed. Det har där\"i(l 

vi sat sig att sig nal/brusförh<1llandet i 

e n del enhele r är ung-efär ljkvänligl 

m ed de t som uppnås i CH kristalltriod. 

Del hör o11lnälllnas, alt en kristall· 

lriod också har gett mycket g oda n'Sul· 

lat SO tll blandare, van id \, id vi = ~a !"rek· 

vemer något högre värde P' Sk har 

uppn å tts iil1 tlIed en kristalltdrod. Sa· 
IUllda har man konstalerat \ änlea J1'\ 

Sk upp lill 0,9 .,,,\ / V för cn triodblun· 

325 



Närmeformler för induktansen 

hos runda spolar 


Da ock da händer ju, utt det kommer 
iram ' nya lösningar pa. gamla välkända 

problem, men lJUnligtvis rör det sig dii 
Oln smärre jörbättringar. Det iir därjör 

rått överraskcL/l.dc, /Lit ett proMem som 

hör till de iildsla ino/n elektroteknikeIl. 
niimIigen nppställcwdet aven enkel och 
ändå tillförlitlig niinncformel för spulens 

induktans, /Hr har fått en ny lösning, som 

är så pass överläg.\ en alla tidigare i sill 

slag, all man kan tala om en klasskillIlad. 

Det är prof. Erih Lö/gren som behandlat 
detta ämne i en nyligen publicer d uppsa L<; 
i den franska ticbkrifteu Revue generale d,· 
I'Electricite'. Eftersom ämnet är av intre5~e 

även för POPULÄR RADIO: s lä~are. skall 
här lämnas en kort redogörelse för inne· 

hållet. 
Förf. prövar först noggrannheten 1105 ett 

antal förut brukliga nänneforml er, alltifnin 
Perry s formel av år 1890 och fram till de 
nya;, te formlerna. Del konstateras, att ingen 
av dessa tidigare forml er kan sägas utgöra 
en verkligt t.illfredsställand e lösning på pro· 
blemet. Deras användbarhet begrän sar sig 
till vissa delar av det normala området för 
. polens proportioner. Genom att begagna en 
komhination av !lera formler kan man vi~ 

'l'r1igen täcka hela detta olllrårle, men ä'-en 
med ett dylikt uppMd av formler bJir no,\!· 
graunbeten ick« bätt.re för korta spolar än 

3 il 4 "/0. 

• Erik Löfgrell: Formules approchees pOIl,r le 
calcul de ['illdu-etance des boui/l es cirClllaires. 
Revue generale el€' I'Electricite, vol. 58, nr 8, 
aug. 1949, sid . 30S-31S. - l sammandrageu 
form är uppsatsen puhljcerad i Tekuisk Tid· 
"krift, 1949, nr 36, ,id. 7r1 - 7l i . 

dare. På grund av den fullständiga bris· 

ten på avskärmning mellan signalkrets 

och den lokala oscil1atorkretsen och i 

svårigheten att anpassa de två si 17naler
na till samma låga impedans, så erbju. 

der kristalltetroden uppenbara fördelar 

framför kristalltrioden Sull1 blandare. 

Sammanfattning. 
Användningsmöjligheterna för kri· 

staIltetroden som blandare kan iute ut· 

tömmande anges i en kort uppsats som 
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Fig. L Beteckningar för dimlmsioncrna hos 
P il rund .pole med rektangulär lindnings· 

sekLion. 

De brukliga bek ckningarna för dilll eIH,io· 

nerna 1.0_ en rund spole med r ektangulär 
lindningssektion visas i fig. L Vid uppritning 
av felkurvorna för olika induktansformler 

kan man lämpligen ta den axiella form · 
faktorn " = b/ d som abski,sa och den radiella 
formfaktorn g= c/ d '0111 parameter. Härige· 
nom erhålles t. ex. för Korndörfers formel. 
den vanliga i ty. ka Itanrlböcker och även i 
dlrt land mest använda, (le i fig. 2 atergivna 

% 
./0. 
+8 
·6 
+4 
-2 

D 
-2 
-4 
-6 
-8 
-/0 

felkurv orna. För HazelLines formel, som hru
kar ange, i amerikanska handböcker, fa mot· 
"arande felknrvor det förlopp, _om framgår 

av fig..~. 

Det är atL märka, all Knrndörfe'r~ fonut·j 

i hamLböckema uppges ,-ara riktig på 3 °ln 
när, medan Hazehines formel säge> "ara 
riktig på 1 % när, då termerna i nämnaren 

är ungefär lika stora. Genom dylika \' iJ sc
Ierlande eller ofullständiga uppgifter i hand
höckerna har teknikerna i allmänhet fåu en 
något överdriven föreställning om formlerna, 

tiUfö~litligh e t . Fiir spec ialisterna ater har 
bri!'te.rna hos dessa närmeformlcr varit nog· 
samt kända, men efter sa manga försök, som 

hittills gjorts, har man Iller och mer ställt 
s ig skeptisk till möjligheten att uppställa 
..n verkligt tillfredss tällande närmdormd 
för spolinduktansen. 

Fiir att komma till klarbet på denna punkt 
har prof. Löfgren företagiL en närmare under· 
s;.ikning. Han haT lagt upp problemet som 
en rent approximationsmatematisk uppgift. 
Inrlllktan,en för en spole med givna dimen· 

- \. 

.' ./ 
.... 1/ ( 

o.7~.· 
..

/' / 1..' ~ __ A 
1'., I ~ 

./ /'
t--;;A'°l"'\ 

--"\ .l ....· ~.,.... 

'e: · I~~....... ..... ...... 

f-..r-

;-

"-
""
e/u 

/ I 
./ I 

_O~ - il 
-

~ V ·u r-;;;: 

D 0.2 0.. 0.6 0.8 

b/d 
1,2 /,5 2 3 5 

Fig. 2. Felkurvor fiir Kornrlörfer_ närmcformel, den vanliga 

denna. Så betydelsefulla detaljer som 
ekvivalenta schemata och ett mera in

gående studium a\' frekvenskarakteristi· 

ken är nödvändiga innan man kan fä 
en fullständig bild av kristalltetrodens 

användningsmöjligheter. Enbart det fak

tum att kri stalltetroden har en bland· 

ningsbranthet 5(1111 är jämförbar med 
vallliga elektronrörs trots alt den ed ord· 

rar IIIindre tillförd effekt och att den 

arbetar med ingångssignaler upp till 

2.')0 Mp/s, gör det angeläget aU vidar!' 

undersökningar göres på detta område. 

Den utmärkta avskärmning som er

nås mellan ingångskretsarna är en be· 

tydelsefull fördel över diod- och triod· 
blandare. Den maximala l11el1anfrekven~ 

som kristalltetroden kall användas vid 

är ungefiir densamma som karakterise· 

,rar kristalltrioeleu anviind som fÖrstär· 
kare, vilket innebär alt ingångsfrehen. 

5erna kan vara väsentligt högre. 
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F i07. 3. Felknrvor för Hazelt ine nänndormel , ,,) 111 brukar anges arn('fikau:;ka handhö<:ker. 

,ioller kan noggrant l>t'räknas med hjälp av 

~erieut\'ecklingar, som finns härledda (ör 

olika omraden av , polens proport ioner. (Dc:,· 

sa serier är alldeles {ör komplicerade oeh 

ohanterliga för t 'kniskt anlag bruk.) Det 

g;äller att uttrycka induktanselIs beroende av 

.-polproportionerna genom n matematisk for· 

me.! , som ulgör en lämplig kompromiss mel· 

lan ford.ringarna på enkelhet oeh noggranll' 

het. ppgiften lös , av förf. sa, a tt cn serie· 

utveckling bilda~ Hir ind uk tansens inversa 

värde, varvid rcs ltermcn visar sig kunna 

approximeras på enkelt sä tt. Härigenom 

finner han följ ands fonnel för induktansen 

hoo en spole mf'd N lindning,,·ar\": 

L = ,,'N'd . 1O-~ (uH) 1) 
2 ,,+1 

O,45+ a+L'+ 3 " 9 rt+2 

,lär Ct = bl d och (>= c/ d. F elkurvorna för den· 

na formd vi~a5 i f ig. 4. En jämförelse llled 

fig. 2 och .3 är oneklig n s lående. Om man 

undantar spolar med lindnin ssekt ion av 

mycket 5mi\ dimensioner i förhå llande till 
mcdeldiametern (b+r. :;;; ,z/ 3) och spolar med 

ytterst litet mitt hål, g& Liifgrens form el en 

noggrannhet a\' 1 0/,,; för tunna och med" l· 

% 

I jocka >, polar rör sig felc l lO"s tu rleh ont hlott 

101 (0,45 d+b+c+b '12d) 

elt par promili!'. 

Löfgren anger även 'n förenklad variant 

a\' formeln: 

L = - N'J' 
CIlH) (2) 

Fl)r denna formel gäller felkurvorn a 

ii;!. 5. ot;h även des ' a är som synes vä~ent· 

ligt överläg~na dem i fig. 2 och 3. För de 

\'anligas te spolproportion erna har formeln (2) 

,'n noggrannhet av nngefär 1 % , men f,;r 

mycke! lå nga eller mycket tjocka spolar bl ir 

felet något större. Som e U inlressant Dill , 

,tändighCl kan nä:nnas, att den förenklade 

form eln låter sig generalise ras till spolar av 

ä\'cn annan form på Iindning,scktionen än 

<len re tanglllära . 

För lindningsscktiollcr U\' ~lIla dimcn, ionr; r 

i fi)rhållande till merleldiamet..rn öve rgå r in· 

duktansen i en logaritmi,k funktion av form· 

faktorerna '" och (!. För detta specialfall be· 

hövs därför en kompletteringsforrnel, och 

detta gäll er vilkcnuärmeJonnel man än an· 

vänder 5å,om huvudformeI. '. aken är rätt 

enkel, i de t att " n al' Maxwell angiven for· 
md är väl användbar (iir ändamåle t. A \. 

% 

,·is,a praktiska skäl finner förf. J e t Jock 

lämpligt alt skriva formeln 

fi (' rad form: 

N'd 'J 4.5 il 
LR: -(:(\

);1 
log ,o -1' + '. 

") C 

Denn a kompletterin"·sformel är riktig på 

"lo när för b+c~d/3, vilk l jus t är den 

gräne, öVeT vil ke n fOl1ul erna (J) och (2) ger 

ungefär l 0/ 0 noggrannhet. 

Dessa ovan angivna forml er för spolar 

med rektangulär lindnings "ktion är natur· 

ligtv i, tillämpliga även för tunJl;! (·ylinder· 

spolar, Jär c är mycket litet, e\'I!ntnellt för· 

sumbart, oeh för tunna fIat spoJar, där EJ är 
li tet, Därvid ger J e lIngefäJ' sanllna (eller 

n:1got bättre) noggrannhet. SOIl1 de i ameri· 

kanska handhö"ker angivna sl'ec iaIformlerllu 

av Wheeler. Des~a har den olägenheten, att 

de medger mycket ringa marginal för lind · 

ningens tjocklek. Håller man sig; till fornl' 

lerna för rektanguliir cktion, .1\ har man 

alltid möjlighet att vid bellOV ta hänsyn till 

lindnin gt~ n . tjocklek; -ärskilt vi,l fla tspolar 

är detta me~taJd5 behövligt. 

Slutligen lämnas i uppsaben CJl hekväm 

form el för heräkniug av den lilla ökning i 
induktansen, som fö rof5akas av ifolationen 

m ellan trådarna. Med utelämnande av ett 

i de lta referat obehövligt m"lIalll.~'] kan 

korrektionsformelll skriva,: 

Nr! p+q 
LlL= 69 lag lo 1,74'\ (II H) 1.4) 

där p och q he tecknar triitlde]ningen i axiell 

och radiell led samt i5 själva trådens Jiame· 

ter. VU lindningsvarvtal av s torl eksordningen 

100 eller mera kan denna korrekliou vanli· 

gen för~umlna5 . 

Ett o bservandum tillfoga, av förf.: Spo]· 

dilllen~ ion erna b och c biira alltid mätas så, 

att äve n de yttersta trådarna tiJldelas en full 

trådddning. Mäl er man ,lem på annat ,ätt, 

kan e l t irk<.: obetydligt feJ in"l1l)'g;a sig . 

I I +t·:i~~-I~·~~HH :f~·····~·· · · ·FH1tt1

O Q2 Q* 05 QB / 1.2 1.5 2 3 5 O a2 Q~ ati aB f (2 (5 2 .3 5 
b/d- b/d-

Fig. 4. Fdkurvor för Löfgrens full s tändiga Fig. 5. Fdkurvor för Liifgn ,ns fi;r t'n klade 
närmdormel (1) närmeform d (2) 

har många intressanta nyheter i beredskap un
der 1950. Genom att prenumerera går Ni inte 
miste om något nummer. På 3 olika sätt kon NiPopulär Radio abonnera på tidningen. Se sidan 333. 
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Radiolympia 

Av civilingenjör MATS HOLMGREN 

{ \ 
Televisionen dominerade på årets Radiolympia och åtskilliga 
nyheter bLa. ett system för färgtelevision demonstrerades. Ifråga 
om rundradiomottagare visades också en del nytt, även om det 
från teknisk synpunkt inte fanns några större framsteg att notera. 

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

För 25 år sella!L allts,i ar 1922, gick 

den första P' ffgelska radiolltställffingen 

av stapeln. Då kUffde man beskåda ny

heter i kristallmottagare och äveff Jlfot

tagare f1fed elektronrör. Vidare lansera

(Je;; !;om nyhet en elektrodynamisk tratt

högtalare förutom elek tromagffeti ska 

högtalare med balanse rat systeff1. 

Televisio/l.en domillerar ! 
I ar anordnade den brittiska radio

indu trin siu sextonde stora utställffiffg, 

likso m ue närmast f()regaende gånger. 

na i Olympiahallen i London, och nu 

\' ar huvudtemat television. ÖpJ.!f1andet 

~kulle ske den 21) sept., och dagen in

lfafl \"ar planerad en speciell "iSffing för 

presseff och sä rskilt inbjudna. På grund 

av strejk korsades emellertid planerua, 

och man blev nätt och jämfft färdig till 

det offic iella öppnandet. Givetvis sän

des öppningsce remonien ut såväl i ra

dio som i televisioff . ntalet hesökande 

var i år imponerande. Dock kOff! man 

med sina 420000 icke upp till 1947 års 

rekord med 443 000. 

»Rad iolympia» har f1Ied a rens lopp 

blivit en stor folkfest på b~kostnad av 

det tekni ska, och i år var det televisio· 

flen som drog folk. J London-området 

är j u televis ionen ilfgeff nyhet, men för 

fo lk från Binningham med omnejd, 

som inom kort får sin televisionsse rvice, 

val' utställningen ett stort dragplå ö\ter. 

Det talades mycket om att aven norra 

England sk ulle [,1 sin televi sion med 

tidelf. I Londun är det för närvarande 

minst 1.30000 televisionsmottagare 

bruk, och man beräknar att i England 

som helhet åtminstone 500000 till skall 

kOfllflla i drift inom ett år. Även rund· 

radjofllottagare tilldrog sig mycket in

tresse. Folk fick nog klart för sig, att 

televisionsmottagaren icke ut alf vidan' 

ersätter den gamla »vanliga» radio

ff1ottagaren. Man har väntat med at t 

skaffa sig lira mottagare i det längsta 

i tron att elf televisionsapparat skull,' 

lösa fråga ll, men en kombinerad tele

visions- och radiofllottagare kostar j u 

faktiskt nästan ff1er än dessa två cn· 

heter separat uch är icke på något ~ätl 

bättre. 

Il/le bara radioindu~triel7. 

Förutom den ofalftliga rev)'1f 3\ 

apparater från radioind ustrin hade cn 

hel rad civ ila och fIliiitära myndigheter 

passat på att ställa ut och göra propa· 

ganda. Exemvelvis ställde flottan ul 

en hel mängd av si n apparatur fran 

små ultrakortvågsapparater till stnra 

Fig. 2. En annan stor kOlllhinationsapparat . sammansa tt a" 
enheter. \ven dylik en het, avsedd a"lt plar.eras i hörn , la1lll!'. 

(RGD) 

Fi:,;. 1. Stor radiogrammofon och tcl ev i,ion'lllollagarc , kom· 

"i ne.ra,/. Fi)r verkligt god återgiv nin:,; fornras separat hög· 


talare. ( HMV) 
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Fig;. 3. llord :; llIoltagart~ fiir Ielevi,ion. all· 
,lriill1<IYJ1, 9" riir. Pri~ ca 7.:;0 kr llIed skall. 

I PYE) 

langvag~,..iindare, radaranläggningar osv. 

Vicbre visade man hela radiokom

lllunikationss) Slemet och hade direkt 

radiokommunikation med ett 8tort 

~kepp, där en prol-'agandacen tral be

rann sig, och man kunde fråga 0111 allt 

llleJlan himmel och sjö, inte min~t hur 

lilan skulle bära sig lit för alt bli 

engelsk sj ösolrlat. A rmen och flyget 

hade liknande utstiillningar, och be

träffande det sena re fick man se de 

fl esta tidigare hemliga, numera offici

ella illi'trument, SOIl1 an vänd e,.. för iden -

Fig;. (j. Kombinerad alhågsmollagarc med 
Iel e\i~ion. 14" rih och tryckknapp,inslällning 
fiir lokaJprogrumlll en_ Pris ca 2.2S0 kr. (GEC) 

POPULÄR RADIO NR 12{1949 

rig. 4. En annan hordsapparat för Id e
vi. ion , 	 där Ijudel iek" kOnlJll Cr ul pii 

. idan lilan framUll. I H)IV\ 

tifiering och landning osv. Aven andra 

statliga departement försökte dra upp

märksamheten till sig. Sålunda visades 

t. ex. i detalj hur det går till när mall 

genom att slå 999 på telefonen kallar 

brandkar, ambulans eller polis. Xven 

ultrakortvågsradi okommunikationen 1-" 

Themsen demonstrerades. Vjda ( fick 

man 5e, hur man med hjälp av radion 

i alla dess former tog nel· fl ygplan från 

luften på London Airporl. 

British BroaclcaSl"ing Corporali oi l 

gj orde ocbå propaganda, och det stora 

dragplåstret var naturligtvis den stora 

studio, som byggts upp på utställning

cn. H iir pågick <t lit SO I1l oftast både 

radi o_ och lelevision5sänchlingar, och 

Fi;;:. 5. Tdcvi , ion ,;apparat med projeklion,
s)'sl em. Hildslorlek 3:~ X 4·1 Clll. A pparal e n 
innehå ll er 22 riir och har :~ 1.,. 2 W utdf,·kl. 

(fergll,on) 

förulom att lilan ~iltande kUllde il~(, det 

hela, kunde lIIall ta sig en promenad 

eiver hela studion och genom glasrutor 

studera hur oet arhetades. Vidare fi ck 

lilan innanför glasmolltrar ~e även dc 

tekni~ka arrangemangen vid studion 

drift:. Man fick se sina radiofavoj·iter .j 

aktion och man fick bilde se och höra 

silla hallilmä n och hallåkvinnor. Yilkd 

tycktes vara lI1 yc:ket populärt. 

Fig. 7. Te.l",' i"ioIlHllOl.l agar e i hil, HI exklusivt II li j e och Pil kurio· 
~ilt::l . framförd med anledning av samtidigt pågåpncle hiluhltiIlning. 

CH}IV) 

i 
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Fi!,(. 8. E'l'ortlllor!d[ meol hUlld,pridning oeh tryekknuppar. ('\Iurphy) 

Större televisiollsbilder. 

Inom televisionen var det tva sLora 
nyheter, Pyes färgtelevision och Mul· 
lard-Philips projektionssystem. I pro· 
jektionssyslemet användes ett katod· 

strålerör, där bilden förstoras upp och 
projicieras på en plan skiirm med stor· 
leken ungefär 40X30 CHI. Eventuellt 

kan större bilder åstadkommas om man 
godtar den ll1indre ljus~ tyrkan. Icke 

mindre iin åtta firmor använde sig av 
detta projektiol1ssystem, och prisema 
på mottagarna höll sig mellan 2 000 
och 3 000 kronor. Den plana bilden 
i en projektionsmottagare är absolut 
mera tilltalande än den huktiga som 
erhålles i »direktsynsmottagarna», of'h 

linjestrukturen är betydligt mjukare. 

Över huvud taget var tendenserna 
l\lot större bilder ganska markerad. För 
första gången visades en rad mottagare 

Fig. 9. S. k. Baffel,CollSol". Normal mOtla· 
gare i medelklass med gOlt ljud. Storlek ca 
65x80 cm. Pris ca 500 kr inklus ive skatt. 

(Murphy) 

lIIed direkta rör och 15 tums diameter, 
och bilderna kunde förstoras ytterligare 
genom en speciell försättslins. Vissa 

försättslinser var även avsedda att ge 
bättre bild vid sned synvinkel. Bland 
intressanta nyheter fann man i en mot· 
tagare en anordning, där man med ell 
omkopplare kunde förstora mittdelen 
av bilden cirka fem gånger, elektro

niskt linsLyte alltså. 
Den billigaste televisionsmottsgaren 

Fig:. 10. Allstr1imsapparat j portabelt ulförande, en bland utställ· 
ningens minsta i sitt slag. (Murphy) 

Fig. Il. Utställningen:, enligt utsago »sö taste» portabla batteri· 
apparat. (Robert !'o') 
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Fig. 12. Chassi till stiirr mottagare med 
handspridning. c,",portmodell (R N Fitton) 

kostade ungefär 550 kronor inklu~ivc 

skatt (Baird). Sedan kom det många 

typer inom området 700-900 kronor, 

och givetvis var det ej svårt att bli av 

llIed åtskilligt mer pengar för en mot
svaTallde större och bättre televisions

apparat. 
De olika frekvenser, som London

och Midland-stationerna arbetar på, 

har givetvis satt myror i konstruktörer-
Ilas huvuden, och i vissa fall har man 

sä rskilda modeller för Birmingham
sändaren. Ytterligare andra var om

kopplingsbara med hjälp av lösa spolar 

eller inre omkoppling med kortslut

nillgsbleck. Vanligen är mottagaren 
levererad från fabriken för Birming

ham eller för London. Byggsatser för 
TV-mottagare såldes iiven. 

Television pr tråd. 
En viss uppmärksamhet tilldrog sig 

cH nytt system för televisionsöverfii

ring. Ovan omtalade antennbesvärlig
heter har gjort, att man distribuer81' 
lelevisionssignalerna och förre tcn livell 

I'Undradiobandet på kabel, och så får 

man ansluta sig till denna trädrad io 
IHed en relativt enkel och billig mol-

POPULÄR RADIO NR 12{1949 

Fig. 13. En originell s. k. nyhet, radioappa· 
raten. ;;om kan användas SOIll lampa (även 
bordslampa). Tre fasta våglängder för lokal· 

programmen. (Mackavoy & Franks Ltd) 

tagare. Med ett antal knappar kan man 

sedan spela något av de tre engelska 

programmen eller televisionsprogram
met. Störningsfriheten ar givetvis 

kruxet i detta fall. 

För radiohandlare var det speciellt 
ordnat med demonstrationsrum hos de 

olika fahrikanterna. Man hade en cen
tral antenllförstärkare, som gav möjlig

het alt demonstrera mottagarna på lång. 
våg och mellanvåg. Liksom vid före

Fig;. 14. Portabel batteriapparat i plast hölje. 

T,a \'l\glängd5band. Pri~ ca 2.30 kr med . katt. 


(GEC) 

"'ående tillfällen hade alla firmor även 
ställt ut sina televisionsmottagare i en 

lång, halvmörk gång, så att alimänheten 
kunde jämföra bilderna. Kvaliteten pil 

bilderna \'arierade icke så m ycket, vil
ket bland annat kan förklaras av att 

endast ett fåtal större firmor hade egna 
konstruktioner på televlsionsmottagare, 
Inedan åtminstone elt tiotal mindre 

finnor av det inre att döma kiipte det 
tekniskt besvärliga från någon av de 

större fabrikanterna. Det är tydligen 
inte så lätt att göra televisionsmotta

gare. 

Rundradiomottagare. 

Om vi sedan går över till rundradio· 
Jllottagal'lla, kU1Hle man här konstatera 

ett stigande intresse för radiogrammo
fOlier, vilket emellertid motVf.rkades av 

att dessa var belastade med dubbel för
sälj ningsskatt, dvs. 67 0/0. Detta gjorde 

väl också, aU man relativt sällan fann 
de kombinerade stora möblerna med 

både radio, television och grammofon. 

Fig;. ]5. En annan \al'latlOll aV portabel 
a-p parat {Öl' nät Del, battpri. (lmicta) 

Artikeln fortsätter i nii.sla /Illmmer. där 
civiling. O BILL/NG också ger en " ,era 
tekniskt betonad öl·ersikl över Ilyheterna 
på Radio/ympia. 
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Nya mätinstrument 

( Foris.) 

flld 11/;/.(111 Sill iilllrt'. 
En anordning; fiir uppmätnin;:. il" inrluktiln· 

...er haserad pa rt:' ~ onaJlsprin('ip t?n \ · i sade~ upp 
u, ' Radio IIlI d Fanme/delcr:hnih i Lei(Jzig:. 
He nna anordning 111,jjliggör uppmätning u,' 
influktanser fran 0.1 uH till 10 mH. )lät· 
ninge'n "kpr vi,l olika' frehen " f'[ inom HF· 
OInrådp.t. Egenkapac.iluu'('r hos d e uppmätta 
induktan~spolarna inve rkar inte pa mätningen 
~i\l 'r instrurnen let:5 angivna Illällloggrannht"'[ ~ 
-avida de inte uppgår till v"rden över 100 pF. 
-'Je,1 hjälp av inbyg;gdu normal,.nlll'tN kan 
lIIa'n när som helE t kontrollera mätanordnillg. 
lon ('frer varj e mätnin g. ) 'lätnogg rannheU'u är 
± 2 "lo dl"r ± 0.02 ,IIH. \Jätfn·hensen fall er 
inom frekvcll,-lllllråd..r :1.6 :'lIp' , till 22 kp ,', . 

Fi;!. 	 8. Osc illator frå n Rodhe & . chwarz. 
Frek, ensomra,},,- ;,0 p' s- 2S0 kp,.' s. 

KU{HlCilllllsmiitare. 
En direkt,isande kapat:ilan"mliture av ty sk 

tilln:rkning, u,'sedd i första hand för mät· 
nin gar inOlll indll~trien vid serietillverkning 
av konden,atorl.'r med stora kapacitansvärd e.ll , 
vi~ad"s u,' E/ektronikbo/agel, Stock holm. ~läl· 
prineipen är haserad på uppmätning av ,tröm· 
me n genom konde nsatorn vid konstant _pän· 
ning. Ins ll'umenlet är direkt ~raderat i /,I<'. 
:\fätolllnide : 0 ,01--.,000 ./lF i Il omrild~l. 
)Iällloggrannhe t ± .) u/ o, 

En annan liten behäudig kapae itaJl,hryg,;.::a. 
~()ill \ i~serligen inte är ny, lur'n smn ändå JTlå 
,ara ,ärd att nänllJa' , ,isad.,,, av HUl'llIIallll 
& BTUIIII, Frankfurt a. -''I. Svens k repre'en
taut är lngenjurs/irl/ll/IL Hugo Ti/lq vist , Stock· 
huiHl. ~-rätanordnin gt:n, som Ipir und er hl-'niim-

Fig:. 10. f ei,q So: Raak ill1ppdan,brygga . 

Fn;n [)allurirlge. 


ningen »-Kal;a\ i». --Inöjliggö~ ~l'I;'PI ;lät ning i f f' m 
mätområden av kapac itanser från 20 pF upp 
till 10 /IF Som strömkälla användes en in· 
hyggft ~'un;l11 ~i., ~om ger 800 p/ s. Sonl strönl
källa för d.. nna an" ändeo ett lit e t torrbatteri 
"a 4,.5 Y. En r ,,~l erhar resi stans möjlig"ör 
"karp indäUning för mätallordllingen även 
,id kond ensatorer med förlustvinkel upp till 
tgr\ = 0.2 vid (!e högre mätområdena och 0,02 
,id rnätomraden upp till 10000 pF. (Fig. 12.) 

En kapac itan smäture avsedd för lahora tori,' · 
lnätningar~ SOlll arbetar en ligt refoio nan~princi· 
pe n me,1 mätfrckvel18er fr~ 1l 1,6 tiU 180 
kp '~ och ~Olll Illöjli~gör uppmätning i sex 
mätområden av kll(Juci t anser mecl värden från 
O till 100 pF till O till 10 .uF, visades a" 
t;/c!.-lrOllikbo/agel, Stockholm. Denna kapac:i· 
lan~mätare . som är av tyskt ursprung fran 
Rodhe & ' S chwlIrz i :\fiinehen. är fiirscdd 
lJl el en s tationsskaleliknallde skala, SOIl1 gör 
avlä~ningen synnerlige Il hekväm. Noggrullll
het t'n an g,., t iII ± l 0/" elkr ± 0,.5 pF. 

f'ijr/u ~I i"klorlllä/(I/"(!. 
A,' j(udio und f'cTllm~/dctec",.,':k i Leipzig 

ut,täll e,; .'n förlu :;tfaktormätare a"--sed d Hir 
uppmätning av förlll s tfaktorn ho,; induktan.er 
inom frekven 'området :35 kp/s till 10 -'lp / E. 
-'[,·d den na anordning kan Illan uppmäta Q. 
värden frilll 20 till 600 pa induktanser frun 
() ,~ mH till 0.30 .IIH. 

En annan rörlus!faktonuätbrygga frän 
Rudhc & SdllClIrz (svensk representant E/ek· 
IrtJ/1;kbo/agcl. Stockholm), möjliggör upp· 
Illiitning: a' diel ektricit e tskon, tant en och för· 
lu ,; tfaktorn fiir håd,' fa,ta och flytand e didek-

Fig:. 11. [nduktun,,-mätare {ör 0,1 ,IIH-JO mil 
frå n Radio ulld Fcmlll e/de/ ec"ni/,'. 

trika . Apparaten möjliggör uppmätning a' 
fiirlu s tfaktoru inom intervall en 1-1000 ,10' < 
och möjliggör uppmätning av förlus tfaktOrII 
ho, kapacital18er från 10 pF till l ,1.1 F inom 
frekvensområdet Inellan 50 p/ s till 200 kp / '. 
Till bryggan levereras mäthuvuden för mät· 
ningar på flytande eller fasta dielektrika 
ävensom ett huvud för provning av de dielek· 
triska förlu sterna hOR trådiwl eringslllaterial. 
Det senare mäthuvlIdet kall även använda" 
för isolationsmätningar och llppmätnill~ av' 

gf' nolllslag~s pänniJlg. 

[Jc!.-adkoll d ellsa torer. 
Dekadkonde.nsutorer i tre vligt. ut{örand~ 

fran det danska företaget Danbridge utställ· 
dp- a" E/ektriska II/strum ent AB, Stockholm. 
Des,a dekad konde nsatorer, ~Olll är inbyggda i 
en skärmad låda, omfattar tre rl ekader frän 
10 X O,1 .IIF ner till lO X O,OOl .'IF. Noggrann· 
he ten uppges till ± O,.) "lo oc h hiigsta tillätna 
,;pänning är 100 V. En t) p av dekadkond l'n· 
saton>r är dessutom utrustad me'l en kalibn" 
rad variabel luftkondensa tor med kapac itan, · 
variationen 0- 1000 pF. Fiirlustfaktorn för 
konden~a torerna är för de högre värdena 
unge fär 10 X lO''', medan de för de lägre "är· 
dena är hety,lligt lägre, da man för d e~..;a 
använde.r glimIll er· ell er trolitulkondel13atorer. 

f'aslII;;lare. 
Ett amerikam,kl instrlllll t' flt , ,,0111 direkt 

,isar fasskillnade n mella n två spänningar, nt
,t älJdes av KLN Tradillg Co Ltd AB, Stoek· 
holm. Instrumente t kan användas för irek· 
"e nser inom området 20 P: s-lOO kp/ ,. . .\-fäl· 
noggrannhe ten är ± 2 "i" upp till 20 kl' • 
och ± 3 "/0 för fr e kvenser över 20 kp js. L Il· 
der 20 p/ s nlin~kar Jloggrallnhe tf'1l någo t. meTl 

hg:. 	 12. Kapacitan"IJry~~a frll1lFig:. 9. Förlu"tiaktormätart' från 
lIartntllllll & Braull.Rodh e & S" h,wrz. 
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ric:, U. Dpkadkondf'll;ulor frä ll ]Janbri ,[ge, 

il\~trumentct har provuL, vid fr" b 'enser Il 'r 
I iII 2 p/ s med tillfred ss IäIland e rCHlltal. 

Principen fiir detta in,lrumenl är den, alt 
,le I va spänningar, vilka..; inbörde fasläge 
.-kaJ! undersöka" omformas till korta puloe r, 
.-0111 fll r , t yra pn f1ipflop-koppling. Storleken 
"" utgiingsspänningen från flipflop'5teget ut· 
.!!;;r etL mätt pA fu,för,;kjutningen mellan 
"pänningarna. För ('Il vi s,: fasförskjutning är 
df':nna utgå ng~spänning oberoende av frek
" ,nsen, varför llIun fär direkt avläsning av 
fasskillnaden på ett visarin,trument inom det 
frekvclISområde, för vilket apparaten är 
dimemdonerad. rasmätarcn kall exempelvi I; 
användas för mera ingåend e -,tudieI' av tOll' 
frekvensrörstärkare och servomckanismer, och 
även för akustiska mätningar är säkerli~cn 
delta instrument uv vä rde. 

"'rekvellsmätare, 
Flera typer av freb enol11ätan' fran Rud"" 

& Schwarz ut ställdes av Elektronikbolagel , 
Stockholm, hl. a. Gli frekvClI smet er för om· 
rådet 10 kp/s-30 ..\1p/ 5. Denna frekvens
mätare bes tår i "tort sel t aven oavs tämd HF· 
förstärkare jämte en avstämbar resonanskret ". 
FrekvensllIetern kun användas för spänningar 
0.3 I11V- 20 V OGh har en lIIätnoggrannhet av 
± 0,5 % . Jngångskapacitunsen är ca l,) pF. 

Samma före tag demonstrerade ocksa en 
frckv-enmleter rör ' K V. 30 Mp;'s-3 000 i\Ipjs 
1), = 10 111- 10 end Jlled inbyggd bart i's tyrd 
osc illator O) i\'[p/ s, Detta instrument !'fbju
der nlyeke t hcig grad av noggraunhet: in släIJ· 
!lingen kan ske antingen med hört ele fon elle r 
med indikatoröga. IlIgångskäll :"lighct 2 mY. 

En direktiv>visande fr"kvenslllel c r fra n 
Rudhe & Schwarz visad '5 också av ,amma 
finna. Principen för denna fn:kvensmeter, 
-om är avsedd för områd,· t 10 p/ s-30 kpl s, 
ha"eras på npp' och urladdning av pn kOIl
del1sator InelIan tv,l fa ~ la s pänningar. Nog
,~rannh ·,t ± 2 0/". [ngå....,.',,,pänning 1- 100 V. 
Ett liknande instrument för rrekvensollll'ådet 
10 p/ s- 60 kpls nl . tälld es av Radio- lmd 
F,·rtlllleldetechllik, Leipzig. 

Fig. Ei, F rekv"'lmnälarl' 10 kp " 30 _\Ip.'" 

O",'illusku/l. 
Ett osc illoskop från dl/ MUIII lII ed förnäm· 

liga cgen ~kaper delllon 'Irerades av firma 
Johan Lagercrantz, Stockholm. Ddta osc iIlo
, kop har balanseraue libtrömsför;;tärkare för 
~å väl y. SOI1l x·uxeln, lO III\' in ger l tum, ut· 
slag på skärmen. Oscilloskopet är försett IlIeu 
irnpul!is tart för avsökning av cngllngsförlopl' , 
och x- och y·uxe lrörstärkarna är så dimensio· 
nerade att över,tyrning f'j inträder vid avlänk
ning 6 gånger skärmdiametern, ,' ilke t själv· 
fallet ger intressanta möjligheter till noggrant 
" tudiuLlI av små detalj er i ett periodi skt för
lopp. 

Dillcrse. 
En inlressant nykonstruktion , en provan· 

ordning för kOI",tuterandc av kort s lutna varv' 
i en lindning, visaeles av' l/lstrulIIcllt AB P G 
All Il ell & Co , Lidingii. r dLnna anordning 
föres den färdigl illdad t' bobinen över en 
kärna, hiirunde till en incluktion sspole i en 
~väll gning skret~ . Före lirrger kortslutna varv 
ökas därvid kre tsens dämpning, vilket. indi· 
keras pa ett instrulllent. 

Ett praktiskt experilll entehass it, visades uv 
iinna Trigger, Stot: kholm . DMla cllass ie är 
försett mer! e tt antal rör~oc klar, strömbrytare, 
stiftlis ter m. m., som är så anbringade, att 
man lätt kan anonJIl8 förbindningar dem 
('mellan. Bra sak för laboratorier. 

En oTid-dip·meter !iiI' h'ekvensomrädel 1.7
300 ~tp/ s vi:,adf's av Bu Palmblad AB, St~ck. 
holm. Denna fre kvcn~me t n, "o111 också kan 
användas exempelvis ,om ,lllonitClr eller som 
fältstYl'kemätan:-, täcker del uppg ivna fr"k· 
vensområdet med sju utbYlbara . polar. 

Ilo Palmblad AB visade också en del sän
rIa remat erial , exempelvis " n miniatYl'olj ekon
dt'J1sator rör 2000 volt spänning från :J/lraguc 
och en vrid kond ensator 2)< 7,1 pF för 9000 

Fi g, 14. Fa smätare för frckv en:;onuå tlet 20 p, :;- 100 k 1' .' ''- . 
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\'u1t :j arhel :!spänning. Sanllna företag \'i sad l~ 
ävt'n upp en kommunikationsmolIagare - en 
dubbd,;upPl' - med bandspridning pä ama
törhand en. 

Förutom inrl'btricn kuk också " lIulltal 
c ivila och militära for,knin gs ill s litutioner ol'h 
de tekniska högskolorna s iälIt ut en del mera 
avancerade in"rulll ent på el ektronik- och 
radioomrll. d,'t. Bl. a. ,; tälJde ellalll",r" T el.-· 
uiska Högskola ul ,'n mckani,k och en eick· 
Ironi , k differentialanaJy"ator och "II rad 
UK "·utrustningar. Kl/Ilgl. T eklliska Högsko · 
lall harl e ut"tilll bl. a. ,' Il reg i"trerallde im pr · 
dalH'nll 'kr för frekv('ns~ r lå ng t in på UK V
området, e ll Ilniver,;aHilt er och 'n audiometer. 
Förs Farels Forsl'-lIill gsfl llstalt had e bl. a. ut· 
,,, I äll t en G}I·räknarc mr borrhå l och en del 
lI KV-ulrustningar. POPUL\R RADIO hop
pas i s inom tid bli i tillfälle att återkomma 
ilie" näTmarI' duta för d "a apparal~r. 
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Beräkning av 
nättransformatorn 

Av ingenjör STIG HJORTH 

,11ånga gånger tidigare har i jack· 
pressen varit införda beskrivningar 
av olika metoder jör beräkm'llg av 
nättTallsfonnatorer. Här nedan redo· 

göres för ytterligare en metod, som 
i.cke kräver nämnvärda malemaliska. 
h/sikte,. hos liisarell. 

Vi förutsätta, att vi skall linda en niit· 

transformator med följ ande data: 
Primär: 110-127- 150- 220- 240 V, 

50 p/s 
Sekundär: 2 X 300 V, 100 mA (anod· 

spänning) 

2X 3,lS V, 3 Al.. .. 
l X 5 V, 2 A J glodstroll1 

Då det är det primära V A·talet som 

bestämmer ,kärnans area, . summeras 

först det sekul1dära VA·talet: 300· 0,1+ 
+6,3 . 3+05 ·2 = 58,9 VA. 0111 man räk· 

nar med en verkningsgrad av 80 % får 

man då det primära V A·talet till: 
058,9 
0,80 = 73,6 VA 

Vi undersöker nu fjg. 2 och upp· 

söker effekten 73,6 VA vid vänstra kan· 

len och följ er denna punkt a vågrätt 

tills vi träffar kurvan l och finner lod· 
rätt därunder punkt b, 10,3 cm2, som är 

den sökta kärnarean. Om man använder 

sig av standardkärnor, bör man ta en 
\'ars mittben har måtten 3 X 4 cm = 12 
cm2 för att vara säker på att kärnan 

ej blir för snålt tilltagen. 
Nästa etapp är att bestämma antalet 

varv per volt, dvs. det antal varv som 

fordras föl' att få en inducerad spänning 
av l volt. Detta kan lätt 'bestämmas med 

hjälp av fi g. 2. Vi följ er en linje från 
12 Cll1~ lodrätt upp till kurva 2, där· 

efter följ er vi skäfllingspunkten våg· 

rätt till högra kanten c och där avläses 
3,4 \'arv per volt. 

I nllan man bestämmer grovleken på 
den tråd, 50111 skall användas, måste 
strömmarna i de olika lindningarna ut· 
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räknas. Strömmen l är lika med effek· 

ten P, dividerad med spänningen E. 
P 

Således 1= f 
. Vifå då : 

lindningen för 110 V : 
73,6 

1= 110 = 0,67 A 

127 V: 0,58 A 
ISO V: 0,49 A 
220 V: 0,34 A 
240 : O 31 A 

I fjg. 2 är strömst yrkan angiven till 

höge r i diagrammet och vid underkanten 

finns tråddiametern, beräknad i mm. I 

lindningen för 110 V flyter en ström av 
0,67 A = 700 mA. Om vi utgår f ra n 

denna punkt på högra sidan och följer 
den horisontellt, träffar vi kurvan 3 i 

punkt fl och rakt därunder finns en 

tråddiameter av 0,054 mm. Om vi fort· 

sätter på liknande sätt för alla de andra 

lindningarna fås: 
110 V: 0,054 mm, vi tar 0,5.5 mm 
127 V: 0,.51 mm, vi tar 0,050 mm 
ISO V: 0,46.5 mm, VI tar 0,45 111m 

220 V : 0,39 mm, \'1 tar 0,40 nml 

240 V: 0,37 mm, \'l tar 0,40 mm 

Fig. 1. Nättransformatorns utseend e. Ob.,cr· 
"era milluuaget på 6,3 V lindningen. 

Nu är primären uträknad och vi kan 
ö,-ergå till sekundären. Sekundärt skall 

likriktaren lämna 300 V, 100 mA, m n 
då strömmen endast varannan period 

1'1) ter genom resp. lindningshalvor kall 

man räkna med halva strömstyrkan \' ill 

bestämning a\' trådarean. 
:300 V: 0,15 mm, vi Lar 0,15 mm 

6,3 V : 1,105 mm, vi tar 1,00 mm 

5 V: 0,94 mm, vi tar 1,00 mm 

Det återstår nu att bestämma lind· 

lIingarnas totala varvalItaI. Vi känner 

till alt varv per \' (llt·talet blev 3,4 och 

då fås föl jande siffror: 
Primär: 110· 3,4= 374 varv 

127· 3,4 = 432 varv 
] 50· 3,4 = 510 varv 

220·3,4 = 748 varv 

240·3,4= 816 varv 

Se/all/där: 2X (300,3,4) = 2X I020 
varv 
2X (3,1.5 ' 3,4) = 2X I 0,7 
varv 
.') . 3,4 = 17 varv 

501'11 kompensation för spännillgsfall 
lindningarna på grund av deras resi; · 

lans kan man i praktikeu minska primä

ren med .5 % och ö'ka sekundären med 
.'} %, varvid följ ande nya varvtal fiL: 

no V: 355 varv 
127 V: 410 var\' 

150 V: 43.5 varv 

220 V: 710 valT 

240 V: 775 varv 

2X300 V: 2X 1071 van 

2X 6,3 V: 2 X 11 varv 
;) V: 13 varv 

Primärcn liudas ej med en lindnin~ 

för varje spänning utan med en lind· 

ning för 240 V med uttag för 110-12-:
-130-220 V, således 775 varv med 

uttag vid 355, 410, 48.5, och 710 van . 

Innan vi lindar transformatorn skall 

vi kontrollera hur stort lindningsutrym. 

me lindningal'lla tar och hur stor plats 

det blir över för isolation och uttags· 
iindar. Kärnfönstret för den valda plåt. 

typen har dimensionerna 47 X 16 mm. 

Från dessa mått avgå r 4 mm för bobi· 

nens t j ocklek och lindningarnas JUre 
isolering, alltså återstår 43 X 12 = S16 
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• Lindningarna tar en plats SOIll 

motsvarar trådens tjocklek i kvadrat 

multiplicerat med antalet van'. Av prak

tiska skäl bör det på detta sätt beräk
nade lindningsutrymmet icke utgöra 

mer än ca 1/ 2 av fönsterarean minus 

utrymmet för bobin och lindningsisole
rIng (516 mm2 ). 

0,S52 X 355= 107,39 
0,502 X 55 = 13,75 
0,4,52 X 75 = 15,19 
O,402 X 225 = 6,00 
0,402 X 65 = 10,40 

2 X O,152 X lO71 = 48,20 
2XF X 1] = 22,00 

F X IH = 13,00 
Sunllna 270,93 mm~ 

För att spara utrymme bör man liuda 
\-arvrätt. Primären lindas först med 

ett tunt olje- eller !"mörvapper mellan 
varje lager. Vid smärre nättransforma
torer under 40 VA iiI' det ej nödvändigt 

alt isolera mellan varje lager, utan det 
är tillräck]jgt med va rtannat eller valt 

tredje. Mellan primär och sekundär bör 
man isolera med l il 2 lager tunt press

panpapper eller oljeduk. 
På primären lindas sedan högspän

lIingslindningen. Sedan isoleras igen 
med l il 2 presspanpapper samt ett lager 
oljeduk. På denna isolation lindas nu 

glödstriimslindningarna bredvid var
andra, vilka fastbindas med t. ex. linne

hand en\. fig. 1. Man får hela tiden vara 

noggrann med att lindningarna ej skär 
ned sig vid hobingavlaIll'1. Om isole
ringsmaterialet, t. ex. oljepapperet, till

klippes några mm störr~ iin bobinen 
och vikes upp vid gavlarna förhindras 
derll1a nedski-irning. 

Fiir att ,crhitlla Lästa \'erkningsgracl 
hos transformat orn, hör man hlada kär

lian omväxlallde från hiiger och vänster. 
Vidare bör m all ,,-kruva ihop käm3n 

viiI, så att den illte surrar. Mall kan 
eventuellt göra en plint som fästes på 
Ini av kärnans ~krll\'3r. Till lödöronell 

på plinten ansluter man lindningsutta
gelI , \'ilka därigellOll1 blir stadigare fäs· 
tade och man riskerar således ej att de 

skall "litas aL 
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Fi ~. 2. Diagram för bestänmiug av antalet varv per V vid olika yärden på transformH[Ortl5 
cffekl och kärnarea. Se vidare texten! 
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Fi~. 3. Diagram för heslämning av tråddiamelern för \ ' i 'b strömolyrka genom de olika 
transformatorlilldnillgarna. 
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hets:-iättet hos en Colpitts-osc illator. In

sättes slutligen i serie llIed dessa b, d a 

stora kapac itanser en kapacit ans, C;l_
Clapp-oscillatorn 

Av tekn. stud. C O HEDSTRÖM obetydlig t större iin den ursprungliga 

V i börjar i delta nU.Jllmer en sen e 

artiklar om Clapp-oscillatorn , som 

under sena.lte tid tilldragit sig bety 

dande intresse bland stll/daraT/wlö

rer. S erien kommer all avslutas me(l 

ell k01/.s/.rnlrliollshes /crivn;n g. 

Det. sel/as le året hal' en varialIt {I V 

den viilkiinda Colpitts-oscillatorll äg
nats stor uppmärksamhet i den ut

ländska fackpress en på grl/,nd av de 

goda egenskaper dcn uppvisar i 
praktisk drift, både med hänSY lI till 

jrekvensslabilitet och n)'cklingsbar

!t el. Å'ven här i Sverige har den bli

vit föremål för avsevärt intresse och 

många svenska siindaramatörer an

vänder den som sl yroscillator 

( »(1EO») i sina säl/dare. iVlån:"a 
andra. har emellertid fåll reSllltat, 

som ej alls molsvarat förväntningar

na. Orsaken till dessa misslyckade 

försök torde i de allra flesta fall 

ligga i bn:stande förståelse för kopp

lingens egensIwper och därmed hris

ta lUle hänsyn till de speciella åt n·är

tler som måste vidtas Fi l' aU er/ull/a 

ett lillfredsställande arbetssätt. I nc

danstående artikel diskllt(~ ras Clapp

oscillatorns egen skaper speciellt m ed 

hänsyn till praktiska åtgiirder. 

-rsprungligen an visades denn a osc il

lato r i en artikel av I K e /.app ( l) och 

hetecknas också vanlige n ClapP-oiicilla 

to rn. Den av Hlr Clapp utarbetade kopp

lingen fram gii r i s ina g rund d rag av 

fig. 1. Till höger om den streckad ' 

linj en i denna figur tIterfinnes de f(; r 

Colpitls-oscillatorn karaktc ristiska kupp

linga rna, medan det n)-a i kopplin gen 

ligge r i kombin ationen av de frekvens

be~tämmande elementen i fi gurens vän 

stra del. Dessa clement iiI' frekvensbe

s tämmande så till vida att här återfin

ues kretse ns induktans, men denna är, 
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Fi )':. 1. Pri'lc: ipschema ii.ir Cl app-o,cillalu r. 

mot vanligheten, serie-kopplad med f'n 

kap acitans, C,.. 
Ett närmare studium a\' fi gu ren ge r 

emellertid vid h anden att den av&tämda 

kretsen utgöres aven pa rallell resOnans 

krets, där kapacitanscn iiI' uppbyggd 

av C", Ca och C~ i serie. Hur denna krets 

kan härledas ur en vanlig parallell· 

reso nanskrets L-amgå r \·id studium av 

fig. 2. Den i fi g. 2 a återg ivna kretsens 

resonansfrekvens bestämmes på vanligt 

sätt ur produkten Leo, sålunda (J)~LCII = 
= 1. U ppdelas därpå kapacitansen (.1) 

i t " å seriekopplade delar, C I och Ct, ,ii 
att den resulte rande kapac it a llsen fo rt · 

faraude ä r Cu, bibehå lles kretser_s reso 

n ansfrekvens ofö d inJrad m edan såväl 

C I som C2 nu ä r s tö rre än Cu. T ages 

t. ex. C I och C2 lika blir G\ =C~= 2 Co, 

se fi g . 2 b. H ä r igenkänner vi den van

li ga Co lpittskoppli.ngens avs tiimda krets. 

Gö res nu kapacitanse l'lla C I och C~ av

sevärt större, säg CI = C~ = 4.0 Co, dvs. 

kretskapacit ansen = 20 Co och kretsens 

induktans minskas motsva rande, (h·s. 

till 1/20 L, fö r alt äte rsti-ill a den ur

sprungliga reso nansfrekvensen, har 

man gått så långt praktiskt är möjli gt 

med bibehåll and e av använ llb a ra vä r

den på kretsens egen reaktans (V 2)' 
Denna dimensione ring illustre ras i fig. 

2 e och är typi sk för »högt-C» - ar-

kretsens eo ( i detta -fall blir C3 = 20/ 19 
Co), och induktansen å nyo ges sitt ur

;;prullgliga vä rde, L, har vi å ter en kre15 

m ed el en ursprungliga resonansfrek"pn· 

sen. (J1I1f. fi g. 2 d). Dett a är just Clapp

osc illato rns avstämningskrets. 

Vad h a r då vunnits llled denna mn 

forIIlnin g av den ursprungliga kretsen '? 
Steget f rån fi g. 2 a till 2 b innebar all 

kreb en medgav en enkel utfo rmning av 

å te rkopplingen, dvs. den ble\7 använd

IJaI' i elI Colpittsosc illato r. -r frekvem

stabilitetens synpunkt ökades även de 

kapacit anser som den k ompletta 

osc illato rkopplin gen kommer att shun

tas av rörets mindre stabil a kapacitun

ser. HäJ'igenom kOlllmer okontroller

bara ändringar i rörkapaeitanserna att 

kunn a p åve rka kretsens resonansfrek

vens i mindre grad. Denn a senare egen

skap utn yttjas så lång t praktiskt äl 
möjligt vid djmensionering enli gt fi g . 

2 c. Det sista steget i.nnebär en ylle r 

ligare förbättrin g med h äns)'I1 till 

frek veusstabiliteten, samtidigt som en 

mera normal egenreaktans e rhålles h oi' 

kretsen. Clapp beräknar uppskattnings 

\' is den minskning i frekvensdrifL som 

~ir möjlig att erhåll a, till 1/ 4.00 i jkilll

f i-i relse med den so m fils enligt fig . 2 b. 

under förutsättnin g alt Sanllll/l al)soluta 

ändring i rö rk apac itanse rna ftiror ;; akar 

den . 

För erhållande av maximal frekvens

stdbilitet skall sålunda C" och C if i fi g. l 

ges så sto r kapacitans som möjligt utan 

alt usc iI.lato rn slutar att s\·äng a. Vidare 

Fig . . 3. De frekveu sheslämmallde impedanser

Ila i Clapp-oscilla lOrn. 
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Fig. 2. "\ "tälllningskre l>;t' n> principi ella ullpbygguad C1apll·o,,,illatorn. 

kan det visas alt C" och C~ bör vara 

lika stora. Då dessa båda kapacitanser 

ingå r i sviingningskretsen måste de vara 

av allra bästa kvalite för att ej i onödan 
försämra resultatet ay de gjorda \ ' 111

sterna. 

Ser man åter på kretsen som den 

ritats i fig. l finner man att grenen 

L-Cv kan uppfattas som en seriere80-_ 

nanskrets, 50111 kommer aU sidstämmas 

av Ca och Cg så att oscillatorns arbets

f rekvens kommer att ligga högre iin 

se ri eresonansfrekvensen hos L-C,,, Ju 

större kapacitanser man kan nyttja hos 

('Il och Cg , desto mindre blir deras 

"ncdstämmande verkan, dvs. desto lägre 

blir impedansen i grenen L- C". 
Betydelsen av detta framgii r genom 

att kasta en blick på fig. 3. Där har 

schematiskt inritats dels de (huvudsak

ligen) frekvenshestäl11mancle illlped an

"er som kopplas till cH rör för att deLLa 

skall fungera som oscillator, dels de 

impedanse r som röret själv introduce

rar i kretsen. Här skall endast konsta

teras att grenen L--C" i fig. l motsva
ras av Z[ i fi g. 3. Ju högre rörilllpedall

sell Za ~ är i förhållande till l [ desto 
mindre komme r ändringar i lag all 

kunna påverka oscillatorfrekVeJlSell. 

Två viigal' ii I' då möjliga, dels att gö ra 

la g' så stor som möjligt, dels att göra 
Zl så liten som I1lcijligt. Det huvudsak

liga bidraget till l a;:: kommer fr ån kapa

citansen galler-anod, vilken alltså bör 

vara minsta möjliga. Detta medför den 

praktiska konsekvellsen att en pentod 
bör användas som oscillatorrör. Vidan~ 

kan man konstate ra att impedansen hos 
Z[ blir minimum då kretsen L--C,. för

"ättes i serieresonans. Ju närmare se ri e

resonansfrekvensen man arbetar desto 

läg re blir alltså l [, och desto större så

hlllda frekvensstabiliteten. Absolutvär
oet hos II bestämmes av förlu sterna i 

L och Cv (samt av sidostämningen frän 

se rieresonansen) . Ju högre Q-värde spo

len har och j u lägre förluster kapacitan
sen inför desto lägre blir alltså lj: s 

absolutvärde, även om man ej kan Ila 
det optimala tillsttllldet att arbeta vid 
se rie reson ansfrekvensen. 

YLLerligare en omständighet gör alt 

det är omöjligt att arbeta , -id serie

resonansfrekven sen. För alt en åter

kopplad oscillator skall svänga fordras 
nämligen att den från anodeu åter

matade spänningen vändes 1800 i fas 

innan den når gallret. Della skulle ej 
kunn a ske om krelSt,n a rbetade vid ",in 

• 

re onansfrekvens, df, den JU just dilr 
äl' rent resisti v. 

Genom att al'beta med högsta luiij

liga värden på C" och C~, hästa möj 
li ga Q-viirde hos induktansen och mlll

sta möjli ga förluster hos den avstämda 

kretsens kapacitanser kan man erhålla 

en oscillator van frekven ~stahilitet av
sevärt iiverstige l- övriga L- C oscilla
torers. Men alla dessa elektri ska åtgär

der förl orar helt sin verkan om ej sam

tidigt de mekaniska krav, som en stabil 

osc illator ställer, uppfyllas. Varje ten

dens till vibrationer eller lägesfiiränd
ringar av komponenterlla kommer all 

å terverka menligt på frekvensstabilite
telI, och temperaturen i avstämning5

kretsens omgivning maste hållas så 

nära rumstemperatur som möjligt för 

att de vunna fördelarna i elektriskt ~I\

seende ej skall gå förlorade. 

l en följande artikel komm er en 

mera matematiskt betonad ana.lys a·v 

kopplingen aU gellomföras och i en 
a.vslutande artikel kommer så el/. 

konstruktiollsbeskrivlling på en kring 

Cl~pp-oscillatorn konstruerad stJ'r

oscillator för amatörbanden. 

F ig. 1. S tyrosc illator (Clapp-o,eillalor) hygge! av förf. Oscillatorn kOll IIner all be~kriva, i 
detalj i cn kommande artikel. 
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När Jet gäller att mäta stora reS1S
tanser, L ex. isolationen mellan primär
lindnillgen på nättransforl11atorn och 
ehassiet på växelströl11sapparater, prov
ning a\r antenn- och grammofonkondell
;; atorer på allströms apparater och andra 
ställen, där isolationen skall vara bättre 
än 5-10 MQ, kan det vara bra att ha 
en isolationsmeter. Den här beskrivna 
isolation8metern beslih, som framgår 
av schemat. endast aven likriktare och 
en avstämningsindikator, ett indikator
öga. om nättransformator kan man ta 
en sådan från en skrotad apparat eller 
cn s.om ligger till ingen nytta i något 
hörn. Huvudsaken är att det finns lämp
liga spiinn ingar för rörens glödtrådar 
samt en hi.igspänningslindllillg, helst 
lIl ed mittuttag. 

A\- schemat framgår alt halvvilgslik
riktning tillämpas, i modellapparaten 
var högspänningslinduingen på 2X 350 
volt. Växelspänningen på de parallell
kopplade anoderna blir således 700 volt 
när hela lindningen är inkopplad. Me
delst en omkopplare kan halva lind
ningen allslutas, 350 volt. Genom att 
strömförbrukningen är så låg, får vi en 
likspänning efter likriktningen Vii ca 
700 X 1.4 = 980 volt resp. 3S0X1.4= 
= 490 volt. Anodspänningen filtrera5 
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ej. elldast CII uppladdniugskondc ll ~ator 

pa 4 /IF följer. 
Eftersom anodspänningen nästan är 

l 000 volt, måste man seriekoppla två 
elektrolyter om vardera 3 ,uF och ca 
500 volts driftspännjnO" för att genom
slag ej kall befaras. Det är dock inte 
nödvändigt att ha så stor kapacitans 
som 4 /IF, det räcker med 0,5 ,uF, men 
<W blir likspänningen lägre, ty en törre 
kondensator »häller UpP» spänningen 
bättre under de negativa halvperioder
na. Observeras bör vid inkopplingen, 
att chassiet har positiv potential, och 
ytterhöljet på kondensatorerna skall 
följaktligen isoleras från detta. 

Anodspänningarna, 490 resp. 980 
volt, är dock för höga för avstämnings
indikatorn, varför dessa måste sänkas 
till en lämplig nivå. Detta sker genom 
att inkoppla ett seriell10tstånd på 100 

IsolatioI 

Av ingen 

( 
I nedanstående artikel I 
vilket man kan utföra iso 
stånd upp till 100 Mohm 

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

HJ. Den ena testpinnen är ansluten till 
chassiet och den andra är via ett serie
motstånd ansluten till »ögats» styrgal
ler_ Detta motstånd har två funktioner 
att fylla, dels att begränsa strömmen 
genom testsladdarna till ca l mA. Här
igenom erhålles ingen farlig »stöt» vid 
heröring av dessa. Samma motstånd 
bildar tillsammans med potentiometern 
i styrgallret en spänningsledare, som 
ger styrgallret en sådan positiv spän
ning, att »ögat» lagom sluter sig vid 
kortslutning av testsladdarna. Ett mot
stånd på 30 kQ är inlänkat j serie med 
potentiometern för att »ögat» skall fa 
en vilopunkt då potentiometern står på 
noll. 

Om nu ett högohmigt motstånd in
kopplas mellan testsladdarna, kommer 
styrgallret därigenom att få en lägre 
positiv potential, och för att återställa 
j ämvikten måste styrgallret f1ytta_ 
högre upp på spänningsdelaren. Detta 
sker genom att öka gallerläckan, dvs. 
genom att öka motståndet i potentio
metern. Vid olika motståndsvärden som 
mätes kommer sålunda potentiometem 

Fig:. 1. holaliom intlikalo rn,; prinripschema. 
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ves ett mätinstrument med 
sprovningar. Isolationsmot
uppmätas med apparaten. 

att f · olika inställningar. lVlan kan sa· 
ledes gradera des ratt direkt i meg
ohm (MO). 

Ila mått på modellapparaten fram· 
gar av fig. 2-3. Dessa mått får dock 

bestämmas av den transformator och 
andra detaljer som ingår i instrumen

tet. »Ögat» är monterat på en plåt som 

~i r fastskruvafl på transformatorn. Lå 

dan är krymplackerad i en tilltalande 
färg och försedd med gummifötter. 
Skalan är av l mm mässing, och gra

"erad. För att kalibrera den kan man 
använda standardmotstånd som serie
k pplas för att erhålla de olika önska

de J11 otstånds\'ärdena. 

\ 
I 

l 	 5 t 1ll0t5l. 100 kQ l W' 
st potentiometer l MQ 
st nätströmbrytare (Johanssons Radio· 
fabrik) 
st omkastare (Johanssons Radiofabr.l 

2 st hylsor för banankontakter 
l st chassi+panel+l1l.da enl. rit ning 

Fig. 2. :\1åltskio, för appara ten:, cbao-i· o. ·h panel. 	 Fig, :1 Ritning för im' lrulllentet; lada , 
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Den mottagare, som här skall be
:;krivas, tillkom efter studium av ell 
artikel i POP LÄR RADIO, där olika 

luiniatyrradioapparater från de ocku
perade ländern a beskrevs. 

'Efter en del experiment och prov

ning med olika kopplingar lyckades 
förf. komma fram till den apparat SOI11 

heskrives i det följande. Apparatcn 

fungerar över förväntan bra med hän
syn till den ringa effekt en cykelgenera

tor lämnar, den korta anteIHlen och 
avsaknad av jordledning. Jordledning 
är i allmänhet nödväJldig för icke nät
anslutna apparater av denna storlek. 

• En cykelradio 
Av radiotekniker JOHN NILSSO~ 

I
r "' 
I denna artikel beskrives en liten originell konstruktion, enJ 
I liten radiomottagare avsedd att anslutas till en cykeldy

namo. Apparaten går också bra på växelströmsnätet. , 

Apparaten är avsedd alt användas 

med hörtelefon, men i närheten av 
lokalsändare förmår den driva mindrc 

högtalare även vid anslutning till cykel

generator. Vid gj orda prov mottogs 
Motala-stationen med god hörtelefon

styrka i norra och västra delarna av 
Västergötland, Oslo i västra Dalsland 

och Värmland. 
Schemat bygger på triod-heptoden 

ECH21 använd dels som gallerlikrik
tande detektor dels som slutrör. Till 

anodlikspänningens likriktning har an

\·änt" torrlikriktare för inbesparande av 
likriktarrörets glödeHekt. 

6 volts cykelgeneratorer länlllar i all
mänhet 3 watts effekt, varför efter ut
tag av glödeffekteu till ECH21, 2 walt, 

cndast 1 watt å terstår till upptransfor

rnering och likriktning, vilket vid 220 
volt utgör knappa 5 rnA. Apparatens 

anodströmförbrukning har diirför pre;;: 
sats uer till ca 3 mA. 

Röret ECH21 kom till an vändning 

trots sill relativt sto ra glödström~för

brukning, 0,33 A, pa grund av sin 

lämpliga utformning utan iure förbin

delse l\1ellan triodgallret och ett galler 
i heptoddelen. För inbesparning av 
glijdeffekt provades först med tdi skil

da 1,4 volts direkt uppvärmda minia

tyrrör, vilka matades genom särskild 
likriktare. Dessa visade sig emellertid 

vara alltför känsliga för spännings
variationerna uncler åkning mecl varie
rande hastighet. Denna olägenhet und
vikes med indirekt uppvärmda rör, 
vars stora katod yta ej hinneT avsv<Ilna 

sa fort. Röret ECH21 fungerar till

fredsställande vid så 1<lg spänning sonl 
4 volt, vilket motsvarar en fart av ra;;:k 

promenadtakt. 
Samtliga i apparaten använda mot

stånd med undantag av silmotståndet 

R6 äro av bakelitkapslad 1/ 2 watts typ, 
fabrikat Witrohm. Förutom fördel en 

med de små dimensionerna märks att 

dessa motstånd kan förläggas i omedel· 
bar närhet av andra detaljer utan risk 

för överledning. 
Vridkondensatorema CI och C2 äril 

pertinaxisolerade och kunna erhålla~ i 

mYGket små dimensioner bl. a. från 

Clas Ohlson & Co, Insjön. 

Transformatorn kan lämpligen lin
das på en medelstor utgångs- eller Lf
transfonuatorkärna. Kärnan som an· 
vänts i apparaten mätcr 5 X 4,5 X L:i 
Gm med en area av ca 2 cm2 • Varvtalet 

beräknas efter nedanstående förenkla
de formel, gällande endast för 2.; pis : 

E 
N~ 

0,013' Al'" 
där iV är varvtalet, E den önskade spän

ningen samt Ap" kärnans area -i cm 2 
• 

25-periodig ström har valts som ut
gångspunkt vid transformatorns beräk

ning, enär strömmen från cykelgenera
torn varierar mellan ca 10 till 50 pi ;; 

under åkningen. 50 p/ s motsvarar en 

fart av 40 km/ t im med vanlig fyrpoli g 

generator. 
Belastningen för 6-voltslinduingen 

är 0,5 A och för 220-voltslindningen 
15 mA, vilket ger tråddiametrar a\ 
0,5 resp. 0,1 mm. 
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Fi~ . l. C, kd rad iOIl < p rin e ipsch e llla. 

rad europeisk rör5uc i';e l. :;tifLa';stå ndct 

anpassas till lämpligminiatyrkolltakt. 

Apparaten är uppbyggd på vinkel

Löj t chass ie av storleken 13 X 8,5 X 6,:
Clll bildande apparatens frontpal~el oclt 

bottenplatta. H.unt om chassie t en 5 mm 
bred invikt kant f(ir fä ste av kåpan. 

För e rh[tll ande av god ~tabiIile t hal' 

chass iet till ve rk ats av 2 111m alun: iniul1l 

plå t. 

Kåpan tillverkas av l m111 aluminiullI

plåt och bildar apparatens gavlar, över

sida och baksida. I baksidan upptages 

elt rektangulärt hal passande för all

slutnillgskontuktclIs Låda altem~tiva in

kopplingar. Chassie och kåpa frost

lackeras eller förses med fastklistrat 

överdrag av konstläder. Pa kåpaus 

(framifrån sett) högra s ida faslskruvas 

antennfästet bestående aven bit ebonit, 

vill<en uppifrån till 2/ 3 genomborras 

med 8 mm borr, sista tredjedelen bor

Deu i apparaten använda likriktareu kopplillgsIindllingen L~ välje5 lämp  ras med 4 mm. ppifrån in!'kruvas eu 

utgör ena halvan av en Westinghouse ligen för LV till en trcdj edel och för kontakth ylsa i vars nedre ~inde den 

kopparoxidulhögspä nnillgslikriktare för MV till hälften av L I :5 varvtal. Spolar böjliga ledningen hån e l kommer alt 

·WO volt 5 mA. Efter demontering av na måste lilldas åt ~amma håll. fastlödas. 


likriktaren infördes hälfteu av likrik· Plinten för anslutning liV 6 eller 220 l frontpan clen borras h ål för fast


tareelementen i ett pertinaxrör m ed volts växelspänning tillverkas av ebon it sättning av vridkondensatorerna och de 


inuerdiameter 8 mm, vilket försågs 3 111m tjock och :~ cm i fyrkant, den isolerade kontakth ylso rna fiir hörtele


med l1Ictallpluggar i häda ändar för för~es med tre konlaktstift från kasse- fonen. 


<In slutningen. Elementen skall införas 


mcd skiktsidau å t samlJla håll , de skall 


alltså se riekopplas. Observeras bö r, att 

\ äxelspänllingell matas in f ra n elen 

iinde vari\! skiktsidorna vänts, för er

hall ande av rätt polaritet pEl likspän

II ill gen. Likri.ktaren Hlr dimens ionern a 

11 X /O 1ll1lI , arför den få r plats uppe 

pa transformatorn. Givet vis kan vilken 

~ "111 h(~ l s t annan lämplig koppa roxidul

eller selenlikriktare an vändas om s11llun 

IlI ed tillräckligt små dill1 e u s iorJ(~ r kall 

'1I 1,;kaHas . 
. polcu Iiudas på eu lileu spolstomll1e 

Iller! j ärnkärna. Vid C2 = 500 pF skall 

illduktansen för ~vIV vara ca 1.50 ,uH 

"ch i iir LV = 800 ,ulf. Varvtalet för 

/ '1 fur beräknas i yarj e ~ ärskilt fall med 

hiins} u till den Huvä ucla SPO!stolll I1lCIl 

eller IItprova~ "a att lIl ott agaren täckcr 

det m'sedda våglällgdsoJllrådet. Åtel'- F i:,.;. 2. Den färdi~a crl..elradioll. 

POPULÄR RA~IO NR 12/1949 
341 



V ridkolldensatorerna och kontakt

hylsorna monteras med C2 till vänster. 

Rörhållaren fä stes på en vinkel monte

rad på bottenplattan intill bakre kan

ten, 2,.5 cm från vänster sida. Till höger 

om rörhållaren monteras anslutnings

plinten passande för det rektangulära 
hålet i kåpans baksida. 

Kåpan fästes pa chassiets invikta 
kant medelst plålskruy; mellan kåpan 

och chassiekanten lägges en tunn gillll

milist för tätning. Apparaten bllr där

igenom praktiskt taget vattentät varför 

den kan si tta kvar på cykeln även 0111 

det regnar. Över det rektangulära hålet 

i kåpans baksida anbringas en tUBll 

pertinaxskiva j vilken upptagits elt hål 

passande för anslutningskontakten. Ski
,ran göres förskjutbar mellan kontak

tens två alternativa lägen med spår för 

två lasskruvar, så att endera 6 eller 220 
\olts kontaktstiften frHägges. 

Antennen, omkring en meter lång, 
tillverkas av tre bitar aluminiumrör 

pa~5ande i varandra, den nedersta med 

8 111111 diameter. I denna inpressas en 

banankontakt sedan ebonithandtaget 

avlägsnats. Bananstiftet gör kontakt i 

alltennfästets kontakthylsa samtidigt 

som urborrningen med 8 mm diameter 

sti:ider och avlastar belastningen. 

Apparatens fastsättning på cykeln 
sker enklast genom montering ay en 

platta i storlek 13,.5 X 8,5 cm på styr

stången, fastsatt med klammer från 

kasserad ringklocka. Plattans översida 

beklädes med l cm l j ock svampgul11l11i

matta. Härpå fastspännes apparaten 

med två gummi remmar. Apparaten blir 

isolerad från cykelns gods samtidigt 
som inverkan av skakningar under åk

ningen minskar. Tlll strömförsörjning. 

en bör två sladdar dragas från gene

ratorn, ena polen bör vara förbin

delse med godset. 

Skall apparaten användas stati onärt 
med utomhu. antenn bör alltellllkonden

satorn C l minskas till 25 il SO pF enär 

elj e~ t ~elf'ktivitetf'1I blir för dålig. 

Fig. 3. Apparaten med kapall horllallcn. 

Störningar 

från volym

kontrollen 


I manga mindre mottagare brukar 

efter någon tids förlopp uppträda skrap
ningar, då man vrider på volymkontrol

len. Öppnar man en sådan potentiome

ter, kommer man i de flesta fall inte 

aU kunna upptäcka någon defekt med 

blotta ögat och även efter en nog sa 
omsorgsfull rengöring reduceras stör

ningarna endast obetydligt. Detta kan 

bero på att man av besparingsskäl har 

åsidosatt två gamla viktiga regler för 
hur LF-volymkontrollen bör anordnas i 

en 1J10ttagarekonstruktion: 
l ) Volymkontrollen bör icke genom

flytas av likström och 
2) 	 den bör icke användas som !!:aUcr

läcka. 
Vid reparation aven mottagare mer! 

störande volymkontroll kan man sä
kert utgå ifrån, att denna varit inkopp

lad på det sätt, som visas i fig. 1. Om 

Fig. l. Oliimplig koppling fiir ,·olymkontrollc-n. 

delta är fall et sa bör man ändra kopp

lingen så att den överensstämmer med 
fig. 2. Störningarna brukar då i regel 

försvinna. Om delta inle är fallet är po

tentiometern alldeles felaktig och bör 

repareras eller byggas 0111. Man skall 
här kanske kunna invända, alt om felet 

ligger i schemat så bör störnlngarna 

också uppträda även om man sälter in 
en ny potentiometer. Det gör det också 

allmänhet, det är endast störnivån 

POPULÄR RADIO NR 12/19.49 342 

http:12/19.49


~()1Jl har försvunnit under hörbarhetens 
gräns och den framträder tydligt en
dast efter det att kontaktmotståndel 
ökals i volymkontrollen, då denna va
rit i bruk någon tid. Är lågfrekvensför
:;Iärkareröret en pentod så hjälper det 
oftast inte heller om man sätter in en 
alldeles ny potentiometer. 

Fenomenet kan förklaras på följande 
:;äll: Flyter likströl1lmen från dioden, 
~O1l1 V'isas i fig. 1. genom potentiome-

Fig;. 2. Korr~kt inkoppling a,' vol )'mkontroll en . 

tern uppstår över denna en likspänning, 

som adderas till det efterföljande rörels 

gallerförspänning. Då kontaktmotstån
det och därvid också glikontaktens 

spänning mot jord inte är absolut fixe , 
rad vid regleringen så uppstår det feno
men, som ger sig till känna som störan
de skrapningar. Glidkontakten angriper 
ju inte kolbanan punktvis utan över en 
viss yta och då varken motståndsbanan 
e1lel- kontakten är fullständigt plan kan 
Illot.;;tåndsvariatiouerna inte försiggå 
kontinuerligt utan kommer att ske mer 
eller mindre språngvis_ Störningarna 
gör sig gällande även om man inskjuter 
en kondensator mellan galler och poten
tiometer. Den varierande spänningen på 
glidkontakten förorsakar nämligen stän
diga ändringar i kondensatorns ladd
ning och likspänningen på potentiome
tern blir därvid överlagrad med en 

växelspänning som ö"erföres till gallrct. 
Spärrar llIall potentiometern för diodlik· 
slrömmen men använder den som "aller
läcka inträder något Ijknande_ Anlcd

ningen är nu, att när man vrider pit 
olymkontrollen ändras resistall II el 

lan oändligt högt värde och det i varjt' 
ögonblick uttagna delmotståndet på po
tentiometern. Gallerförspännillgen bur 

därför inte fixerad och de uppst end.' 
utj ämningsströmmarna medför tör
ningaflla_ Skulle man tala om någon 
fördel med schemat i fig_ l framför det 
i fig. 2 sa består det i att man spar r 
material förutom däri, att diodens Le 
lastnillgsimpedans blir mera Irek ens 
oberoende_ Vid riktig dimensionering 
av komponenterna i fig. 2 är denna för 
del dock ganska oväsentlig och gÖl' . et 

i varje fall inte motiverat alt man trl r 

störningarna på köpet. 

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


Härmed hä vi nöjet preJentem 

EN NY HOLLÄNDSK WIRE RECORDER! 

Förnäml(r: Läll 

Ijl/d "rr 
sköMkmIilet ... .... -... 

lllealisk fiil' affiinuuiin. atln>katel', liikal'e. lii\'Urc- m. fl. -id 
diktamclJ, kuufe l'l'lliiel'. l'iittegilngal'. nnde r>,ciknillirl1l', und~l' 

vj''lling tt, s . ,'. 

Portabel - Yik t 20 kg-. 

F örJlackau i embulJage
:1,- vHsktyp 1U t'11 fal'k fiil' Denna h-ädinSllelllingsalll1arat är fiirse,ld mell inb~'gg,l högfalare 04·h tUrstäl'kare :-.amt 
:\ Ila tillbehiir. 

skivspelare_ 


"'örntom ,'anlig 1I1)I)tagninl: me.d milu'ofon finlIs ä"en uttag (ör anslutning till I'adi" "amt 


IIPIJt,ltgning ay telefonsamtal. l{ontinuerlig inspelning Odl återgh'uing UPI) till en timnlt'. 


Mel'sl)Olning ay Sllelad tl'älllängll skel' 8 ggr så fort som inSllelningen. TräMns livslängd 


är obeg·l·änsall. 

Generalagent: 
..\8 Bo Palmblad_

Leverantör: GEO C. F. KAUDERER, Muiden, Holland Stockholm 
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Kurl/:ågssuf/cr jör allw/ör(,alldell. POPULÄR 
B)'gl{ .rjäh · Eder I RADIO nr 4rl947. 

Spulsystem. jiir jlls/.a (,llIulspridllingsomrizdell 
fl l kurtväg. POPlJLA R RADIO nr 4/ 1949. 

Grllluln\'lriften ('ör nnlitande fl\' ]"nlgebynul Kort/i"gstillsats mCll 18 bamhprid/lillgsomra·SKIVVÄXLARE 

\ ', ,!tt !-'OJll l lt 'I:.:{ kan 1111 lHvll lH t.t Jll'l IJ,q~').!!l :->iTl 
:-: kh'\'ih,In rl ' "Uer hy;.::g-a om :-- i n ,l.{amla L'.Jl l'l' l ~ 
~ 1 H'lar t! 1ill pli antOlIlH,i~k \':ixhtrl' t'iir l:! ~I..:i\-nr, 
!\.\JII:-itruliti'IIIPII ~till\ iiI' ~ Y llll c rlig'f" lI t'"kl'l Il u 
..:l ; tl' a\' t..' ntla :":il 7 I"()rlig-u tl elar (ld l hlir url'oli;.::t 

hillig' i t'rull1:-otiilllllltg;, 
I ll~iilHl J1~llall~t;ielldp l ~ll l' o n~ "U n id d t iII 
..HII da Edl~ r Hill fattli;..ra l'illlillg'lll' :-;alllt' nrlH't:--
ht· f.; k riv lJin}[ fn r l' lltla :-;1 Kl" , n: 7,-). 

:-o\' KSSK ,-\, H .A'S U Jo:J.lSR\: R.\S, l{onst,rllktl()ll~-

Hill'm, "d b~:-:tiill{'~ 1. :-:ab ritlliJ Ig'ur !-\u ml :tl'LH ~ I:-;" 
h«'''';).\l'h'n, till ~ld\' \' ~ixJa!'(~ il Kl' : ;; :75 i'X . porlv, 

;\:\11\11 : 

...................... ,................................................,......................................... ,............................................................................................................................ ,... 


TEi"'L.-\ l'Ö tt;rlJill.IC~skytl(1 nit' lli} · 

l':I riin Ilar I1lnll~::'l fill'dt'laJ ' : 

lI t' l l jllhal~atlp i :-I 1' g' t. , ·ii l il"tI }.' I' :I II-

d :' }lla s t - ulUlt\rial. ~OI1l 1l1iltl'ÖII-11' 


all ill\ ~ rk:l.ll :I " luft, olja udt 

11i' It:-<i Ii , 

I II;.:'t 'i1 l' i !-'k riit' l~{)rtsll1tniug' :tV 

,.. I i fl t' 11 , 

Efft'],l iv a\' ,·qiil'ltin.!: , 

IIIj.!f'l\ r i:o'k I'i i l' ,~ la JlJlI, n ntakl d 
11' (' Jiid~ag'I', 


11I ).!.( ' u Jl l t'ldi,;; i ll\' C l'li lln pil molol' 
, ' fI\! !.;II' 11. 
TI':~I.,A ~ t4)I· JlillJ(s"''',.\' tlcI 1:t~'l' l·t'iil'a:-; 
:: lllika w II!lt ' ll t ' r: 
l)!\' HL' . a\'!":t ' d,l t'iil' lIlotol'l ' l' !l 1l'd 

, iipPJlil tiilld:,tif'l , 
I II\. l,f;, ... anq'dtl f iil' lll u tOI't ' l' lll l' d 

lH'd:-:;ilJk ta t:illlhqi!'I, 
I IJ, lO , :! a\'!'oO("ltl fiit, fijrtl plllillg'~tln -

!"n u , 
PrI:-, 1)[' ~t. lir. a: 

,\(el'fijr~Hljal'f" l'rli ~illa .l!ot! rahutt , 

lItgiir J,r , 2: - . }-<Oör denna H\"&:,trt b esnlrtl 8 
högs t hoi\. frligor, \ 'Ukas bes\'urnndf" ("-J luiin'r 
nle ra omfnUnnde nrbete. För utarbe tande B\" 
8chenla, Iitt~rlltlll'hii ..vbningar eller \' idlytti 
a;:-u r e utredningMll,rbet c lI lltgttr u n -ode' enligt 
ij\'e renSlionlmeIH~ i vurJe siirsldlt fnll. l\Ied
d{'laude hetr.irtantll~ url'odels ~torl t' l,;, tilh.tälIeH 
hiir\'itl dt"1l l'rl\gande; utredningt'1I \"(~rk lii t iillel4 
~J rörriill \'{'derbHnlnth~ R'o dkiint (h-t lI))ll.&::"i\'J1 Il, 
un'ollpt . 

Fråga : 
Vore tae k~alll för litteralurhäll\'i, ninga r för 

i ~ kandina iska tid,krifter Jluhlicerade artik· 
lar hetr, all1atöl'hn:~gc a\" t:nkl o. k or l \'å g:-:;* 
appara ter. 

S,'ar: 

Kort/i"gslIIultagllre. Raka lIIotlagare. 2 rörs. 


2 krets III. Ii/H/II. data. l'OPULAR RADIO 
nr U ! 19'12. 

Ban.dspridllillg pli hor//;<1g. k ort c,igs ti!ls((/s 
/li ed " :0. POP LAR RADIO nr 4l 1942. 

Kor/vligstiUsats /li ed 9 balldsjlfidllillgso/llflidclI. 
POPULÄR RADIO nr 9/1943. 

}.·lIkel "ortuligs/i"sal.~ /li ed S ha/lllspridnillg.,·
olllradel/. POPULÄR RADIO ur 3/1944. 

Tvåriirs korwiJgsmottagare jör batteridrijt. 
KOll slruktiol/sbeslrrilm. POP ULÄ R RADIO 

nr 10/ 1944. 
R ak trajiklllvttagar~ iiir J.,orl.uiigsalllutörer. 

K ons traktiollsbcshivl/. POP ULÄR RADIO 
nr 3/1945. 

Kortvägstillsats med 1.; balldspriclllillgsoll/.· 
" idell . K OlIslru lc tiulIsheskritm. POPUL"R 
RADIO nr 12/1946. 

den. POPLAR R DlO nr 6 / 1949 . 
Balteridrivet Kurtbolgemodtnger med påbyggt 

r:olpilts·sellder. R '\[)[O EKKO nr 4 l 1948. 
(3·riir" mollal;are ) . 

'l .Rörs K ort(, plgemot!tager. POPULA::R RA· 
1>10 nr ,S 11946. 

Lille sliper jur 20, 40 och 80 1/1 . OZ nr 8/l948. 
Eli 2 /Il. Slip er /li ed S ·me/er ug Stpjheg flell ser . 

02 nr 12/1948. 
10- 20--40- 80 III etc I' Baand·Mvrltaga. R.\· 

010 l\'l.AG SlNET nr 6 och 7/ 1946. 
(5·rörs mottaga re ). 

RM spef'ial Kurtblllge mo,{wger jor 10 og 20 
III Ills/yret med Sfljj(llemper. R \DIO MAGA· 
SINET III' 2.'1947. 

Frl/ga: 
J artikeln )Iollagare teori del l i POP L\ R 

RADIO nr 4 .'1947 finn " följand e formel Hir 
beräkn ing: u\ J ,, ~täll1nin g,~polcn ~ induktan , 

___~1 ____ 
j . = 41'"( 500' 10' ) "(515 . ] O" ' ) 

L = l%' 1O~' 
f 

Vad Le tyder de ~Illå , iffrorna e ter termer· 
!la, de . om ;o tä r l ä ll ~,; t upp ulld"r bråk,trl'c' 

~~~~: Vat! iiI' värdet på .1'? 

1 formeln 
] 

L -= 47' (500 'lO'l)~. (515~i()"' ) 
he tecknar (SOO· 10") frek vensen 500 kv/,;· 
(515 ,10-'") = (515 pr) kapac itansvärdet. Dl' 
små siffrorna är exponenter , ~OI1l anger hur 

I 

'1'1-::--;1. ,\ 1'atl i ndi l' 11:11' :1 dklT,!..:'il 

l ' ,:.!l' ll !-' knl1t'! ' , 


• StIlhii Ulltlh,)'J;JP HUI 

• J.å g- JltiJ,rof()lwrr, kt 

• l.a\ Il,Lt' Ih'sHin,a.nl 

TE~J. .\ J'adiori'll' lag't' I't'i i r a,..; 1111 i fi'tl jalltlt' typI'I': 


.\ F::' .\ F7. .\ 1.-1. .\Z I. .\ Z4. .\Zll. 1·;1\ 1.1 , EB l.:!1. I·;n t::. 

EI ' IH. EI·Il~I . j·:I·I.I1. EFU, EF~~ . 1': 1.:1 . E~H, E~ln , 


l · gl.~l . ITlI~t. l · Yl / X . \ 'Yl1. !((:XJIl(j~ 111 . 111. 


ELEKTR,ISKA AB CHAMPION 

EIiI'l ' II!'Ö\'iinbga l, 

! ;ö~T,\ nXt ' K~THö~1 

IXla:X.JÖH 
, T 1 , (' K Fl U l. .\l 
Tt"l. ~ ;; 2;1 :.!tl, 

:U; ;!ö :!9. :!5 '!U :{U. 

~I ' d \ ' I"llIg' fiir ;':';idl'u ~\'( ' I 'ig'j': 

j.'::I EjH; .\H n. EKI.T'XIJ. 
)Iallll(), 

X ,' tlt ' I'IHg' njr \ ":i:-,I ra ,'\'(' I" i~ l' : 


.\ I: Il .\ H .\ r. n \\' A !. L l; ){ E X 

(;iHeh o r;.:: . 


:\' ('I l p rla;.:: rH )' :\01'1':1 Sn'l'i~,': 

!.' :a l't: HT '['I1Yl.lX. 
;;k" ll l' f! eii . 
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RCA-fotoceller 

T~'I) lPI2 

Tri) 930 

,.
ReA r ([ijmlJc](' Kor tf attade 

"atlt I, rörtyp 

Fotoceller 

av 

multiplikator. 

typ 

Fotoceller 

av 

högvakuum. 

ty!, 

Fotoceller 

i.\' 

gastyp 

lr~l 

J J:':! :! 

U'2K 

!J!l1-A 

MU9 

lX':39 
U29. jj.6;'"j:J 

'I"",! 

!J'!:! 

U~6 

!):l" 

11'-111 
H:3fJ 

11'11 

V'! J 

JU l,lX. dim. 

!Jn \~ ~t! lIlUl 

H() X :~ ::! mm 

:){) ~ : :J~ IlIm 

!ltl x :~:! nlIll 

l.",)H :': iJti 11I1ll 

"'j O ~< :~ :! mil! 

:-- 11 h - lIli II htt y rtrv 
:~J X (Uj llllll 

patl'on t yp 
-J.:! X :!:2I1lI11 

p n trolltrp 
·l:2 X :!::! 111111 

10.» ~ ö0 lIllIl 

utillifll.yr rrp 
:iii ').: :.!lIllllll 

jJ [!lTOIJI."f) 
I:! X :2:!mul 

K:ill~1. 
KliIl S!. c:a

flir~ p .. \ / LUIllCIl 

il I:. 40 UOO 000 

iJI:I -,!:,TiiH- ri),l noO 1)00 

III 1ra \'ioJ('{ l-ldtl :; 000 (KllI 

hlii HI O\lf) 000 

1.la - ,:.!,"l'iill -g'ul ~ fJOll (hill 

il!;; ~;; 

1-
hl:; :!;i 

ri'.tl -infrnrlid :!O 

\·inldt · g l'fi ll H,G 

IIllt'adull'll -hl;\, ;;0 

I 

I 
r'iol_illf-,.a-n-"-J--F S:; 

l"iitl - illfrUl (III 100 

}"iitl·illf'rul'tid I - ':l;, 
-----

I 

Användning 

LHlll)llig a lt an":illdH~ ti tl e xtre mt. lliig l.::ill:-: li g'IH~ t er fo r/ l 
l'a~ ; rhtta i jjyri;.::l liknande 031.-.\ . 

LHmJllii-!' utt al1\':illtlH.s d i .. hiig J~:ill~li~IJd t'rt'orllra~; kn nt-; 
li;.;lH'I :-11":lIrnl ll liknar i ).: fllrt ~f'tt. iigat~. 

JJimpli .'" all u ll\·iinda~ d ii hö g; kiill~lig' Il(,t inom det ult rll
do!cl Ul nmriidet l~l'fonl ra~. 

LHmpIig :lt t: ulldilltla ~ dit hög' kH n ~lig ll Pt I,'r[o rllrn:-o; .l af :l 
liknande lP:!l. 

IH';.\ · ;J810 hol' e n IJah',~l' l1om~kiJlIig folckat o d med tJiam. 
('u :",f) t 'ut odl :rta en 10 cm ! . Särs kilt lHmplig att arl 
\' iillda ~ till l'5{'illtillatiollf.irlikIlIH(~, 

Liill1plig alt um';illdH :o' LI. a. [(ir Ijll:-:miitllillg'ilr oeh att 
ing':( i l't'Uiutru i'-:tuiug'ar . 

LlimpIif!' mr 1"I ' lallll'l1 ~ t lli l1g-nl". 

LiimpIi g alt um':illda ::i bl. a. t'Ul" l\ u lnri1l1f'lri~ka IIIU t llln J.!ur. 

Liimllli g alt :I1l\"1ilJda:"l rnr IIJll tllil1,g-al' inom det ultra
\'ioI(' I,ta Cl mtil( [.,: t. 

Lii ru p Ii ,w: arr : , lll\ ' Hllda~ f()[ ljlldiill'rg-inll !J g- u<:1I utt ill ..il 
rf'1ii lt tru~ llIi ng-a r, 

Liilllplig ffir r~lii!ltl'lI:_.luillgal·. 

l.iilllplig a tt ölll\':illda:-: f(i) ' III I!"i Ii 111111 Ijudal e q.dntiu:,:; 
t"uloct-> ll t'l\ illlll:. i.J ;lllt' r 1\':1 ~ .r ~ t('IH. 

:J;i8:"! pat rOll {-y P Id'L I l:!O r.litllplig nI t il ll\-: llldas bl :l . fijl" l.llld:\t('rg-h lIillg"."-____________________~____._~2_x__~_~_'_II_"_'__~___________· ________~____________~____________________________________________________~ 

Dahl oc h kurt"or iil"l:,r alla RG.' :JI rörlyper alerfi,ul('~ i ReA •• riJrhallflboh llDa (.':1 bmul) . I ri~ kr. 6.5: - ink' . komp{el.lt!ri ng.blad "n(ler eU år framåt. 

Ett tjugutal nllka R('.\ f'otoecller kunna f Hr närvllrnnde len~rerali omJ.r;tendt.~ l'rt'in "årt lag"r l 8to(:kholrn. I ij,' rigt lagt'rfiiras drka 
:·100 ullku ~indnrr(;r. ,nuUugarrör, lih:rildarriir, tyrntroner, kutotlstriileriir, stubiUlliatorer jämt e ett flertal Spe('iillt~' lH.?:r. I~J lager
fiir,la tYlwr JU~lJllnt;'u~ från fahriJc. '-iirn n~-a prilÖJllstor .,å Kl)cdnl- o('h nlutfngl.l,rrÖr (;\·~r"".iilldKH "Id förfrlignn. 

Våra ingenjörer stå gärna till tjänst med råd vid val av rörtyper, 

EI.EKTRONIKBOLAGET AB 

Kungsgatan 34 STOCKHOLM Elektronrörsavd, Tel, 216292 

Auktoriserad representant för ReA IS samtliga elektronrör 



~ E A L I S E R A S ~R
Ldda radiode/a r ;,o nl I'Jlda st finnas 
mi Illlri> kvanl il ete l'. 

Superspolsats, Telefunken 
ltiig-~ffekth~t. ~poh;y"tem, spola r liJlIlH(le pil 
lrolitulrlir Ull;d jiil'llpulyerkärllU. Vå~l.

om råde ] ~)-iiO , :.!O(~(jOO, 750--i!f)OO ]11\' 

11'1'_ lIfontpmt :1 platta, lwmplett ll.1E'cl 
omkoppla re 01'1.1 trillllJle rlwndeJlsatörer 
KOJipL -i'eh c lIl" mecjfij ljl'r. Kr. netto 18: 50:' 

Högtalare, Telefunken 
lriw. diam. l ~O mm. dj_ 80 mm. 'Mycket 

liimpJig- för r('~efl pparater. Kr. netto 6:-. 


Nöttransformator 
pri m . UO--130--1fiO--i!i! 240 " ., see. 
:!X~n;i V., [JO mA, 4 v. ],0 A; 2 X 2 .3,OA. 
Kr. netto 8:-. 

Permanentdynamiskt 
högtalarchassi 

10" (i!50 m lll) kraftig typ lm'd "lur uni 
YI'rsa ltrallsforrnalol'. Kr. netto ,23:-. 

Telegrafnyckel 
"ngelsk HJ:JnemolJeil, IlI011terad på l.J:lkelit
platta. I :;o!en!fi al'lJI. Kraftiga kontakter 
av Rpeeia llege l'in,e;. IiI'. 12:-. 

Spolsats 
.\ga Raltit: för v:1gl. -01lll". :W0--2.0UO lll. 
Kompl. JIIed rattar oeh omkopplare_ Mont. 
i elega nt >;kiil'lllbox: a y fiiJ'lIi cklarl mils
~ ing_ Kr. netto 3:-. 

Lågfrekvensförstärkarblock 
_\ga-Baltie iUJlcl!flUulld e lcoucl ., IIl0[st. , 
l[igfrel,v.-trall,.;f., röril [dlarc, mont. i l[ltla 
UY förnieklarl mii.,sillg. Kr. ne tto I: 7;;. 

Milliampermeter 
O- J mA, fahr . ~West{)lI. Extra pl'ima kya
litet. Diam. iii, mm. Ctfö rd i hiilje uv 
,;vart. hakelit . Kr. netto 28:-. 

y iJr ' tora ka talug ( tl4 ~itl .) erht'tlJt'r :\'i 
t'nklast genuI Il at t insunda kr. ]: i!O i fri 
märken. Iureg-. rUlliofirmor crh:'i lJn van
li~ raba I~ l. 

RADIOKOMPAN IET 
Odengatan 56, Stockholm 

Tel. :11 31 H, :12:ro 60. :Il 00 2ii (\·jh..I) . 

DYPsEl~~J§R 
KON DEN SATORER 

FOR ALLA ÄNDAMÅL 

glimmer

keramiska 

trimmer

pappers

olje

televisions

elektrollyt

störningsskydds

kondensatorer 

Högstabiliserade motstånd 1/4-- 2 W, tol. ±1-10%. 


GENERALAGEKT 

ULRICH SALCIHOW 

Kungsgatan 3a, STOCKHOLM, tel. 10 77 84 

många gånger talet skall multipliceras med 
sig själv. Alltså a" = aa, a'=aaaa. J\Iinus fram· 
för exponenten betyder att uttrycket kan om
fonna s på följande sätt 

l 
a-'- ==.- .-==- -

«" Q' a 

l l 
a - ' = 7==~(1 

Alltså är 
500· 10"= 500·10·10· 10= .~OO· I 000 pi s 

och 
l 

515.10-"'= 515- ," = 10
515 

= 1.000.000.000.000 '-515 pF 

Vidare är 

(500 · W')'= (500·10'10·10)'= 


= (500' 10·10· 10) (500·10' 10·10) 

=250.000' 1.000· 1.000=025 ,10'" 


:< = 3,14 ""= ;,.,, = ,3,14 ' 3,14 = 9,8 

l 

L = 195·10-·= 195 1.000.000 H = 19,) uH 
Frdga: 

Tacksam för lindning~uppgiIter för spolar
na i den i POPULÄR RADIO nr 5/ 1946 be
skrivna signalgenc·ratorn. 

Svar: 
Spolarna till den i ur 5/ 46 beskrivna ,;ignal

generatorn skall ha följande data: 
Område L 

150-400 kp/ s 2,28 mH ;H5 varv 0,07 mm 
375-950 kpj s flOO ,uH 142 varv 0,15 mm 
800-2100 kpi ~ 83 l lH 64 varv 0,3 mm 

2- 6 Mp/s 10 ,uH 22 van l mm 
5-15 Mp/ s 1,6 !'H 9 van 2 mm 

Spolarna tätlilldas utom spolen för 5-15 
Mp/s, som lindas med ea l mm mellanrum 
mellan varvcn. 

Under denna rubrik Införes kortare dl.ku~
~ionsinliigg från ,"iå.ra wso.re. De åsikter 80m 
rrll,mföru.s får helt stö för \'"ederbörande ln
s.ii.ndures rii.k:olng. 

Hr Redaktör! 

'led an ledning a,- insändaren i POPUL\l{ 
RADTO nr 8/ 1949 vill jag meddela att han 
inte är ensam om sina åsikter Olll POPULAR 
RADIO :s uppställning och format. Vad som 
där framhålles torde vara ett ganska allmänt 
önskemal ef ter vad jag kan lörst·. Jag in
s tämmer helt i sign. »Osquar»:s papekanden. 
Redan för ett tiotal år tillbaka var det ett 
problem för mig hur tidningens innehåll bäst 
;;kulle kunna bevaras på lättillgängligt och 
iivcrskådligt ~ätt. Sålunda försöktes en tid 
med att klippa UT artiklarna, men eftersom 
det då ofta behövdes dubbla exemplar av tid
ningen slutade jag med detta. Da lät jag bin
da in tidningarna i stället, men jag måste 
,äga att det inte är så lätt att hitta vad man 
söker fastän det finns register. Det tar också 
tid att läsa register. Det vore mycket ange
nämt aU ha allt samlat på sina resp. platsel' 
dit var och en artikel hör. 

Då jag som radioreparatör vet vilken tid det 
tar att i det dagliga arhetet läsa tillkrånglade 

POPULÄR RADIO NR 12/1949 346 



,..niceulJpgift",r om appara k l'lla när d taljer
na,; s torlek inte är angiv,;n di rekt i kO]llJ' 
l ings ebem.at utan mustc söka~ i en m.assa 
ta beller hälsar då varje förenkling och för· 
bättring nicd glädj (~ iiY PIl i andra sanunanhang. 

Det är troligt at l ~n omläggnin ö av tid· 
ningen >kulle III"dföra visFa förd yr in aT, men 
jag ör villig att uetala mera för tidningen 
d ter en sildun ändring och tänker att övriga 
läsare även kan göra det. 

Det torde va ra lämplig l a tt rikta en all · 
män fråga till läsekretsen om des'a problem 
-il att , aken hlir bekant. 

';lllgs A nd,:r" Andersson 

Justerbar skala 

Hr: Redaktör! 

manu »1 _snuraJllaliireru u» hur läng ' radio· 
"lJparatern~~ skalor rli ökuterats och dpn per· 
iekta skalan efterly ~ t " . Spec iellt klagas det 
alltid över att skalorna inte stämmer. Den 
"pparat, som hå ller trimningen vid »klimat· 
iöränddngur» och rörbyten, iir antingen 
-ristall styrd eJler fraJllm ald ur en försäljar s 
pra tkva rn ! 

1 det följand beskriv,-" en enkd anord· 
ning, som i hög grad förenkla r identifiering 
och sökand e, speciellt pä kortvage u. 

M in radio är 'n Radioh 474 med »Iokali 
ierud» Kortvåg. KOJlJllin"en mellan index och 
ko ndensator framgår av första figuren. I 
punkten A är snöret fästat, sil att indexet , 
tack vafe de tva hlocken rör Sib med dub· 
bel hastighet mot wiren, vilken rör sig med 
rnanövccratt och kondensator. Jag ha r lossat 
-nöret i punkten A och lindat det Olll en 
axel, som sticker ut ur apparat ~n s baksida, 
där jag salunda med hjälp a,' ell ratt kan 
iörflvtta indexet utan alt kondensatorn rub· 
ha, .(andra figuren). 

Användningen ä r lika enkel som lJrincipen. 
De starkare , tationerna har jag prickat in 
pa de markeringsska lo r, som finn , pa dessa 
~pparater. Skall jag lyssna IHi ell viss t band, 
letar jag bara räll va en av dessa, som är 
lätt igenkännbar, I. ex. en L ondonstat ion, 
i u~t erar in indexet, OGh skalan stämmer över 
~Iijrre delen av bandet! 

Pil detta , äu har jag; flin (:n "kala, SOIll 

"Iter ett enkelt hamJgrepp g~r ~n avläsnings· 
noggrannhet på ca 5 klJ/s, och där jag tack 
\ are mina anteckningar ]lä mark ring,skalan 

an identifiera ii tskilliga stationer utan att 
,Iii i vaglängdstahelL 

,-----A.-B. CHAMPION RADIO 


.;IC nr 1. uJl ive.r sa lill 
t; tfumenl. m ed 8 IN" ska· 
la. In re mo t t'll1U 1.000 
ou m/ V. Kr. 1)5: - netto. 
Er nr univ cr i3alin
Ntrumen t med 4" skata· 
I n r e m ut · 1.000 ohm!Y. 

Kr. 1.25 : - netto. 
t:lC nr 8: un h'e r~ulltn
~ trurne l1 t mcu 5" spegel
.. kala. Inrf' motstilud 
l.()()O ohm! V. 

I{r. 165: - netto. 

»1<'I'aulde», ,len akll~ ' 
t:i:;ku f elilldikat oI'll, 

Yiirl cls pa tput'erud , ny 
lljJJlf illlliug. Den mä te r 
Llistol'tionen och \.11lder 
Huke r nwttagures f a o 
-ling·alltomaUk enkla re 
och llogg rannare än n ll
got auna t instrumen t. 
Regii r lle lllonstra tion 
av YL r I1lgen jör _Söder· 
qvis t . T el. 2012 57 . 
Pris Kr. 290: - ne tto . 

Simpsoll ulliversalin
strument modell 260, 
inre motstftnd 20.000 
olJm/ V. Pr. 250: - nto. 
lJ :(. med ::;kyddslock 
av jalusityp pris Kr. 
275: - uto. 

Champion Reseradio. 
typ C 449, med 3 våg
längdsområden: kort-, 
mellan- och långvåg, 
stiiUb. kortv[tgsantenn 
samt sparomkopplare. 
Pris exkl batterier Kr. 
198: -, med batterier 
Kr, 219: -. Rabatt en
Ugt klassn ing. 

I,nb'" , pJn<lic · och s lIk.:;,;· 
o Ol RIHlnnt:.rl, 2 X O,7a, s a mt 
nedI L~dn i n g . Surt e rade fiir 
ger . 
• 'eed" rlcdning (bund

kabel) 

300 ohm Kr. O: roä nto_ 

t50 ohm ]{r. O: 55 nto. 

751dllll Kr. O: 45 I1t.O. 

Hörtelefon tYll llmilJilul 
·kOOO ohm m u t's tund m ed 
ho mull :;suu r ~. 
I·ri~ lir. ~!~:-. 

Hört.el~roll ty!, .s: 2.1100 
oh.m I'll ot stft llll UlPU b orn 
lI11ss u ö l'C. I'rls Ur. 19: GO. 
l{uddhögt.aJIl.r e A('cos ,lim. 
l ~f l d " dinrfl. 1. l l r8." tj oc.k . 
I,'ris Ur. ;)(1:-. 

..\Iorgn nlte tniulut )' rl)Ot ~)I '" 


tiomete r :S -mii rk t m ed 

\'l'i d !;trömbry lal't: ~ 1IIO}IlU 


ndl 0.5 1110lim. 

rrlM Ii r. 7: 00. 

r·otcntlomet~r u la n st r ÖIIl 
brytare 0.5 1 (l . :l m e;;· 
nlHIl. JJrls Ji r. .i: ·)u. 

SiulIsvågsgellerator 
G1' 72, frekvensområde 
20 V/s-200 kp/s på 
fynt olikn band . 
Pri ~ Kr. 575: - lleUo, 

, 'iuus- och l(antvags
generator GT 74, frek
yensomriide .' inlIs 20 
p/ ::;- 200 l,p/s, frek 
;vensomril de kanty'-tg' 
20 p/s-2H kp/ :; . 
l'ri~ Kr. 955: - ne tto. 

SiglluJgene rnt.or el'; 48 
frel,,-e nsomrfl ue 100 Khz
~5 ~lhz. Pris I{r. 891'j: 
ll eltu. 

Ad"Rllce s i g lUl1.t,,"CJlerat.or 
tYI) I,:, frekvcnsomw de 
~ Ke! 60 ~Ic!s förde· 
talie pil G olika hand . 
Pris Kr_ 37ii: - u e t to . 

På nedanstående adresser finner Ni alltid sa'kkun
nigt folk beredda att stå till Eder tiänst. 

UTSTNtNI~JGARRO RS TRANDSG. 37 - STHLM 
Svcovogen 50, tel 20 1257, 21 7848 

I Malmskdl(1odsg 24, tel. 215703 211393 
Telefon vaxel 227820 Polhemsgofon 38, te l 227820 
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-------- -----------

CHASSIER 

PANELER 


HUVAR 

LÅDOR 


M.M. 


Enstaka och i parti till moderata 

rriser. Rekvirera vår speciallista 

VI TILLVERKA 

sändes mot 20 öre i frimärken. 

Rör och radiomateriel på lager. 

Radioamatörernas Inköpscentral 

TROLLHÄTTAN 2 

~agon vidlyllig pre~"ntution av kon. truk· 
tionen är "äl int e befogad . Vart' nog 5agt 
att det i chas, iramcn på Radiolan finn s lämp· 
liga hål för nlont f' ring, vare s·ig nlan gör son1 
jag, rned ett lager fa~tH)lt på en Jn äs~ing~ 
plalta , eller använder tl et llt't ydlig t "nklar', 
men ej prövade säll e t att llt'lt ,-nk,-h hinda 
fa,; t axeln med en , tålträJ . Ilakrc lagret fh 
i P- lt hal i bakplallan . 

Denna I1lt~tod går natllr1ig;l v i~ oj att all
vända på ,-arj e apparat , men har man byggt 
den ~jäl\', är prineip,m olla mi-ijlig a tt aptera , 
och bland fallrik stiJlverkadc upparater är ju 
Radiola och dc,., kll,iner myck -( vanliga, 
oeh på (Ie.sa är de t som sagt myc ket C'nkelt 
att gö ra dell a ingrepp. 

HallS A Vinbrrg 
teknolog 

Surplus 

material 

Radiorör, nyn oanvUndn med yan i;: 
garanti, fabr. Westinghouse, RCA m. f l. 

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

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

Typ SGG .. .... . .... ...... ... . ... pr st. kr. 6: 50 

Typ 95;; ..... . ................. . pr st. kr. 13: 
Typ GSJ7 ...... .. ............. pr st. kr. 3: 90 

Hi)f'ha l l an ', .I , p lll . l'i{C'ntil. Jla:-: ~alld ~ 8U7 11 1. f l.. 

l)l' ~t . lir. H: Or,. 

Uljl'l,O!ld Cll Snf o f 01' :! mfd uno yolt ul'lwh.;:-:piin. 
Ilin ~. Jll' s t. ~;::)U. 

l'illlperl"k(lIH.I. i hli g ar!', 1 m 1) 1 (jOO , 'u lt arlll'r:-:· 
~p;i Il Hillg, pr st. Kr. I : M. 

Kl'i ,; lIlllmikrofoupr 1·;n)X, I'" ,t. Kr. 18:-. 

Fiir ::;til rk.tro fiir 24-"oH" d r i ft , uttag fnr mikn'· 
f()n lu' h hH1-;talure. inb.\'g'g'du j t l'e \'li g-a ('kl;',
fiol' 0(;11 I Hh:HianUt ~ f Hl' hU~:-1at'. lnhygg d ror. 
nlJld(~ umformar!' , :!-l -"ol1l" Olnformal"l" llr sr. 
Jir. Ji\(J:-. 

~"'Öl')o\tii r f..: a r e 8nBlm:lnh~· g' j.!' tI 1lI(~ ll ~ \1rl e l"ko J)plad 
r ad io fjlr nHlo lnJII - Odl ).ing-v.ig. U ttag iii l ' 

rnikrofoH OC'll hiig-talarl '. Inhyggda i J,:"j 11 l U:\ 
lHttlllptalla(]ol" . l'aSl-iUI' ra r hussa r och la:-: t 
hilnr. lit:" ", I . lir. ~!~;:-. 

Allt mtLtorlal lel'erern~ mtHl ntbytesrii.tt. 

-ELEKTRISKA AB CHAMPION 
Jng. GöMt.. Blick.tröm 


J:: hr.. n",,'iirdP.fJrllftll1 1-:{ - ~tockbolm. 


Tel. 112 U 28, 112 25 29, 112 26 30 


FÖR PERFEKT ÅTE,RGIVNING 
av grammoionsJdlTor, radio och mihroion 


prova 

\'år klass 1 förstärkare typ E 10 


Pris Kr. 495:

Intressanta fakta 

.\lIa pronlll(! fas",illllllrk"pplillg':ll' ,-i sa d e "id Illiilniu;.:; 

r plal h ·t hi;!;, illl"nIUHllllatillll . Fiirstiirkal' l! E JO har pa 

gr llllll hiil'llY ingPII fa s ,-iilltlar(' utall i ~ltllstt'g-(·t_ tY:i ri;r 

liP:!;; pUl':Illelll.• Yilkt>t IIlP(l Illtl,bl'] lI,utktll'pling- giH'r srll· 

II crligl'lI l,ig' llistol'tioll Odl int('l'lll,,,llllatioll_ ]) '1' hal' Yisnt 

:-; ig-. :t 11 011 1 Pil f()r~tii 1'1';;1 n~ hill' :-; t! };1~ in lPI'uHuJnl:11 iolt 

..;mu , ',il' ri;l'~tiirk"l'e E 10 blir t. l'X ll ;tlnl~11l' t ,-il! g'l':IlI" 

111(lfoll :..:pt·lIli llg' ll\,\'t,:ke t l rl .~1 - 11 1:1 11 lI :I ~()ll ,.... O lll ll ph.. ( :1\' 

~ldi r]l i IIg: il \ ' el i,.... kn Jlt ('n. 

)-'i;r ~· tt .. rligar" 1l1'1'1 .'·!<lIillg-ar till skri\' 

SKANDlNAVlSKA GRA1\fMOPHON AKTlEBOLAGET Fti RSTÄRKAHAYDELNll\GEN 

~;(I\(H"llllllSg'alall ::n . Stol'ldlolm . 1',,1. ti7l1\l no 
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Härifrån 


levereras fortfa'rande 


de förnämligaste 


radiorören 


- de erfarna fackmännens favorit

märke. När Ni alltjämt har frihet 

att välja så välj det bästa radiorör 

Ni överhuvud taget kan få 

maan radia a.b. 

STOCKHOLM GOTEBORG MALMO KALMAR 

Mäster Samuelsg. 56 B Odinsgatan 20 Friisgatan 6 Storgatan 47 
Tel. 230360 Tel. 150587 Tel. 31223 Tel. 12481 
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OIHlMDllE r 	UNIVERSal-IMPORT\ 
keramiska omkopplareAKTIEBOLAG 

INYHETER 
I från vår tekniska bokavdelning 

o MAG"ETIC IUiCOJlDDiG 
~. ,r. Bcgun. 242 sidor ......... ln ll. 26: 25 

En föruiillllig- handbok fiir UIlHttvrbyggarp 
o(·h andra iutresspradc '1\' J.jUdllpptllfr 
ning ucll ins.peln inp,"stl'l !,nik . ön.' r 1:30 
instruktiva illu!5tralioner ol!h di U,l.!'raI11. 

O 	JXTI·;JlXATIO:-JAL HAnro '1TBE 

P:XCYCLOPEDJA 

Ta gi\,(~ll a\" .13. Rallan!. 4!I-H 8.itlot'. 


lnll . 35: 70 
Pil df~t mt.!$iit nll\"~indbal'a oell pra.ktiska 
~iil.t gi\"c~ alla nöuv:indiga dala (ör dc 
Hi.OOO ratliorÖr. som t illverkats (in'rullt 
i värld(m. l~öre8k rifterl1;.l rira vä 15 
s[l r iik. därihla.Dd ii'-en pä !!' \·enHku. Fc;r
utom riir pnligt Briti s h ev lijita och 
normala kommersiella li~t.()r upp! ag(~ r 

boken av krigsmakte n !.1I1\·;·incla r ti r 
världen nlJlI. 

KUNGS~ 
Böcker l S Tl\ningnr. 

Krrn/rs/rutan 26, STOCKnOL~(. Tel. z:~ 28 I~ 

~iiU() fiirprickfl()" \}öck er mot postfiir 
skott till 

Namn .......... . ........ .. ... . .. .. ..... . .. ...... "'1 

Af)r. ...... ............... ........ .... .. . .... . .. ....... . ~>~~·12 


Våra läsare iir välkomna med bidrag under 
.Ienna rubrik. VI efterlyser prnktl.ka 8llker: 
I re\' lIgn arbetsmetoder. kn..pl.... kopplInJror 
.... h miitmptod..r. Iättlllvl'rkade d .. talJer, enkla 
och effektl'<R hJälpmedel för service och fel· 
söknlll.:' .. le. U." rö<,ker med en blyert~utki88 
och några rader. Varje lnlört bIdrag honore· 
ras med kr. 6 : -. 

Kolkornsmikrofon utan mikrofontrans
formator och batteri 

En melod att ansluta en 200·ohms kolkorn. · 
mikrofon till en triod utall att använda trans· 
formator och hatteri visas på vidstående fig . 
Moduleringen åstadkommes genom res istans · 
ändringar i mikrofonen, vilka förorsaka en va· 
rierande spänning på gallret. Ännu en fö rdel 
är utt gaJl rN ej upptager hrum ~å lätt. 

/, 	 C E 

1
NÄSTA STElA 

---)[1+ 250 V 

KOl" 
KO",,.5
M'KR. 

Monteringsplint för förstärkarsteg 
Vidstående figur visar ett sält att montera 

en plint för de till ett förstärkarsleg hörande 
motstånden och kondensatorerna. 

Nu åter inkomna 


Genom att plinten fa~thåUes med samma 
,krm'ar som rörhallaren, hehövs inga extra 
hål i cha~sie t . 

Folke Tf" edin. 

o O O O O O 

O O O O O O 

Liten lödkolv 
;'\lär radioapparater och förstärkare numera 

antar allt mindre dimensioner, blir det ofta 
svårt att komma åt med den vanliga elektriska 
lödkolven. En kolv sådan som på bilden ovan 
är därför bra alt ta till när så behövs vid en· 
staka lödningar. Den upp"äTmes med bilar 8 \ ' 

meta·labletter. Kolvhuvudet göres av koppar· 

""150LITPLATlA 

- OISTAN~RÖR 

CHASSI 

--RÖ~LLAR( 

Tel. 52 06 85 växel STOCKHOLM De kunna erhål,las i 1-, 2- och 3-poligt
Norr Mälarstrand 62 Postgirokonto 1571 15 

utförande, 2-12 vägs 	och 10-100 amp. 
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SÄNDARRöR I HELGLASUTFÖRANDE 

I 
Typbetl:l"kning IRÖI-typ 

I 

1'1 ~ OS/2;:; I pe ntu" 12.6 

1'1-: J/100 Pen tod 12.6 

(~\I -,/:JOO Tdmd :'i .O 

QB :1,5/7:;0 Tetro~l-:'i.(~ 
-

QQC 04/15 
Duhhd

h,3tctrod 

- -
Du bbel 12.6QQI-: 06/40 tetrod (6,3) 

'rH 2.5f:'OO Tl-iod 6,3 

- --
'rB :~/7:;() Triod S.O 

--- --

TH 4/1250 Triud 10.0 

0.7 

1.0;:; 

6.8 

15 

-
().6~ 

0.95 
(1.9) 

;';.4 

15 

-
9.7 

a Motsvarighet 

;:;00 30 (100 Mp/s) 
_~50 12.5 (150 Ivlp /s) 

1000 JOO (60 Mp/s) 
800 8;:; (60 Mr/s) 
600 70 (hO Mr/s) 
---

(1~O !'VIp/s) 1ReA 4-125A/4D21:>000 :>75 
2500 :160 (bO Mp/s) , EIMAC 4-12:;A
1850 240 (200 MpH I 

4000 1000 (7;:; Mp/s) ReA 4-2;:;OA/;:;I12220()O 490 (75 Mp/s) E.IMAC 4-250A2500 435 (120 Mp/s) 
-----

400 19.5 (186 Mp/~) 
2;';0 12 (l~6 Mr/s) 

600 86 (60 Mp!s) 
(,00 HO (ISO Mp/s) ReA 829H 
400 40 (300 Mp/s) 

2;';00 365 (60 M :: is) l 
2000 265 (10:-, Mp/~) 
1700 20;'; \150 Mp/s) 

3000 820 (30 Mp/s) 
1500 370 (30 Mp/s) 
2000 520 (120 Mp/s) 
- -- ----

1 4000 1750 (2 Mp/s) 

1 2500 985 (2 Ivlp/s) 

1 

4000 1450 lIOO Mp/s) I 
2500 880 ( I DO Mp/s) \ 

I 

Philips nyn stindarriir äro utförua 
SOUl hclgla~l-iir J11l:U hotten av sin
tnlt gIns_De stiirre typerna ha :l.irk
oniumbdngu kohtnou sumt uuuhel
~pira l i:;crad och torierad yoJ[ram
kOltOt!. Genom utt koh-en iii- utmrd 
uv hflnlglus kan unmltem peraturen 
för dessa uppg,i till 8()() - 85() <.l C. 
Rören 'iro. tt-ots de snu"l d i meusio
nerna. mycket s tahilt hy~gdu. hu 
kruftiga molybdenstift och hög 
överhelast ningsfiirnulga. De fordra 
små stYI'c[fekter och liimna god 
uteffe kt iivan vid reducerad unod
spiinning. ha funnit vitlstriickt au
viindl1ing fÖ l' fartygs- och murk
sänd>lrL! samt för intlustrielb. me
dicinska och andra ändHlmil. För 
amatörer äro (je mindre typernn 
ideHli ska. Begiir utförliga dala 
frun Philips Siindarröravdelning. 
Stockholm 6. telefon namnnnrop 
"Philips lampor". 

PHILIPS 




D U C A T I - kondensatorer 
(>lpk t ['olyt- och p:lj.pcr"konden><atore r 

Electron Wire 
don 11()!'U Iii ril llellledni ng-s t råden. 

H. ill~~lr mu 17tiO. :lOO odl 100 yards. 

Kurtong!'r om 2;; ranls. 


Skärmad nedledning 
Pura-kabel 


Ringar om 100 mtr. 


Skärmad Pick-Up 'ledning 
Hiugur om !?f) Jntr. 

Hörtelefoner N&K 
:-ii.t)l' sllrterillg a\' seniceUlutcriel. 

'\y katalog hur ntkommit. (8lindes eu
tlast till firmor inom brauschen.) 

ÄIIGREN eller mässingöstung, G Illlll i fyrkan!. och fast· alt lägga i asken t iIIsall1lllans med bränsle, 

skrnvas i rlen gängade änden a\- en cykeleker. tändstickoI', tenn och löd med el. l öppnat läge 

»Krocketbågarna» som bildar stället är ner ligger locket några millimeter över bord,,

stuckna i rörbitar av hoprullad e plåtrcmsor, vtan. så alt nilgon sän-kild värmeisolering (,j 

fastlödda pa insidan ay den fyrkantiga plåt· ~ rfoJ'(lras. 

asken. Bågarna är gå ~lora, att de lagolll går Suen Sahlill. 


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

Nu utkommen! Från rlldiotekn;kens gränsområden: 

VÅGOR, STRÅLAR, VIBRATIONER 
INN EHÅLLSFÖRTECKN IN G: 

I. Vad är materia och elektricitet'? 
Il. Elektroner i arhete. 

III. Ma~kiner som se. 
IV. Elektronmikroskopet. 
V. Moderna atomsprängningsmaskiner. 

Vr. Strålar som genomtränga materien. 
VIl. Ögon för oändligheten. 

VHI. I de infraröda strålarnas regioner. 
lX. Radion i medicinens tjänst. 

X. Rarlioakustiska myHerier. 
XI. Konserverad musik. 

XII. Hos ljudfilmens häxmästare. 
XIII. Elektrisk musik - framtidens I11w,ik. 
XIV. Kriget 80m kommer. 

3()O sidor, Hjo illustrationer. 

Pris_ inbunden i elegant klotband, Kr. 19:50. 

MELLERSTEDTS FÖRLAG 
Norrlandsgatan 22, Stockholm Telefon: I l 8462, 103084 

el/er boJ.-handeln 
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6P25 

Ett beam-sru~rör med förnämliga egenskaper 
som ledande svenska ra,diofabrikanter valt 

även för s:na 1950-årsmodeller. 

Förutvarande beam-slutrör erfordra mellan 8 och 14 volt för full 
utstyrning. 6P25 är fullt utstyrt vid endast 4,3 volt. Detta betyder 
mindre distortion redan från drivsteget och större möjligheter att 
motkoppla för erhållande av bättre dämpningsfaktor på högtalaren 
samt distortionsfriare återgivning. 

MAZDA 
Sändarrör, specIalrör samt katodstrålrör. 

SKANDINAVISKA GRAl\ft\fOPHON AB - RÖRAVDFLNIl'\GEN 
STOCKHO UI Tel. 67 O" 60 

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

NyajDuAJ 

produkter ••• 
:Med hä r ln-b ilda de krafthögtalare inleder Svensk a H iigtalarefabriken 
s in nya L'l t. rafon-se rie a Y ye rkligt f ör s tldas: iga ljudor gan . 
De samla de erf a r enheterna fr i't n f öregående å r ha hHr resultera t i 
dessa iinda m ålsenliga typers konstruktion och förn ilmliga furmgiy
ning. 
Probleme t att uJesl iinga fuk t, saltbemiingd luft , gaser och syr ah Il lliga 
å ngor m . m. f r :\n sys temets ii cl!are de lar ha r hnndraprocenl igt liists 
m ede ls t två skyddnnde ba kelitka ps lar. vi lka med s in kraftiga dimen
s ione r ing gara nte ra en stö tsäke r produkt. Den ya tten iiita S-mlirkta 
a nslntningsmuff en li r en de :a lj att beakta - lika vi.il ;;om att d enna 
kan u tbytas m ot Sinus tra nsformatorkapsel, v ilken MI b lir he rme 
tis kt f astgiinga d id h ilgt alnren . 
Typerna SU H -81 och -123 kunna levere ras omgående. de (ivriga unde r 
fUrs t a k var t ale t 1950. I'-ör enkla d konstrnktion och ratione ll fram
sUillning ha sänkt p riserna och höjt kvali teten. 

Typ 
S U H-:101 
E; C H -25:1 
S l"H ·182 
S UH 12:3 
S H 81 

Samtliga typer 

" 'a tt Ho rn -d tametpr 
ao noo m lll. 
25 :'00 mm. 
18 400mill. 
12 300 IUm. 
8 200 mm. 

llIed bake li tmembra n. 

SVENSKA HöGTA LA R E .FA B R I K E N A.-B. 
Utslällning o ch försäljningskontor : F.xpa.ita. O.t e rmano Marmorhallar. Postlox 7123, ft ockholm 7. 

'I c1e foner 67 50 33, 61 47 00 

"POPULÄR RADIO NR 12/1949 

T yp Sr fI-81 
Pris lir. 140:-. 

Typ SrR-12~ 
Pris kr. 180 :  . 
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När det gäller 

RADIO 

DETALJE 'R 
bd vi alltid f. lager 

Antenner, 
Vibratorer, 
Störningsskydd 
Amerikanska och 
Europeiska radiorör 
Transformatorer, 
Mikrofoner 
PotentiOluetrar 
Motstånd 
Kondensatorer 
Elektrolyter 
för leverans i aHa 
gångbara värden. 

@ ~ . 
Specialister när det gäller omkopplare, ~ 
strömbrytare t. o. m. IoAIz5 0V lik- eller ~ 

växel tröm och potentiometrar - även i precisionsutföranden. 
Leverans från lager i Stockholm eller snabbt f rån fabrik erna i England. 

Ensam- TelefonA B I M P U L S 
försäljare 430400 

Gotlandsgatan 60 • STOCKHOLM 4 

r kar 
att in, 

trimkär· 
slippa 

man i 

på ytterl igare 
ovanpa 

Wedin . 

sannua 

alt 

res istam i 

TRAHSr. 

I Justering av iärnkärnespolaI 
. 'är man lindar öpo1ar på, spolkroppar med 

järnkärnn, händer det ibland. att man 
ta till varv talet litet i underkant 
duktansen blir för liten även med 
nan lt inskruvad i spolen. För att 

O· :- P~lISTRAO BIT 
: ' AV TRIMKÄRNA 

5POLKRDPP 

skarva tråden cller linda på ny, kan 
manga fall reda sig med att i stället skarva 
trimkärnan, genom att kli stra 
en trimkärna eller en bit a s dan 
den ursprungliga. e skissen. 

Foll~e 

Lång livslängd på rören 
För alt alla rör i cn apparat ökola få 

spänning på glödtrådarna då de äro parallell· 
kopplade är följande koppling (övre fig . 
föredra framför den vanligm'c (nedre fig.) An· 
tages r 0=0,05 (kopplingstrlidarn as 
i båda fallpn 

4A 

lA 

blir - om transformatorn s polspänning vid 
belastn ing är 6,5 V - spänningen i förra 
fallet 6,2, 6,2, 6.2 och 6,3 volt över glödtrå. 
darna, I senare fallet blir motsvarande spän· 
ningar 6,5, 6,2, 6,0 och 5,9 \'Olt. En påtaglig 
:;killnad all ts . 

LGE 

Stockholms Radioklubb. 

Vid klubbens sammanträde den 6 oktober 
höll marin ing. Göran Engström föredrag om 
",Någo t om pulsgenerering». ' 

Pulstekniken hörde till en början intimt: 
samman med leJe\' i iOllens ntveckling, men på 
senare lid har den fått stor sjäk tändig bety· 
delse framför allt inom radarteknilell. Tal. 
beskrev olika sätt att generera pulser och',en 
del kopplingar, speciella för . puls tekniken. 

Som en första Teknisk Glimt berättade ing. 
Arne V crnblad om »Kapacitiv bränslemängd· 
mätare för fl ygplan». I bränsletankarna fin
na, kapacitiva gival'e, bestående av två kon
c-entrL ka D1ctallrör. Bränslets DK är ungefä r 
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Rifa ytskiktsmotstånd 

- e n d r iftsäker kvalit e tsprodukt 

Rifa rt sldktsmotstånll ha h1g hululdans 

och liten egenlmllal'itans, Ö"erallt inom 
radio- 01'11 teletdmiJ\Cn, där motstånd 

mcd lwnstanta värden fÖI'esl<rh'as, iii' 
Ilet ,'äthL va.let. Rifa ytsldktsmotstållll. 
Yt.sldldet ntgöres a·\' grafit, som utan 
några SOUl helst bindemedel inbränts 
(lå en porlinsl<ä rna, D('lIIla. Ilppbyggnad 

fl" rtsldldl't gör, att mot st.åndcn bli hrns
fattiga, 

Ril'a ytsldktsmotstiilld äro fiil' sell!la mell 
iindhylsol' och sl<ydllade mot yttre åwr· 

kan genom et,t Sllet'ialJnel" P rl)spel<t med 
IItföl·liga. UI1IJgil'ter sända vi gär na I>ii 
begiil':ln, 

A KTIEBOLAGET RIFA Norr b yvägen 30, Ulvsunda Tel. 262610 

~4t o'" 

ENICSSO~''< 


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


MATERIAL FOR 

,-RADIOANLÄGGNINGAR 


I TILL SJUKHUS 


I-!öl'lt·!e.foner a\' olika f . [le r. \ 'iil;g-tlusor fi.;r hiir, 

te lefolIe r och hiig lalare. 'l'e fefunpl'oppur odl jnekar. 

TIiigtala r,~ oell mikrofoner. Lednillgs trlld. Knddltög

lHf:ll' P. H..,~ .. rl'll elar "ii"()1ll fcldul1s niirel1. lllC' lllhrnn. 

lo..,k 01'11 "polar fiir h iir' pfpfoner . 

JiolJlllleUa l'lldlnanläggningur Wr s.il1klm~ lIeh vå.rll

anstnlter, 

Olllgående len>rans från lager. 

ELEKTRISI{A AB CHAMPION 
In . Gö STA BÄ 'KSTRÖtI 

EIlRENSVimnSG.'\TAN' 1-3 • STOCKHOLM 

....... 

'" 



Vår nya komtruktron 
all den 

Magnetiska Grammofonen 
e.n!. V:Il·t. l':1t entan s pr"k lir 848844 samt vilrt 
nya llat cntun'llr"k nr 4434/49 hul' v:lekt oer
hört ~tort illtre ~Sc Uver hela landet. 
Varje iUIll'huvure av grammofon (~iven fjllder) 
kan gellom (.' 11 cnl:;:el tillsats. ~om gÖrl'::; {JiI 

nUNra timmar, sjUlv tala e lle r I'; juuga in v i) 
Hn~agnNise l'hara plattor" gPllOl1l vanlig' rl.H.lio 
Odl HII(J; all\'iinuu grammofonen till Y3I11 
plattor. In:-;pelnin g en lwn skiftas hur oJta 
mun yiII p tt :o:amma plat tu . Ing pt ombyte u\ 
stift nOu\'lintllgt. Hela kost natl e n fö r vrimitiv 
eXller.-uppar:1t pnuast n; g t a kr. En!. m:'\ng-n:
utsago 80:1 c Ilkpl. att uet helt enkplt Hr "t,. 
nialt. Ritn. o. arbe tjo;bE'skrivJl . nr 1 kr . 7:-. 
nr 2 kr. ij: '- , nr 3 k r . 3: - . Nr 1 tillrii(·klig-. 
Nr 2 illlll'oiir f Öl'c.nkl. sumt otnUgn C'xp e ril11e nt 
mn.lligh. ll1p(] en enda I)luttn. );'r 3 aupn s tining 
till tdd. Rt:Jlbnnd 0_ "pappc,r s banli" ,'nI. dra 
patentunslH:'ik. 11IlJ'e :-:. ~e ri.lu (;\ rek. köpa alla :3 
Varje- radioman tontc bland sitt " RI.:rot" ha 
de 'saker. tiom h e bnvs. vurfHr kostn. C! I1l1a!'\1 
he'tu r i ritn . • amt s t ift o. plat to r. Hitn. <Iy
rarc' nn lI e la k o n s tr. 11'Hr l':OlJ s tate rat result:l' 
flY annon s i d enna tidn. 8.lilj('~ llllller 14 d 
samtl. ritn. t' iil' 11 : -. (1Hrct'l f' r 14 l{r, rH,· dPll' 
som t'tberolln tidn. Vi slilju mat e rial, (J;iritJlan'(l 
tv :! sorter in I:. på lit'(, II~ fr. En g land tium l 
platto r' av olika kval. Yi d ('mol1~ t l" . I'rl'liminUr 
pri s llsta jämte uppl. l; r. 1: GO. Skri\' i dag- till 

Firma "K vickt och Lätt" 
Bud - rrra Il !'O JH)rt{IJ' - lIulldel 

){ommendiir.gat. 11. )lnlm<i . Tel. 14.20(1. 241 811 

( ; h.-.(NI l)ri\'llt 28O~, 

RADIOL.ITTERATUR 
från vår tekn:ska bokavdelning 
o "~[A'I·önItADI0. En bok om kort· 

\'rJ.:.~·sr;1dio ~om h ubby tl\· J . K. 
:\Wlle r. :!32 s. S thlm 1\148. lUt. )~: 7n 

Inb. 16: 50 

O 	IUDlO:\IOT1'.\G.\ RI~ :\' . E n bol, 

0111 f r lsiiknillg' oCh rad io . e r\'ice av 

1'h. Ch ri~t i all~c n . !!:U ~. Sthlm 

1047 _.... . ........... ._. ............. .. . Hft. JJ : 50 


Inu. J.I: 50 
Vt\ rkligt pral~ti~k linndlednin~ r(jr dl' 
ratlio · ~l'r\"il'(I UlHH som \"iU kunna \'(~rk 
stiilla en effekth- öre r tiyn och ge sina 
kUlLd e r e n sal{kullllig ~e r\'iee uv hUg
l\:\'alit(·t. . 

~ 	HAnroRöR OC'H DF.IUS N 
VXXUXIXG n" J D " keth ben r l)()
ta<l nlr s\" (-.' Il~kn :IV p ro f. E. Li;f
gren. 474 s. tblm l fl.! !) ... . .. l u u. 2'7: 50 
1':11 inlednin g i e kktro nr<irc n s fy sil.:a
liska gTI1IHIPl" tpI.:nisku eg'(,Ill"kaner (1('11 
ul1\·iiniluingor i radi OJll ottagare 01'11 fi ir 
s tHl'kn n \ . lIe !1 3(12 t'igll f Pr o r· h hihullg-. 

O HADIOTl~K:\'ISK LIAXOB OK fl\' 
.T A n d ~ ,,~ n. 518 s. StlJlm I!H8. Inu. :!P;
En fill' prakthd':3 h e llo\" fi llpa~ s:HI Ullp 
s lagsbok. i ,-ill; e n radiohal\ [llare ol'!, 
sc r\'ire mHn kunna finna -e r for(]erl.ig'a 
8rh~ lIIa. forml cr oeh tabeller. 

Wh.·kpr I :t ,,"nlnallr. 
Ii:un!:,'gatnn 26. STOCRHOL)I. Tel . :!lI 28 15 

Silntl för[>rkkalle böcker mot p o.tför
skott till 

Namn 

Aur........ . ...... .. .. . ...................... .. ..... P H 12 


2 och . r omväm proportionell mot tempera· 
turen, så att indikeringen avser bränslets 
massa, ej dess volym. 

Den andra Tekniska Glimten helle >Nägot 
om artiklar för Populär Radio». Tidningens 
redaktör, ing. John Schröder, redogjorde för 
sina önskemål om hur artiklar bör skrivas. 
Han uppmanade medlemmarna att komma 
med konstruktionsbeskrivningar, helst ganska 
enkla. Vidare önskade han bättre kontakt 
med radioindustrins män. 

Civiling. Gunnar Solclers demonstrerade 
som avslutning RCA:s 45·varvsgrammofon. 
Denna skiljer sig från vanliga grammofon. 
typer därigenom. att hastigheten minskats 
från 78 till 45 varv/ min. Dessutom har spä· 
rens dimensioner minskals så all man på en 
l-tums skiva får lika lång speltid som på en 
vanlig 12-tums konsertskiva. RCA-grammofo· 
nen har beskrivits i ett tidigare nummer av 
POPULÄR RADIO; nr 9 1949. 

Vid sammanträdet den 20 oktober hölI ing. 
Arne Vernblad kvällens huvudföredrag om 
»Pioneer's elektroniska autopilot». Han be
handlade konstruktionen av horisontgyrot, 
den s. k. »Flux Gate»-kompasscn, girgyrol, 
autosyngivarna, servoförstärkarna och roder
maskinerierna samt visade ljusbilder över an
läggningen. 

Civiling. Torsten S/åh{ gav i eD Teknisk 
Glimt en orien tedng om tp-detektorn, ell nytt 
rör från Philips. avsett som FM-delektor. 

Civiling. Axel Carlander demonstrerade en 
av honom konstruerad elektronisk legerings· 
skiljare. 

För äret återstår endast två sammanträden, 
den 2 och 16 december. Det sista samman· 
trädet kommer all få formen aven jubileums· 
fest med anledning av att klubbeu då fyller 
25 år. Sekreteraren. 

Jneda.c&eI4te 
i detta nummer 

Rowland W Haegele är född i Helena, 
Nhntana. Han log BS-graden i elektroteknik 
vid Illinois Institute of Technology 1944 och 
MS i elektroteknik vid Stanford Universi.y 
1~ H. 

1944-1946 tjänstgjorde Mr Haegele i U. S. 
Na,'y ombord på en kryssare vid krigi'skåde· 
platsen i Stilla Oceanen. I juli 1947 anställ· 
des han vid Sylvania Electric ProduC1S Inc. 
och är nu anslälld vid Physics Laboratories 
Bayside, N.Y. Han är medlem i The Institute 
of Radio Engineers and Sigma Tau. 

ilatlet~e. 
Enkel 20 W kortvågssändare 

l POPULAR RADIO nr 10, s. 276, står i 
kOllstruktionsbeskrivningen för en 20 W kort
" gssändare, att den i sIntröret inkopplade 
mA·meterns utslag ökar, när slutstegets a,' · 
stämda krets är i resonans med de av oscil
latorn genererade svängningarnas frekvens 
och atl avstämningskondensatorn C, skull 
ställas in så, att max. utslag på mA-metern 
skall erhållas. I själva verket är det tvärtom. 
Utslaget minskar vid resonans. oc~ C2 in
ställes så. atl min. utslag erhålles. 

I artikeln om BritisJl Induslries Fair i nr 
7/ 49 anges i fig . 4 att mottagaren är [rån 
R N Fitton. Detta är fel, apparaten är från 
A J Balcombe Ltd. 

INSTR UMENT

REPARATIONER 


all alla slag utföras 

M. STENHARDT 

INGENJORSFIRMA 

S;t Eriksgatan lO! Stockholm 

Telefon; }'29927, 329928 

Radioreparatör 

sökes 

snurast eller s ·nast 1 febr- 1050. S\'31' 
med betyg. kompetensintyg, ålderuppgift 

och löneunspråk. 

RadioCirma W. Höglund, Ha·lmstad. 

Spela In Jul- ofh 
N)'årshelgernas Itöglfdligh.·.rr 

m ed "f1r lltmlirkta 0.1 mm rostfr ia TOXTRAD. 
Spolarna pa ssar alla apparater och kostar [ör 
spe ltiden tjO min. kr. 311 : -, 30 min . kr. 11\ : 
och 15 min. kr. 12 : -. Slint! In Er order oro 
Tontr[,d eller rör omedelbart. och Ni filr om
g;1ellde h,I\' ~ ra Il~. 

RCA 826 liHF Siindaretrlod. ~Ia". nno(!förlust 
75 wat t. Arbe tar lika bra pfl 2 m e te r Sulll pu 
<le Uigl'e frck" e n , bnocle n. Leverera s i HCA 
ol'iginalförpackning Kr. 10: -. Kt'rllJnl s k höl
lare till 826 rid l,öp av I'öret Kr. 5:-. 
!:'iilldareröret 16'lG finn es il\' cn på lag er till 
[l e t h'ga priset nv Kr. 6: GO. 

REIS RADIO 
Polhl'lII"plat8en 2 - GÖTF.BORG 

BYTEN OCH FORSÄlJNIN6AR 
:!:! : : : : : : : : : : :::: ::::::::: : :: : : : : :::::: : : : : : : : : ~ :::::!:!: : • : : : : : : ; : : : : :::: : : : 

Under denna rubrik Införa vi .tandardl•.,rade 
rndannon",er fl'> Df"dall~t'f"ndt" ut~ndf" UJl 
~tt prl. nv kr. 2: 110 p .. r nid. lllnlmum 2 
rlldf"r~ utrymm6. nt'"8Nft radunnouRPr äro av
_edda att _lulpa en föraräljnln&,8kontakt radlo
Ilmatörer 6Dlf"lIaD. .............................................................................. 

•• , ••• •• •••••••••••••••••••••••••••• • , ••••••••••••••• , •• 0 •••••••• • •••••••••• •• 

Tilt onlIl: Rörprovnre Elektronikbolugets 
Taylor 45 A/ S med ins tr.-bok . ~ebelllu o. tnb .• 
'(Hn ny . till högs tbjudande. minst 400 kr. Åk~ 
Per8son. Ittldhusgatan 112 A. östersund. 

Till sall\: Grnmmofonbyggsatser, Grnmmo
fonm . 127- 220 V med k on stant varvtal 40: - . 
Il:o all s triim 115 V. reg lerbart varvtal 75:-. 
Skivtallrik 8: -. KI'lstnlJ-plckup m ed tonarm 
kr_ 35:-. Dynamotrild l glingse dim. N. V. 
Anderl:'son. l{viinum. 
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Ni 'inner det hos 

MILLEN GRID DIP 

OSCILLATOR 90651 

Ett universalInstrument 

för högfrekvens 

Frek,'e n,omrihle 1.7 t.lII 300 ~IC , An 

s lutn lng:jua r till "u xclst l'ö m sa lUt 

batte rL 

Pris 465: - krono(". 


COlUNS AN-ART 13 

SÄNDARE 

Bn utomorucn llig' ~d n(lal' (, uv s ed d 
[Ör frpltventiomr;1ud l;;O() J-,t ' tIll 18 
~IC . A\~~e dd f~jr sih'i.il tp Il'~rn rt 1'01 11 
("I ron i u pp li ll 1,,0 \Y ar!' ll ICffl' lli . 
Lii m pli :;n för in ~ tall fL in i 'I1l S ~ . hit t 
elli 'r fl n;. d ä rl" 11 Ur n " ~cl l<l 'lIL aH' 

~ I lllu s Im ~4 " o l t~ bal te·r L S:i nu urr u 
k :1" ii,eu bygga , (.m t ill d rin Hr, n 
\'i.ix (" l ~tr ijDl ~Il i.it. Rii ndu n 'll h 'H'rerns 
k om pl ('(t m ed omform arlJ Stl mC ('1' 

forurJ iga f1n ~ ll1 l lJi n g~ k o n l;1 1,h: r IlIf't! 
n ra!a u tu g- uv ka blar . 
H lirbc; l !,c lt nin g- i s lulRleg-rl 13. 
~ro(lulato rrör :! , I. 8 11. 
rris 1.550 ; 

[SM5ZK) 

Nya type r av glimmerkonden

satorer i lager 

2(lJ pr. 4:J00 \'oH~ nrhc t ~:-;ll· :~-l: GO 

GOO pI. 2MOJ 3·\: 50 

GOO pi:. 2.:100 H: 60 

1000 [,f. ~OOO Z~: 50 

:1000 pi. lROO 38: 

GOOO pf. ~()JO 38: 

Sa mtliga <1,' ovan nijmnda kond.cll ~a to re r UH hög 

rr t> kY (' lI s a,' ya rierande styrl~a beroende pii "id 

d lk (l ll fl'('kycns de s k o la an\·än (la ~. 

U/ över O"an angh'na kon d en satorer fi n nes 
en stor sortering av andra. ~ärden och 

spänningar. 

N YA RADIOROR från lager 

fiAG7 16 : - r.c r; 11: -
(j .\K;j 1 7 : - flH E H 8: 
1.. \ (1:1 8 ; - 1?\T7 16: 
1i. \ TIj 7: - 1~.\r7 Jl : 
ILU 'O 8: - 12.\X7 la: 
Il fL\7 11:  12ll.\ 7 Il : -
l i( ·'} H: 

SENASTE NYTT! 

Leveransklar inom kort 


EDDYSTONE 


"750" 


TRAFIKMOTTAGARE 


l)iil'jH Il ny lf.lDO hur \'1 lll ijj l ig- IH;'t lev er era 
l ' lI Il ~\' JO rörs llllhlH~ l R:U IW r u v Ul:' t kiinua 
fnIJril.:ntct ]~Llll." s tollc. Den n y n m o tta g'aren 
ha l' fiil ja nd e r l' C'l,,\'n:-;oln l'tlll c lJ: 32 J\1C' UH 
1.7 ~r c. sa mt H U:; t i ll 480 !-Cc . ~ro tla ;;arell iiI' 

I'j fön,PtId BH:' !] ,.~ .. Jllpte l" lUll fj nn r s Hlt;j 

Ji;.!ht ' t ua s (' pura t a ns Juta (')I tl yli lc 

Prbw t :i r li"b.!'t, e lld a :-5t 895 : - )UOIIOI', 


GLIMMERKONDEN SATORER 

T.q' CVH, GOOO ]l!. öoao "oH "a mt ~ . 1 Alllp. "i(l 000 
k {'. 7" : - , 

Typ :1..-\ H ()(), 50 .000 pe. ,j llOO "olt s lImt 2.1 .'\mIl. 
"jd {illO Ite. 22: 75. 

Glilll lll (' l'k o llde n s3ture r 3\' t a hl' ij'; llt C'. D . Snrallg:e 
III. fl. 3U!JO \'ol ts a rb f · l!'..:-: p;inni ll~ sumt :2 Amp. vid 
:!tX IO ko. 

Typ 821" Vii rden JlH'J1a II 30 p[. til! QO p[. 9: GO 
Ty!' H21 o. V,ird ell Illl '1l :1I I 100 pf. till ,100 pr. Il: 50 
Typ b~l r'. y ,inkJl m ellan GOn p[. till 7::;0 pf. 11: 85 
Typ CA \V g limlll c·r ltO lll!. 7,jO [Jr. ~.GOO "ol( 

"lJlIt 3,G HIUjl. ,· ,,1 1.000 h. 11: 85 

Typ m[ ;:11111111 0 l'1< 011(!. ~no 1'[. 2.,)(J0 ,'o lt ar
u , ~t .... s. pii Il n i llg 8 : 50 

Typ A~LH g lilllute r Jto lH!. 4 .000 pf. 2.300 
\'01 1 Hi lh ' l-:-:'!-l p~lnl\.illg .... .. . . ...... 11: 8::; 

TYll A 2 .'d ilU lIIerl':U Il 0 11. ~ ,OOO pr, 1 .200· ,-olt 
arlJP r ~l'l J i'l lln i )l g -I: 15 

Typ Il .c; li ll lJ n0rkOllu. 20 .000 pr . Gno " olt a l' 
lH' l;-;~ p;l urJ!II~' ...... ... ...... .. . .. .... ... . ............. . 4: l!i 

Typ ~ l lI ;:Ii m m" l· kvncl. l(J .OnO ]lE. 1.200 " olt 
arl.Jd· :->~ l' H Jl l dtl.L:,' .............. ..... 2: tJG 

'1')'[1 1(1.\.1 .~· lim rll(,l'ko nil . l.Ot)O pf . ~.!IOO voJt 
ar/J(,' l:-;~ l' i i Jl 1Lill .:: -J.! 50 

REALI SERAS 

}; ] (·kfl'o l.\ I l' OlJlll'Il ':-;.QtOl' , l' ;)\' falJr il,n 1' TI'r i 
pl{l lh:ig-:II' l'. 

S JIJ fil. ';7.0 ,. a I' bt" ~!o- p . 2: 25 
111 2: 60 

~ fl 3: 4 0 
11 ; ~ l n 4 : .10 

3~ 3 : 5f1 

K n ll tlf' uc;:nt ()l'I'l"II:l 1I'\'(' 1'1\1'a S IIl l' d JIl 0Ilf t' l·il! ~:s · 
Jd~lI llll H' r i.Jc h 1I !{) !l fll ll Il yt('~ I' : ilt. 

12: 
12 : 
12: 
4: 50 
3 : 40 

1939,2 

ltronor. 

Radiorör 

http:l~trijDl~Ili.it
http:sih'i.il


•• 

!tr~!t~ " 
• , ~$g. , 

I - '  \wII 
" .. ) ' ...._'~ 

Mikrokondensatorer för 6 mm axel_ FörsIIvrado 

plattant, ~led 1kapacitet 

I I I
]G = enkelt kerami sk pF D dubbelt gavl'lplaltu 

~Ieu :l 
kN Ulll ls ku 
ga \"(~ lplallor 

3 I D 6:

2X3 D -

l" E G: 50 

Iii IJ 6: 2" 
2 X IG E -

:lO E 6:

30 D 7: -
2X30 E -

GO E G: 50 

GO D -
2X60 E -
100 1I1 

I 
-

HO E -

O: 50 
7: GO 
O: 25 
7: -
7: 75 

o: 5n 
7: 75 

8: 25 
7: 25 

O: 25 

9: 50 
8: -
9: -

Spolstommar av polystyrol för IHrnktirna 

Spo-lst OUlIllC I:implig fur l.:o rtvrrf;. liingd 31,5 
för G mm. jitrnklirna ............. .... . 


Spolstomme lämplig för melIand ;o:, l: in;o: u 
15 mm. för G mm . järnkii.rlJ:l ... . 

Spolhållare ospl\rad, liingu 31,0 mm., uiom. 
jilrnkiirna . ............... ... 

SpoIlI iillare ospu rau, liingu ~3 mm ., di:.un. 
jH rnkUrn a 

mnl, diam. 

:31,;:; JOrn. , 

8 111 11 1, fiir 
......... ... .... 

8 mm. (ör 

:Spolstommar passanue till O\'nn " t" nd e s l,ollr"lla re: 

Q scl<tione r, län g-u 31,5 mm., uium. 10 mm., il: lC! l s dinm. 


1G mm 
130 Öl"e 

uiam. 
50 öre 

O mm 
. ...... 3;) öre 

G mm 
;jO öre 

B mm. 40 ör'e 

'3 Sl'J.:tioner, liingu 12,G rom., diam. 16 mm ., l!:il r·ts di3nl. 8 mm. 25 öre 

2 ~l:k tioner, liingu 10 mm., uiaJn. Hi mm., 1l~il c1 5 uiam. 8 mm, 25 öre 

1 sektio ne r, lii ug d 7,G mIn ., uium. 10 lllOl., helJe ts diam. 8 mm. 20 öro 

;Fotplatta med :3 !ödö g-lor, avseuu :11 i Gsta spolen \'id chas sie 
eller panel, passandc o\':lnst. s pol ,tommur oell spu lh: lla re i5 öre 

Fotplatta a\' polysi:yrol. IIu'd summa funkthm ~()m fÖf(!gl'e nu c, 
men med 8 urtag [ör löuög1or. Pris utan löuöglor.. .... , 50 öro 

Lödöglor till ovalls Ulende fotplatta pr st. 04 öre 

Prahn-materiel 

sänkfa priser 

SPOLSYSTEM 
8poh7.1.... fiir kert,,4r:-~uper med n -rt".._ 4 uand: a, 5----:!o ID.; 20
40 lIl.; 40-BO m. samt 80-160 m. Byg'gd med 1.600 ke m ellanfrekvens 
samt med bea toseillator fyller den de högsta anspråk för kort\'ågs· 
amatöre n. En Iiin ge eft erllingtad konstruktion. Schema till 10 rörs 
trafikm ollng-a re mcu t\'il stcg MF, triodblanuare, separat o "" illator 
iL V. c:,-fijr s ti.irkare. beut-oscillntor, störningsbegriinsare, separata bas
och rJi skantkontrolIcr och negati\' uterlwppling- medfölj er. l{r. 92: GO. 

Vridkondcnsator 3X 19" pF passande o\'ansWende ............ l'r. 25: 
U rska la lJled ut\·äxling- . BU s ta l:':\'fllltct, Fabrikat Lagerc ra.ntz. Ji:r. 45:

Separat schema. med mater'lalfört.ecJ{ning och bygg:oadsbeslul\'ning 
till o\'a.nst~lel1de trafikmottagare . .. . ......... li.r. 7 : 50 
8pol~""tral med Ir7ckl<nJ&PPU7.'e IB VY 44' ke. för 4 \·tlglä Di;usom
r ,hkn mcd antc 1J1 oCh osc lll a lu·rkrcts. En kompakt spolen het Wr s uner 
i mou('I'llaSI C Ultöranue med 8 Ulngentcr: Strömbrytare, grammofon, 
kort\',',;;, m cllandg, lång\';i ;; samt 3 banu s pridningsomr:',uen p,; kort 
n ' g (1!J,2J oc h 31 rn.). Schema tIll 4+2 rurs ~upcr 11leu. "nwgisl.:t ög-a". 
alI -ti t r vm <, I1I~ r \'å x l ~ trijm meu{öljer .... .. ................ Kr. ,5:

Vritlkonuen,a lor 2 X420 pF rak frekvenskurra passande O\-UJ" tr,· 

c nue ... ...... I{r. 18: -
Fotogra fis k g-lasskaln j<omplctt med visare, stativ, Jinbjul och fiistell 
passullde del.l n s pobys t l'm . . .............. l\:r. 25:

Separat choma. tjlJ den n 11. spolr.entral med mo.tel'ia-LförtecJ,nhlg, \'äxel
ström eller allström, "[H god angiv "id bestii,llnhlg rilket som a\' 

ses .......... .............. ............. . .. Ji:r .4:'75 

Spol""nlrul för .uper met! antenn och oscillatorkrets. Ml" 44,7 kc. 4
d\gllin~t! somr[Iuen samt g rammo·fon: Kort",\g- 16---{)0 ffi. Amatörbanu 
,0-200 m. Mella nvåg 200----550 m . samt l,\ngd\g 1.000-2 .000 m. Schema 
till 4 + 2 rör su per med "magiskt ög a", all~tröm eller vuxelström med
följer .............. " ..................... .. .... l{r. 40:
Vridkonuensator 2X420 pF, rak frekven s kun'a passande ova nstå 
cnde ...... ....... .. .." ..... I{r.18:
Fotografisk glasskala komplett med visare, stall \', liolljul oell fästen 
pa Rsancle de l l a spolsystem ............. " ................. " ............... Hr. 2;;: 
Separa.t schoma. till denna. spoleentrol med materialförteekning, ,'iixel
ström eller allström, angiv vid bestii.llning vilket som avses Ur. 4: 75 
Spol"nhet för dt>tektormott....r. meu ;\!crkoppling' )lF 447 kc . 4 v~g

liingusområuen s amt grammofon: Kort,ug 10---GO m. Amatörbauu 7
200 m. ~lel1an,:lg 200-;);;0 m. sam t Li'lng-\,[,g 1 .000-2.000 m. SelIema 
tU! 3+1 rÖrS detektormottagare, allström eller \'iixelström, eller 3 
rörs rak battcrimolUtgare med miniatyrrör mctlföljer. Angiv vid be
ställning \' ilket schema som önskas .................................... Kr. 26:

Vridkonuensator 1XG20 pF, rak frekycnsk u['\'u passanue o\'anstå
ende ...................................... " ............ ...... .".............. ... I'r. lO: GO 
Fotografisk glasskala komplett med \'isa rc, stath', linhjul och fii s ten 
passan dc uctta spolsys tem ..... . ......... lir. 25: 

Separat schema till denna spolenhet Jnetl materlnlförteeltnlng, "Lixel
strönl, ftllström eller bntterimottngnre, RJlgiv vid beställning 'vilket 
som avses ............ . J\:r. 4: 

MF transformatorer 
JlO, 447, 1000 Kc, 
per st. I{r . 10:-. 

Beatosclllator 
no, 447, 1600 K c, 
per st. 1{r. 7: 25 . 

SpHrrkretsar 

110, 447, 1000 Ke, 
per st. lir. 5:-. 

"",edugn, hålles a.(furen öppen till kl. 20. Obs.! Radloarriirer crhiilla sedvanllg rabatt. 

Allt nu!llan antenn och jord 

INGENJORSFIRMA ELFA 

Tuuolo.udsvägeo 22 BROMMA Tel. 26 t6 75, 2623 tO 

Sugkretsar 
110, H7, 1000 Ke, 
per s t. Ur. 5:-, 

UKV drosalar 
1,2;;, 2,0, !j , 10 m, 
pcr st. l{r . 2: 75. 

Spolformar av z.rollt 
Di;1m . 1,5"', li.ingu 

21)"

o~pf,rade I{r. 4: 2G, 

sp:\ raue }{,. 4: 50. 



