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Om magnetiska tråd- och bandinspel

ningsapparater 


(Wire and tape recorders) 

Numera känner man till många olika 
sätt att magasinera ljud. Man kan ma· 
gasinera Ij udsvängningarna på gram· 
mofonskivor, på vaxrullar (i diktafoner) 
och på filmremsor (vid Ij udfilm och i 
vissa diktafoner, där en nål grave-rar in 
lj udet på en ändlös filmremsa). Vidare 
finns det magnetiska inspelningsaggregat 
för magasinering av ljud. Dessa senare 
inspelningsanordningar kan lätt uppde
las i tre grupper: trådinspelningsappa
rater, bandinspelningsapparater och ap
parater med roterande stålskiva (eller 
skiva belagd med magnetiskt material) 
aven grammofonskivas storlek. Den 
sistnämnda gruppen har dock knappast 
någon praktisk betydelse, varför i denna 
artikel endast tråd- och bandinspelnings
aggregat kommer att behandlas. (Se 
dock hänvisningen i slutet av artikeln). 
Tråd- och bandinspelningsaggregat går 
under den gemensamma benämningen 
magnetofoner. 

Magnetofonerna har under senare tid 
fått allt större betydelse. Anledningen 
till att dessa apparater nu kommit i ro
pet är att man lyckats framställa magne
tofoner med en ljudåtergivningsförmåga, 
som endast överträffas av vertikalt skur
na vinylgrammofonskivor. Magnetofo
nerna är dessutom lätta att sköta (även 
för lekmän), de är förhållandevis bil
liga och mycket oömma. Man kan med 

magnetofoner göra inspelningar t. ex. i 
en bil i rörelse, t. o. m. i en flygmaski~ 
(om växelström finns tillgänglig) det 

finns ju ingen gravernål, som kan hop
pa ur något spår. Vidare kan man lätt 
»radera bort» icke önskade delar av eller 
hela inspelningen och kan därefter an
vända tråden eller bandet för en ny in
spelning. Detta kan upprepas praktiskt 
taget ett obegränsat antal gånger. K va-
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liteten minskas illle ens efter l 000 åter
givningar aven inspelning. En tråd (ett 
band) räcker till minst ·1/ 4 timmes in
spelning, dock finns det även spolar för 
1/2 och l timmes körning, i vissa fall 
t. o. m. för 8 timmar. I manga fall kan 
man även efter inspelning n klippa ban
det och klistra ihop det igen i en annan 
följd med självklistrande cellulosarem
sor utan att man vid återgivningen mär
ker någon skarv. Tråden kan även kny
tas ihop i vissa aggregat (nämligen i så
dana med »halvöppet» gap i magnetise
ringshuvudet) ehuru det är besvärligare 
och resultatet mestadels blir sämre. (Se 
neJan! ) 

Efter vad som ovan antytts är det ej 
att undra på, att intresset för magneto
foner blivit mycket stort, icke minst i 
vårt land. Det har publicerats beshiv
ningar p svenska hur man själv kan 
tillverka trädinspelningsaggregat, exem
pelvis i »Teknik för Alla» (enkel experi
mentmodeIl) , och i POP LÄR RADIO 
(nr 8-10/1948). Ett fynd för folk, 

som själva vill bygga sig en magneto
fon är (l) (se litteraturförteckningen!). 
I denna artikel skall ej behandlas till· 
verkningen av magnetofoner och inte 
heller deras användningsområden t. ex. 
inom vetenskapen (klanganalys osv.) 
och tekniken (i matematikmaskiner 
osv.) . Här skall i stället beskrivas mag
netofonernas arbetssätt. Apparaternas 

;....-

Fig. 1. Magnetofonband kan ulan olägenhet 
!;karvas meL! hjälp aven kli slerremsa. 

o l . -1.083 8 

teoretiska underlag skall däremot j när
mare behandlas ; teorin på omn'idet ~ir 

på grund av sin svårighetsgrad ej t ill
räckligt utvecklad ännu och d utom 
mycket omstridd. Läsaren hänvisas i 
stället till litteraturförteckni ngen. I for l
sättningen ges en kort översikt över 
magnetofonens utveckling och däTj iimte 
en beskrivning av n· gra kända kommer
slella apparater. Litteraturhänvisningar 
na är ej fullständiga, men dock så rik
haltiga, att Esaren av denna litteratu r 
lätt kan penetrera ämnet. Apparatbe
skrivningarna grundar sig mest på tt 

större antal kataloger, som ett flertal fa
brikanter ställt till mitt förfogande. Ett 
av trådillspelningsaggregaten har j ag 
även haft tillfälle att arbeta med Fil. 

Historik. 

Redan år 900 (189 ?) arbetadp 

dansken Valdemar Poulsen lUed magne
tisk registre ring av ljud. edan var del 
mest tyska forskaT , om for t atte med 
experimenten. Redan 1932 hade man 
förvånansvärt goda kun kaper (se [2] 
som även har hänvisningar till äldre li l
teratur!) Man var redan på den tiden 
på det klara med att längsmagnetis r ing 
är att föredra framför t\7ärmagnetise
ring, att tråden bör vara tunn och alt 
den bör röra sig snabbt och att iIlspel
ningshuvudet bör ha ganska lit n palt 
och därför liten spridning av fältlin
jerna. Allt detta har tillämpats även i de 
moderna apparaterna. Man har ocks':'t 
kommit underfund med att tråden bör 
förmaglletiseras och inspelningsim udet 
förutom tonfrekvenserna ev. ä en tillfö
ras en likspänning som förspänning för 
att komma till en lämplig »arbet punkt» 
på »karakteristiken» (kan även åstad
kommas medelst en permanent magnet). 
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På denna linj e har sedan tyskarna och 
engelsmännen arbetat vidare och nått 

goda resultat. Men de moderna ameri
kanska apparaternas överlägsenhet be
ror 11. a. P' den iakttagelsen, att man 
får bättre ljud och framför allt mindre 
brus genom att ej förmagnetisera trå
den och som »förspänning» använda en 
ultraljudfrekvens av större amplitud än 

signalspänningarna. 

Den mekaniska delen. 

I varje magnetofon gäller det att kun
na dra en tråd eller ett band med jämn 

hastighet genom ett till tre »huvuden». 
T rådan har oftast en diameter av 0,1 il 

0,12 mm och bandet ungefär lika mycket 
och en bredd av något mindre än 6 1/ 2 
lllm. Den för tråden g}ingse hastigheten 

är ca 61 cm i sekunden (i vissa appara· 
te.r ca 76 cm per sekuJld). I bandinspel
ningsaggregat 'kan man nöja sig med 

lägre hastigheter. Ofta förekommande 
iiI' ca 7,6 cm/ s, 10,2 cm/ s och 19,1 
cm/ s, dock finns det även apparater 
med ett exceptionellt gott frekvensom
råde som arbetar med en bandhastighet 

av ca 38,1 cm/s. Trots dessa höga has
tigheter bör tråden eller bandet kunna 
stoppas så goLt som öcronblickligen och 
slutligen bör man kunna spola tillbaka 
med ännu mycket högre hastighet (ca 
6- - gånaer hastigheten i framåtrikt

ningen, men ibland ända upp till 60 
gånger) och även då kunna stoppa upp 
snabbt och utan risk för slitage eller an
dra skador. 

lvIotorn för frammatningen bör gå 
med konstant hastighet och framför allt 
j fluktuera periodiskt. l motsatt fall 

får man nämligen en distorsion som ka
r akter istiskt nog kallas för ~)wow» och 
om man minns från dåliga grammofon
kivor med excentriskt »centrum»-hål. 

Man använder genomgående välcentre
rade självstartande synkronmotorer för

sedda med svänghjul för att ut j ämna 
snabba hasL-ighetsvariationer. Vid goda 
apparater understiger variationerna i 
hastigheten 0,2 %. Vid de flesta appa

•
J 

\ 
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Fig. 2. Principen för »Capslan drive». 

raterna används samma motor även för 
tlterspolningen, men det finns också så

dana med två och tre motorer. I det 
sistnämnda fallet används en motor för 

frammatningen och en för uppspolning 
av bandet samt den tredje för återspol

ningen. 

I trådinspe1ningsaggregaten, som i 
allmänhet är avsevärt billigare iin band

inspelningsaggregaten, nöjer man sig 
mest med att tillåta en viss skillnad i 

hastighet i början och slutet av varje 
spole. Man låter upptagningsspcilen hela 
tiden rotera med samma hastighet och 
avpassar dess storlek så, att diametern 
för de olika trådvarven ej varierat för 
mycket. Det går då naturligtvis ej an aU 
efter inspelningen t. ex. sätta ihop två 
1/ 4.-timmes-spolar till en 1/ 2-timmes
spole. Man får då en återgivning med 
helt felaktig tonhöjd. (Det påstås att tys
karna hade ett avspclningshuvud som 
automatiskt avhjälpte denna brist, men 
närmare detaljer därom har inte kunnat 

erhållas.) Dessa apparater är också mest 
försedda med ett enda kombinerat hu

vud av den halvöppna typen (se nedan) 
som under gången rör sig upp och ner 
och på så sätt styr tråden så, att den rul
las upp i jämna varv. Motorn kan när 

som helst med ett enkeIt handgrepp slås 
ifrån eller kopplas om för återspolning 
med hög hastighet. I somliga modeller 
kopplas den automatiskt ifrån när hela 
spolen återspolats. Tråden behöver för 
det mesta ej omläggas vid återspolning
cn. I vissa appaTater finns det samtidigt 
två trådar som medger att man i många 
fall slipper återspolning. Man spelar då 
in halva programmet på den ena tråden 
och den andra hälften på den andra som 
går i motsatt riktning. På så sätt kom

mer börj an och slutet att ligga bredvid 

varandra så att återgivningen kan börja 

med detsamma. 
T bandinspelningsaggregaten fordras 

däremot precis samma hastighet hela ti
den. Detta åstadkommes genom en an

ordning, som på engelska kallas för 
»capstan drive». På den förlängda 

svänghjulsaxeln finns något som påmin
ner om en sy,trådsrulle ofta överdraget 
med en blandning av kork och neopren. 
Fjädrande armar eller någon annan 
lämplig anordning håller bandet spänt 
så att det trycker mot denna »sytråds
rulle» och genom friktion från denna 

matas det fram med jämn hastighet. (Se 
skissen i fig. 2. Man måste där natur

ligtvis lägga om bandet vid återspol
ning). Det hjul, som tar emot bandet, 

måste drivas av ytterligare en motor el
ler av huvudmotorn via en friktions

koppling. 

Elektriska data. 

a) Det magnetiska materialet. 
Här är inte platsen att närmare gå in 

på teorin för ferromagnetiska material, 
utan i stället hänvisas till gängse läro
böcker eller någon av uppsatserna i lit
teraturförteckningen. De allra nödvän
digaste kunskaperna är koncentrerade i 
fig. 3 och 4a. Fig. 3 återger en hystere
siskurva, där H = fältstYTka (i örsted ) 

och B= magnetisk induktion eller flö
cestäthet (i gauss). Av fig. 4a framgår 

att remanensen är en funktion av H. 
Dennå kurva eller en kurva med nästan 

B 

r---

H 

. 
'"-~ 

H c=KOEItClilV 

KRAFT 


Fig_ .3. Hysteresiskurva fi.;r ferromagnetiskt 
maleriaI. 
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samma utseende som erhålles, när man 
även tar hänsyn till självavmagnetise. 
ringseffekten i tråden kallas för karak· 
teri tik. Denna kan användas på lik· 
nande sätt som rörkarakteristiken (men 
vi sa skillnader fi nns). 

Man skulle kunna tro, att det är för· 
delaktigt att ha material med höo- rema· 
nens för att få ett »kraftigt resultat» 
kvar på tråden. Della är sant, men del 
visar sig, att det för återgivning av 
höga frekvenser krävs material med hög 
koercitivkraft (som ger i förening med 
tunt material mindre självavmagnetise. 
ring), och hög koercitivkraft brukar fö· 
ra med sig lägre remanens. Men detta 

kan utjämnas genom högre förstärkning 
och god magnetisk skärmning för aU 
hålla nere bruset. Upp till 3000 p/ s går 
det bra med hårddragen kolståltråd eller 
kromstål (Hc~50 örs ted ). Större fre

utsättas för, men ändå kan de klippas 
av med en sax och klistras ihop med en 
självklistrande remsa. Trådar brukar 
man (ev. efter uppvärmning med en 
tändsticka) kunna knyta ihop. Detta går 
dock ej hos (de få) apparater med slut· 
na huvud. Trådar har fördelen, att de 
tar mindre plats på spolarna, band där· 
emot har fördelen att ej trassla ihop sig 
när de lindas av spolarna; vidare ligger, 
de magnetiska skikten isolerade från 
varandra, varigenom icke önskad över· 
föring av signalerna till ett intilliggande 
varv förhindras (ytterligare ett skäl för 
stort He när det gäller trådar!) Alla trå
dar eller band tål fukt och rostar ej. 

Distorsionsfri inspelning av signaler 
kan endast ske på en lin j är del av karak· 
teristiken (fig. 4a). Förr förmagnetise
rades tråden alltid till punkt A och med 
en lämplig »magnetisk förspänning» för

kvensområde har rostfri ståltråd ( Hc~ sköts arbetspunkten till B. Numera an
;:;:,:: 175 örsted) eller vicalloybancl He;:;:,:: 

;:;:,::250 örsted ) . 

Tråden beståT i allmänhet av enbart 
magnetiskt material, dock förekommer 
även tråd av icke-magnetiskt material 
överdraget med ett tunt skikt av ett mag
netiskt material. Banden i bandinspel· 
ningsapparaterna består endast sällan 
av enbart magnetiskt material. De ut· 
göres mest av papper eller liknande som 
är besprutat med ett ämne som innehål
ler det magnetiska materialet i ytterst 
små partiklar (ca l p i diameter; l .u = 
= 0,001 mm). Dessa band är kraftiga. 
De tål ca 3 gånger den belastning som 
en tråd i ett trådinspelningsaggregat kan 

Fig.4. rbetspunkten förlägges på den raka 

vänds alltid avmagnetiserad tråd . Till

sammans med signalen (men ej blandat 

i ett blandarrör) tillföres en ultralj ud
frekvens (mest 30-60 kp/ s) med en 
amplitud som uppnår nedre kröken av 
kurvan i fig. 4a motsvarande ett värde 
på H~HC' Större amplitud ger mera 
brus, mindre amplitud ger distorsion. 

tan att närmare gå in på (den hittills 
rätt så ofullständiga) teorien, kan sägas, 
att denna ultraljudfrekvens gör, att ka
rakteristiken för signalfrekvenserna kan 
tänkas ersatt av kurvan i fig. 4b. Ultra
ljudfrekvensen alstras i en amplitud
stabiliserad oscillator, som bör vara väl
trimmad för att ge rätt amplitud. 

EKVIVALENT 

R.E.MANENS 


H 

delen av magnetiseringskarakteristiken. De 
pålagda svängninga rna , som antydas i fig ., ha lIltraJjudfrekvens. 
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Fig. 5. Olika typer av avspeln ingshllvudcll . 

b) Huvudena. 

Tråden eller bandet måste passera tre 
huvud, dock är dessa nästan alltid kom
binerade i ett enda huvud. De tre huvu
dena är: raderhuvudet, inspelningshu
vudet och avspelningshuvudet. Rader
huvudet består i enklaste fall aven per
manent magnet, men bättre resultat nås 
med ett huvud som matas med sanllua 
ultraljudfrekvens som användes i inspel
ningshuvudet. Då lämnar tråden huv u
det avmagnet.iserat, vi lket ger mindre 
brus. Raderhuyudet liknar avspelnings
huvudet, men har 5 il 10 gånger så stort 
gap (1/4~1/2 mm). Detta gör det 
magnetiska fältet mera utspritt så att 
tråden lämnar fi-iltet avmagnetiserat. En 
viss punkt på tråden utsättes då för iIera 
hela perioder med alltmera minskade 
hysteresiskurvor. Inspelningshuvudet 
bör vara lamellerat och av ett material 
av mycket hög permeabilitet (,u-metall, 
ev. permaIIoy eller liknande) . Gapet bör 
vara ca 0,013 mm. Små avvikelser kan 
ge huvudet helt andra egenskaper. Mätt
ninO'so-ränsen (punkt A i fi g. 3a) börb\:) , 

ligga högt. 
Avspelningshuvudet ställer de högsta 

anspråk. Det bör ha hög permeabili tet 
vid små H. Det brukar i aIImänhet an
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vändas även för inspelningen. Vidare 
byggas de ihop med en anordning för 
radering med en ultraljudfrekvens. Spal· 

ten i huvudena fylles med ett omagne· 
tiskt material, lödtenn eller helst beryl. 
liumkoppar och bör hel t vara ca 0,026 
- 0,05 mm. näst är de slutna huvudena 
I fig. Sa ), lUen dessa tillåter ej att trå· 

el en kn ytes. Därför anv~il\das nu mest 
dc halvöppna huvudena ( ifg. 5b). För 
Lan användas öppna huvud (fig. Se). 

H uvudena är i allmänhet försedda med 

fl ra lindningar som kan vara hö cy • eller 
lägre i liva. Deras läge är viktigt. Vi· 
dare bör huvudena vara väl skärmade 
111 t magnetiska störfält. Effekten vid 
in pelningen rör sig om några milli watt, 
vid radering om ca 5 watt. 

Frekvenskurvan är oftast allt annat 
an ra . '1 d hänsyn till överstyrning 
OCA. signal-störningsförhållandet bör 
både för- och efterutj ämning ske med 
hj älp av lämpliua frekvensberoellde llät
ved . P s sätt kom man i , ärskilt goda ' 
fall på en frekvellskarakteristik som i 
stort sett är rak från 60 p/ s- 12,5 kp/ s 
varvid den totala distorsionen är mindre 
" n 3 %. 

Apparater finns i bärbara enkla väsk
modeller, med all ti ng inbyrr!!t, med vo
I ymkontroll, klangfärgskontroll, om

kopplare för inspelning (med automa
tisk Tadering av tidigare inspelade pro

gram) eller avspelning, omkopplare för 

motorn, och försedd med högtalare, 
mikrofon o h glimlampa som lyser vid 
överstym in o". (Den bör endast blixtra 
till vid de kr af tigaste ställena.) Vidare 
finns det anslutningar till extraförstär
kare, extrahö cr talare eller för direktin
spebling från en radio. D ssa apparater 
iir dock rä tt så tunga. Man kan även 
köpa enbart den mekaniska delen till 
några trådinspelningsaggregat och byg. 
ga d n elektriska delen sjäk De större 
modellerna är däremot avsedda för sta· 
tionära bruk. 

Liu craturjöretecknill gen återfinnes på 
'id. 37! 
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STRATOVISIONEN 
framtidens distributionssystem för 

television? 
Av KARL TETZNER 

l POPULÅR RADIO nr 11/1945 1 

jramiades av tekn. lic. H a Il s We 1'

t h en och B j ö r n N i l s s o n ell 

jörslag alt lösa televisionens trans

missionsproblem med hjälp av bal

longsändare, som sknlle släppas ltpp 
till ca 8000 m höjd. Sedan della 
förslag framfördes har problemet i 

USA förts ytterligare ett steg mot 

sin lösning genom en del praktiska 
försök med televisionssändning jrån 

flrgplan , som kretsar omkring på 
nära 8000 m höjd. l nedanstående 

arti/cel av vå.r tyske korrespondent, 
K a r l T e t z IL e r, ges en del in
tressanta uppgifter om de erfaren. 

heter som hittills gjorts med della 
distributionssystem jör television, 

som i USA går under benämningen 

»stratovision». Huvuddelen av bild
materialet har ställts till förfogande 
av »Sf-index» i Ziirich, representant 

jör We s t i Tt g h o u s e E l e c t r i c 
C o i Tyskland, Schweiz och Öster
rike. 

I POPULÄR RADIO:s referat från 
internationella televisionskonferensen i 
Ziirich omnämndes i korthet en ny ame
rikansk metod för distribution av tele· 

visionsprogram från stratosfärplan, s: k. 
strato\rjsion. Nyligen har det kommit 
fram ytterligare erfarenheter, som gör 

det angeläget att ännu en gung behand· 
la detta distributionssystem, som med 
största säkerhet efter hand kOllImer att 

få insLeg i allt större utsträckning, när 
televisionen en gång på allvar slår ige· 

nom i Europa. Det är ställt utom varje 
tvivel, att stratovision erbjuder mycket 

l WERTHEN, H, ILSSON B: Televisionens 
transmissionsproblem. Populär Radio 1945, 
h. 11 s. 212. 

(l21,3!17.~ 

stora fördelar framför andra metoder 
för distribution av televisionsprogram. 

Egendomligt nog har man i Amerika 
under senare tid endast i mycket liten 
utsträckning hört talas om stratovisio

Ilen i den form den utvecklats av 
Westinghouse Electric Co. Man har ett 
intryck av, att konkurrerande före· 

tag försöka att tiga ihj äl detta system. 
Konkurrenterna ha också all anledning 

att se upp med denna nya metod för te
levisionssändning, om det skulle visa 

sig, att alla de förhoppningar, som kny. 

tas till detta system, uppfyllas. 

En kedja på åtta flygplan, utrustade 
med televisionssändare med liten ef
fekt kan täcka en bred remsa av den 
nordamerikanska kontinenten från kust 
till kust med televisionssändningar. En. 

ligt föreliggande planer, som framlagts 
av andra företag behöver man långt 
mera än 100 televisionssändare inbör

des förbundna med ett nät av dyra 
koaxialkablar. 

Man får icke lämna ur sikte, att 
det här rör sig om jätteaffärer med 

enorma insatser: exempelvis hyr A.T.T. 
(American Television and Telegraph) 
en bredbandskabel av 350 mils längd 
för 13 000 dollars per månad, under 

det att RCA (Radio Corporation of 

America) säljer 2.5 kW televisionssän
dare ink!. antennanläggning för 90000 
dollars. 

För oss europeer är det naturligtvis 
ganska likgiltigt om de tekniska frågor. 

na betr. stratovisioJl redan sk j utits in 

i de ekonomiska sfärerna mellan in· 

bördes konkurrerande storföretag; där
emot har vi all anledning att försöka 
komma underfund med möjligheterna 

och de tekniska förutsättningarna för 
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Fig. 1. Ett stratosfärplan typ B-29 för 
si ratovi ~ion. 

de olika föreslagna dis~ributionssyste

men. 

Stratovisionens teori 

GrundpriIlcipen för stratovisionen ar 

len att man använder ett flygplan i 
vilket man bygger in en eller flera tele
visionssändare för både bild och ljud. 
Flygplanet får kretsa över sitt sänd
ningsgehit på över 7600 111 höjd. Ge

nom att på detta sätt liksom lyfta upp 
sändareantennen får denna en ofantligt 
större räckvidd än n.lOtsvarande sända
re, uppställd på marken, som utnyttj ar 
samma frekvens och ordinär antenn. 

Modulationen för bild- och ljudsända
ren överföres till flygplanet med hj älp 
av riktantenner för mikrovågor, upp

ställda på marken. 
De hittills gjorda försöken har ut-

Fig. 2. Modell 0--2-0 av Glenn L-Martin
verkens stratosförplan. Planet är utrustat med 

fyra televisions- och fem ljudsändare. 

förts med elt 4-motorigt flygplan, B-29, 
från Glen L Martin-verken. I flygplanet 
äro följ ande anläggningar inmonterade. 
l st. 5 kW bildsändare, l st. l kW 
ljudsändare med frekvensmodulation, 
mikrovågsmottagare för modulation 
från marken, erforderlig kontrollutrust
ning samt dessutom en radaranlägg

ning. 

Det var under förberedelserna för 
presidentvalet i USA som stratovisio

nen första gången provades i praktiken. 
Det var Westinghouse Electric Co. och 
Glen L Martin-verken som tillsammans 
introducerade ett av C E Noble utveck
lat system för stratovision. 

I samband med tillställningar vid 
valkampanjen i Philadelphia upptogs av 
televisionssändaren WNBW Washington 
DC och WMAR-TV i Baltimore ett tele-

Fig. 5. Försöksflygplan för stratov ISlOn ut
rustat av Westinghouse Electric eo. Sändare
antennen sticker ut rakt under planets nos. 
Mottagareantennen för moduleringssignalerna 

synes längst bak på planets stjärtparti. 

Fig_ 3_ Karta visande hur man med televisions
sändare i fjorton stratosfärplan skulle kunna 
förse 71l % av USA:s Lefolkning med televi

sionssändningar. 

visionsprogram, som utsändes av de 
nys nämnda stationema under tiden 21 
-22.30. Dessa utsändningar blev också 
återutsända över en mikrovågssändare 

på 500 Mp/s (60 cm) och med hjälp av 
en riktantenn utsändes bild- och ljud
modulation till ett över Pittsburgh kret
sande 4-motorigt flygplan , i vilket var 
installerat en televisionssändare med 5 

k W utgångseffekt. Planet kretsade på 
en höjd av 7400 m och sände ut tele
visionsprogram på kanal 6 i det ame
rikanska frekvenssystemet för televi 
sion (82- -88 Mp/s). 

Räckvidd. 

Sändningarna från detta flygplan 
över Pittsbrugh upptogs av mottagare 
uppställda i ett antal kontrollpunkter 
belägna mellan 56 och 545 km från 

Fig. 4. Principen för stratosfärvisioneu: två 
flygplan befinner sig i luften samtidigt, det 
ena sänder programmet det andra är avsett 
som omedelbar reserv_ Två avlösningsplan på 

marken. 

Fig_ 6. T. v_ på bilden C E Noble, som ut
vecklat det system för stratovision, som be
handlas i denna artikel. Han sitter framför 
modulalionsmottagaren i ett stratovisionsplan. 
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Fig. 7. Televisionssändar~ i sitt nuvar.~nde ut· 

förande inmonterade l ett stratosfarplan 


typ B 29. 


Pittsburgh. Samtliga kontrollstationer 

meddelade störningsfri och alldeles ut

märkt mottagning. Speciellt i storstä

derna visade sig denna form av televi

sionssändn ingar förmånlig framförallt 

på grund av frånvaron av s. k. »spök

bilder» som uppstå genom radiovågor
nas reflexion mot hus, metallföremål 

osv. Man antar alt orsaken till detta 

gynnsamma resultat är, att signalen 

från flygstationen når mottagareanten

nen under gynnsam infallsvinkel. På 

to0Tund av frånvaron av markabsorption 

är strålningsenergien från flygplanet 

bättre utnyttjad. Man kan därför arbeta 

med betydligt lägre effekt än för det 

fall att man använder markstation för 

samma ändamål. 

Framtids utsikte r. 

Walter Evans, ordföranden i West in g

house Radiostations Jne meddelade, att 

hans företag har tilldelats en televi

sionskanal för stratovision. Avsikten 

är att flygplanen skall kretsa över Pitts· 

burgh och därigenom förse ett område, 

som begränsas aven radie av 400 km 

med televis i ollssän d n i n gar. 

Fig. 2 visar det nyaste utförandet av 

ett stratovisionsflygplan från Martin

flygverken, utrustat med två motorer. 

Maskinen behöver 32 minuter för att 

uppnå sin arbetshöjd d\'s. 7600 m. I 
övertryckskabinen finns det rum för 

fyra ingenjörer. De tekniska appara· 

terna väger omkring 3 ] /2 ton. Genom 
elektriska uppvärmningsanordningar 

har man skyddat sig mot nedisnings

faran. Planen är givetvis utrustade med 

radar och blindlandningsanordningar. 

Den slutliga planen förutsiitter, att 

varje flygplan kan utrustas med fyra 

televisionssändare och fem FM-Ij udsän

dare, vardera på 1 kW effekt. Man kan 

antingen sända fyra svartvita televi

sionsprogram med tillhörande ljud i 

fyra kanaler eller också - enligt nu <;. 

föreliggande planer - utsända ett färg- LF-i(-,...iL8.-R~ä~c~kv~i":d:!:d~en--f"'öi!!!!r~e-n-t-el:-e-v:-is-:-io-n-s:-sa:-0n-d-:a--'re 
televisionsprogram och ett svart-vitt te
levisionsprogram. 

Till varje sändareområde hör fyra 

flygplan, två t j äna som reserv resp. av· 

lösning vid marken och två skall all

tid finnas i luften. Av dessa två skall 

det ena sända programmet och det an

dra fungera som omedelbar reserv i 

händelse av att det förra planet av nå

gon orsak skulle sättas ur drift. 

Enligt de planer som uppgjorts av 

~restinghouse Electric Co. avser man 

att bygga ut ett system av åtta strato- ,.----------;r---------, 
visionsflygplan, som skulle hänga i luf

ten mellan New York och San Fran· 

cisco. Detta system av televisionssän· 

dare skall exempelvis överföra ett tele

visionsprogram från New York till San 

Francisco och från varje flygplan skall 

dessutom televisionsprogram utstråla. 

Ytterligare sex flygplan över Los Ange

les och Portland vid västkusten, Dur· 

ham, Atlanta, Memphis och Dallas i 

östra resp. södra Amerika skall tillsam

mans med de första åtta flygplanen till

godose 51 % av USA:s landområde 

och därvid försörj a 78 Ofo av befolk

ningen med televisionsprogram, där

ibland stora landområden, som eljest 

aldrig skulle få möjlighet att få televi- L--'L-----.:it:...o~~~.....,;~_--=_=___----=-':.J 

sionsprogral11, då de ligger alltför långt 
från stora befolkningscentra. 

i e~t slralosfärplan på 8000 m höjd kretsande 
över Örebro. 

Den förhärskallde åsikten hittills bc

träffande televisionens distributionsfrå

ga har varit, att det knappast skulle 

löua sig att inrätta ett hela landet om

fattande televisionsnät, baserat på 

maTkstationer, på grund av dessa sta· 

tioners ringa räckvidd. Televisionen 

skulle alltså bli ett exklusivt storstads

nöje. Huruvida man med stratovision 

skulle komma därhän att man för rim-

Fig. 9. Räckvidden för en televisionssändare i 
ett stratosfärplan på 8000 m höjd kretsande 

över Motala. 

POPULÄR RADIO NR 2/1949 36 



621.396.6-1 

lig kostnad kan försörja praktiskt ta· 
get hela befolkningen i USA med tele· Ny princip för kompressions
vision är dock ännu en öppen fraga. 

I Sverige skulle det exempelvis vara förstärkare 
tillräckligt att låta ett stratovisionsflyg· 
plan kretsa omkring i trakten av Öre· 
bro, varvid Stockholm, större delen av 
Sydsverige och delar av rorge med 
Oslo och hela det tättbefolkade området 
i Mellansverige nästan ända till Öster· 
sund skulle falla inom sändarens räck· 
vidd. Låter man flygplanet kretsa något 
sydligare exempelvis vid Motala så 
måste man uppge en del i norr, men 
kan i stället utsträcka räckvidden att 
omfatta hela Sydsverige och dessutom 
Köpenhamn, varigenom alla de tre nor· 
diska huvudstäderna skulle komma att 
ligga inom televisionssändarens räck· 
vidd. 

Om magnetiska... Forts. fr . s. 41 

Litteraturförteckning 
Eftersom IiU erauren på detta område är rätt 

så pridd, ges här en relativt utförlig littera· 
turförteckning. 

L 	Radio News, February 1948. (Innehåller 
7 	 artiklar, praktiska och teoretiska om 
magnetofoner.) 

2. 	HORMANN, E: Zur Theorie der mogne
tisehen Tonaufzeiehnung. E. N. T. 9 1932 
h. 10 s. 388. ( i artikeln finns hänvisningar 
till litteraturen mellan åren 1900 och 1930.) 

3. 	MEYER, E, SCHDLLER, E: Zeits. techn. 
Physik 13 1932 s. 593. 

4. 	SHANEY, A C: Magn etism. »Radio Craft» 
nov. 1947 till mars 1948. (Rätt utförligt 
om handinspelningsaggregat. Del Ipubli· 
cerades före nov. 1947 och innehåller en
dast elementär magnetism). 

5. 	 READ, O : Radio News 37 maj 1947 s. 
106 och Radio News 38 2 aug. 1947 s. 
57. 	 (Bra som cn första läsning) . 

6. 	~L-\VRIN, C: Radio-Electronic ed. of 
Radio News 39 nov. 1943. (Korrektions
filter). 

7. 	 HOU1ES, L C, CLARK, D L: SupersolIie 
Bias for Magn etic R ecording. Electronics 
J uly 1945. (Bra och utförlig teoretisk ar
tikel; stort antal litteraturhänvisningar 
som ej tagits med i denna uppräkning) . 

8. 	TOOMIM, H, WILDFEUER, D: Th e 
Meehanism o/ Supersonie Frequencier as 
Applied to Magnetie Recording. Proc. 1. 
R. E. 32 nov. 44 s. 664-. (Kort teori och 
beskrivning av viss försöksapparatur, lit
teraturhänvisningar) . 

9. 	BARRETT, A E, TWEED, C J F: Journ. 
1. R. E. (London) vol. 82 s. 265 mars 1938. 
(Behandlar det engelska systemet). 

10. 	ADLER, R: B·H eurve tracer for lamina.· 
tion samples. Electronies 16 nov. 43 s. 128. 

Il. 	WETZEL : Rewiew of the Present Status 
o/ Magnetic Recording Theory. Audio 
Engineering 31 h. 11 dec. 47 s. 12. 
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Inom förstärkaretekniken användas som be
kant kompressionsförstärkare t. ex. för mo· 
dulering av vissa radiosändare, varigenom 
moduleringsnivåns medelvärde kan höjas avse 
värt, samtidigt som risken för övermodulering 
motverkas. 

Den hittill s vanligaste och mes t bekanta an
ordningen härför har bestå tt i att en del av 
utgångsspänningcn avtappats, förstärkts och 
likriktats, varefter den så erhållna likspän
ningen på fört s ett exponentiaIrör i något av 
förstärkarens försteg i och för nedreglering. 
Genom en tröskelspänning förhindras ned
regleringen, kompressionen, från -ti tt inträda 
förrän vid en viss bestämd styrningsnivå , den 
s. 	 k. kompressionsgränsen. 

Denna anordning får följande nackdelar: 
l) distorsionen ökar med kompressionen, och 
ökningen beror ganska kritiskt av flera olika 
detaljers dimensionering i förstärkaren; 2) 

regleringsmetoden tvingar till användande av 
ett exponentialrör, varigenom distorsionen blir 
svår att hålla nere; om å tergångstiden , dvs_ 
den tid. som åtgår för att förstärkaren frän 
full kompression skall hinna återgå till (prak
tiskt taget) oreglerat till stånd, är mycket för 
kort, uppstå lätt självsvängningar på grund 

In 

II~ 

12. CAMRAS, 	M: Th coretical R esponse jrom 
a Magnetie Wire Recorder. Proc. 1. R. E. 
34 aug. 1946. (Bra sammandrag i slutet). 

13. 	LUBECK, H: Magnetie Sound R ecording 
with Tape and Ringheads. Akustisehe 
Zeitschrift 6 20 1937. (Mycket utförlig.) 

av 	 regleringsspänningens återföring till regle· 
ringsröret. 

För alt konuna iIrå.n dessa nackdelar hal 
män j Amerika , enligt »Radio News», försökt 
sig på ett nytt system, där reglering sker med 
negativ återkopplin g, dvs. den i förstärkare· 
tekniken välkända motkopplingen. 

Motk oppling finns även i den äldre typen 
av komprcssionsförstärkare, ehuru den där ej 
har något direkt samband med kompressionen 
utan endast använt ~ på grund av att den all
mänt medför en förb ättring av förstärkarens. 
arbel ssätt i flera hänseenden. 

P r incipen för automatisk ändring av den 
negativa å terkopplingen framgår av fig. l. 
Överst synes en vanlig lågfrekvens förstärkare, 
mycket förenklad. Ett nät Gj Rt är insattR2 

där för nega tiv å terkoppling. Nu uttages en 
del utg!lngsspänning över Ge, likriktas i diod· 
clelen i Vt och filtreras. Den erhållna likspän· 
ningen inmatas på triodgaUret 1 VI' varigenom 
inre resistansen i triod delen ändras med änd· 
rad ingångsspänning över dioddelen. Triod
delens inre resistans shuntar ena länken i 
motkopplingsnätet på så sätt att ökad inre 
resistans ökar motkopplingsspänningen och 

( F orts. på s. 46.) 

rig. L 
Gt = G2 = G3 = 

= 50000 pF 
C.,= 10 000 pF 

se textcn 
= R2 se texten 

V t 
R7 	R t 

R,J = R. = R .-.= R 6 
R,= SOO kohm 

l ,t. 	 VAlLE R B .Jr : Recent Developments i llJ 
Magnetic Recording o/ Sound. Proc. of 
the National Elcctronic: Con'l"erence okt. 
3--5 1946 vol. 2. Chicago. (En bra över· 
, iktsartikeU 
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Försöksstationen för FM-rundradio i Stockholm 
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Fig. 1. Blockschema för sändaren. Fig. 3. Tonfrekvenskarakteristik för sändaren. 
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För att mnna erfarenheter av det 
lör ultrakortvåg lämpade rundradio
systemet med frekvensmodulering ha., 
Telegrafverket för prov uppfört en 
radiosändare för detta system i Stock
holm_ l nedanstående artikel ges en 
del tekniska data för sändaren och 
likaså lämnas uppgifter om sändarens 
räckvidd m. m. l 

Förläggning 

Efter undersökning befanns den lämp
ligaste förläggningsplatse'Il vara vatten
tornet vid Mosebacketorg, där sändaren 
också efter välvilligt tillmötesgående av 
Stockholms Vattenledningsverk kunde 
uppföras_ Läget är centralt och högt. 
Sändarantennens mitt ligger på en höjd 
över slusströskeln av ca 90 m. 

Sändaren 

Sändaren har konstruerats av Stan· 
dard Radiofabrik, Ulvsunda. Dess prin· 
cipiella uppbyggnad framgår av fig_ L 
Moduleringen sker med tillhj älp av ett 
reaktansrör, och frekvensen hos den 
vid detta moduleringssystem erforder· 
liga självsvängande oscillatorn hålles 
inom tillåtna gränser medelst en kristall
styrd kontrolloscillator. Frekvenssvinget 

• En utförligare redogörelse finnes in förd i 
Tekn. Meddelanden från Kungl. Telegrafsty
reIsen nr 4/1947. 

Av byråingenjör RAGNAR BERGLUND 

för 100 Hio modulering är 7.3 kp/ s. Den 
till antennen avgivna effekten är vid 
normal drift 750 W. 

Sändaren var från börj all utförd för 
frekvensen 41,5 Mp/ s men ändrades 
sommaren 194.7 till 41,62 Mp/s på 
grund av klagomål från London, alt 
sändaren svårt störde ton kanalen hos 
den engelska televisionssändaren, som 
ligger på frekvensen 41,5 Mp/s . För alt 
dylika internationella störningar skola 
undvikas, bör enligt vad erfarenheten 
visat, frekvensen läggas över 50 Mp/s. 

Tonfrekvenskarakteristiken framgår 
av fig_ 3. Vi se, att de högre frekven 

serna särskilt framhävts. Härigenom 
kan genom motsvarande dämpning av 
de högre frekvenserna i mottagaren en 
betydande vinst i si<>nal-brusförhållau· 
det ernås vid mottagning. TidskolIstan
ten för de erforderliga Re-filtren är 
50 fls- Frekvenser upp till 15000 p/s 
kunna utan svårighet överföras av sän· 
daren. Anmärkas bör dock, att. vid ruNd
radioprogrammen använda mikrofoner 
och ledningar endast äro avsedda för 
frekvenser upp till 10000 p/ s. Distor
sionen för 100 % modulering har vid 
50 p/ s uppmätts till 2,8 % men ligger 
för högre frekvenser under 2 0io. Brus
nivån har uppmätts till -57 dB jäm
förd med 100 % modulering. 

dB 
Å:-.t on:t 
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Fig. 2. Anl ennsystemet för FM·sändaren 
Stockholm. 

Antennen 

Antennen utgöres aven kryssantenn 
(turnstile antenna) i fyra våningar, se 
fio. 4. En sådan antellll ger horisontal
polariserad strålning_ Med hänsyn till 
att de vanligaste ifrågakommande stör· 
ningarna, bilstömingarna, huvudsakli
gen äro vertikalt polariserade ger hori· 
sontell polarisation bättre signal-stör. 
Ilingsförhållande än vertikal. Varje kryss 
består av två i rät vinkel korslagda halv
vågsantenner, som matas på sådant sätt, 
att strömmen i den eua antennen är 90° 
fasförskjuten i förhålland e tm ström
men i den andra_ Härigenom erhålles 
ett praktiskt taget cirkulärt diagram_ 
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~YST[M A. uppbyggnaden av alltenn~\·&teme t fram
går av fi g. 2. 

Fäl1,styrkemätningar 

Vid de fältst yrkernätningar, som ut

förts, har det visat sig, att registrerin g 

av fältstyrkan varit den snabbaste och 

i regel lämpligaste metoden. Bil med 
-+--+-- utrustning för dylik registrering visas i 

"0 
,. 


Fig. 4,. Antennsystemets princjpiella upp
byggnad. 

Genom att gruppera flera dylika kryss 

o\' anför varann, matade i samma fas er

hålles en koncentration av den utstra 
larle effekten i horisontalplanet. För 

Mosebackc-antennen, S0111 har fyra kryss 

med ett inbördes avstånd aven halv 

våglängd, erhålles teoretiskt det \7erti
kaldiagram, som visas i fig. 5. I förMl

lande till en enkel halvvågsantenn Jfås 
det teoretiska värdet 2,5 på effektför

stärkningen i horisolltalplant:t. Vid mät

ning på Mosebacke-antenllen erhölls 
värdet 2,4. I horisontalplanet motsvaras 

således den utstrålade effekten av en 

utstrålad effekt av 1800 W från en 
nkel halvvågsalltenn_ Den praktiska 

Fig. 5. Vertikaldiagram erhå llet ,-id inLer· 
ferells mellan fyra rundstrålare matade j fas 
med samma strömstyrka. Antennavstånd 1. ( 2. 
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fig. 6. Bilen är specialbyggd för ända
målet och har ett karosseri av trä_ Orne

delbart under trätaket ligger en hori
sontell, avstämd ramantenn med ca 20 

cm diameter. nder denna finnes en 

liknande oavstämd ram genom symme
trisk antennkabel ansluten till fältstyrke

mätaren_ En dylik antennaIlorduing 

blir praktiskt taget riktllingsoberoende 

och således väl lämpad för registrering. 

Samtidigt ger den god effektiv höj d ; 
genom att j ustera avståndet mellan ra

marna för optimal effekt i vitet (ca 15 

cm) erhölls en inspänning till fältstyrke
mätaren ca 10 ggr större än med enbart 

den oavstämda ramen. Det rcgistreran
de insLrumentet drives från växellådan, 

varigenom fältstyrkan llppri~as som 

funktion av vägen. ELt avsnitt aven 

remsa från fältst yrkeregistrering mellan 
Stockholm och Uppsala visas i fig. 9. 

Vid förekomst av ledningar, byggnader, 
träd och dylikt utefter vägen erhållas 

avsevärda fältstyrkevariationer. En 

sträcka utan större reflexer finnes i figu
ren mellan 45 och 49 km avstånd från 

··ändaren. På grundval av de utförda 

fältstyrkemätningarna har en fältstyrke
karta uppgjorts; denna visas i fig. 8. 

Avst~d nIJ!t 

Fi". 6. Utrustning mont erat! bil för re" istrering ay fältstyrka. 

o 

ri 
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Fig. 7. Uppmätt fältstyrka vjd varjation a" 
moltagareantennens höjd. Se texten. 

Vid den nödvändiga kalibreringen av 

mätapparaturen syntes den metod, som 
här skall beskrivas, vara den bästa. En 

sändare för den aktuella frekvensen upp
sat;tes i ena Spånga-masten - den an

vändes även för utbreclningsmätningar 
- och försågs med horisontell halvvågs

antenn .. i vilken instrument inkopplades 

för strömll1ätning_ I en riktning vinkel

rätt mot antennen på 260 m avstånd 

uppmättes fältstyrkan från sändaren som 

funktion av höjden över marken hos 

mottagarantennen. Resultatet framgår 

av fig. 7. Den med höjden sinusformigt 

varierande fältstyrkan erhålles genom 

interferens mellan de~ från sändaran

tennen direkt ankommande vågen och 

den av marken reflekterade. Medelvär

det mellan maximum och minimum 

(minimum i detta fall praktiskt taget 

noll) ger värdet på den direkta vågens 

fältstyrka. Som denna lätt kan beräknas, 

då man känner strömmen i sändaran

tennen och avs tåndet till denna, utgör 

mätningen en enkel metod för kalibre

ring_ 

liV. tamningskOrui. 
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F ig. 8. Fältstyrkekarta . Skalan framgår av att avståndet mellan k,artans ytterkanter är ca 100 km. 

Räckvidd backesändaren i medeltal bliva 45 km. för att undvika störningar från tätt pas
Om hänsyn ej tages till yttre stör Utan yttre störningar skulle vidare god serande bilar. Detta betyde r, att på 

ningar brukar man för 7 m våglängd mottagning som regel vara möjlig med grund av bilstörningarna störningsfri 
räkna med en gränsfältstyrka på 9 m lämpligt orienterad inomhusantenn mottagning i regel icke kan påräknas 
höjd över marken av 50 ,uV/ m. Det Stockholms stadsbebyggelse. längre bort än ca 20 km från sändaren. 
förutsättes då, att antennen utgöres av I första hand bilstörningarna göra Ej heller kan i Stockholms stadsbebyg
en halvvågsantenn utomhus pa höjden emellertid mottagningen betydligt sämre. gelse med inomhusantenn störningsfri 
9 m. Enligt fältstyrkekartan skulle med Lyssningsprov ha sålunda visat, att en mottagning erhållas i större utsträck
gränsfältstyrka räckvidden för Mose- fältstyrka av minst 500 ,uV Im erfordras ning. 
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Den svenska matematikmaskinen 

Av civilingenjör, fil. kand. BENGT SVEDBERG 

518.5 (485) 

En svensk motsvarighet till de ameri
kanska matematikmaskinerna kommer 
som tidigare omtalats i POP LÄR 

RADIO att byggas under docent Conny 

Palms ledning vid Tekniska Högskolan_ 
Enligt vilka riktlinjer kommer denna att 
konstrueras? 

Enligt vad docent Palm omtalar kom

mer den ledande synpunkten därvid att 
vara att få fram en maskin, som är 
generellt användbar för lösning av mate

matiska uttryck vanliga inom natur

vetenskap och teknik Detta fordrar dels 
stor kapacitet hos »minnet» och dels hög 
räknehastighet I likhet med den ameri
kanska ENIAC kommer den sålunda att 

byggas med uteslutande elektronrör som 
reläer, vilket ger en l 000 ggr högre 

hastighet än med elektromekaniska re
läer. Elektronrören slå nämligen till eller 

ifrån strömmen på omkring en mikro

sekund, medan manövertiden för relä
erna är några millisekunder_ 

Då det för vissa ändamål - t. ex. 

lösandet av mycket stora ekvationssy

stem, som leder till determinanter av 
hög ordning - har visat sig önskvärt 
att ha tillgång till ultrasnahba maskiner 
- som är 100 ggr eller mer snabbare 

än ovannämnda - har projektet utfor
mats så, att maskinen vid behov skall 

kunna kompletteras med anordningar 
som möjliggör 10-dubbling av hastig

heten. Åtminstone en dylik maskin är 
under konstruktion i USA. 

Talsystemet 

I den svenska matematikmaskinen 
kommer sannolikt att genomgående an
vändas det binära talsystemet - utom 

ifråga om det in- och utmatade siffer
materialet, som uttryckes i det deka

diska systemet För sifferoperationer på 

maskinell väg ligger nämligen det bi

nära avsevärt närmare till hands. För

delarna äro framför allt : 


l) 
antalet erforderliga strömkretsar blir 
mindre ~in vid det dekadiska syste

met, endast 30 % , 

2) talöverföringen - motsvarande »tio

talsö\'erföringen» - kan ske enklare, 
3) division kan utföras av samma organ 

som multiplikation. 
Men hur fungerar då det binära tal

systemet? Detta är ur rent matematisk 
synpunkt lika allmängiltigt som det de
kadiska, men lämpar sig bättre för ma
skiner än för den mänskliga hjärnan_ 
Principen är den att man uttrycker alla 
tal som summan av digniteter av 2. Talet 

37 kan sålunda skrivas som 

37 = 32+g+0+4+0+1= 

== 2"+°+°+22+°+2° 

Fig. 9. A"",nitt av remsa vid fältstyrkeregi strel'ing Stockholm-Uppsala. 

Den 10-dubbling av fältstyrkan, som effekt av ca 3.5 kW och en antenn med och dess förorter för lyssningsprov. 

enligt ovan behöves för att med bilstör effektförstärkningen 5 i horisontalplanet Inomhusantenn har därvid använts. I 

ningar få samma räckvidd, som erhål vid oförändrad höjd hos antennen. regel har mottagningen varit god, men 

les utan yttre störningar, kräver en Stickprovsvis ha ett antal mottagare fall, där bilstörningar förekommit, ha 

100-dubbling i effekt, dvs. en sändar- utplace rats på olika platser i Stockholm ej heller saknats. 
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eller i binär form 

37 = (l O O l ° l), 
där man med en l:a markerar att mot
svarande dignitet finnes och med en 

O: a att den saknas_ Här har med ( ) 

markerats att talet är binält_ 

Vid utförandet av de fyra räkne

operationerna finns här endast en räk
neregel, nämligen att 

l + 1= 10, 

vars riktighet inses av att 10 här bety-

der 2_ Med det dekadiska systemet er
hålles däremot närmare ett hundratal 

räkneregler - som visserligen äro lätta 

att inpränta i den mänskliga hjärnan, 
men däremot svårare att tillämpa på 
maskinell väg. 

Vid addition av 7+9 erhålles: 

7 = 4+2+1= (l l l), 
9 = 8+0+0+1= (l O O l ), 

eller 

Ul 
1001 

(10 000) = 16 

Även en multiplikation blir enkel. Lik

"om vid vanliga räknemaskiner utföres 

den som upprepad addition: 
7X9 = (l11)X(100l) , eller 
1001 

1001 

1001 

(111111) =32+16+8+4+2+ 1 = 
= 63 = 7 X9 

Fördelen med detta talsystem är tyd
ligen bl. a_ att man har kunnat reducera 

antalet siffertyper från 10 till 2. I gen

gäld fär man dock ett större antal siff
ror, såsom i detta fall ett 3-siffrigt bi

närt för att uttrycka ett 1-siffrigt deka
diskt, och ett 6-siffrigt av den förra ty

pen för att uttrycka ett 2-siffrigt av den 
senare. Analogt erfordras ett 4O-siffl'igt 

binärt för att uttrycka ett 12-siffrigt de
kadiskt, osv. För siffermaskinerna bety

der doek detta mindre, dä de ha lättare 
för att med stor hastighet utföra likar

tade operationer än med mindre hastig
het olikartade. (Redan att skriva de bi
nära talen på sk6vmaskin är avsevärt 
lättare än om det vore dekadiska)_ 
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Vid byggandet av denna svenska sif

fermaskin kommer man vidare att ut
nyttj a det faktum, att man kan reducera 
alla aritmetiska operationer - addition, 

subtraktion, multiplikation, division och 

rotutdragning - till upprepad addition_ 

Subtraktionen kan sålunda utföras ge

nom addition av komplementtalet, di"i
siorlen omvandlas till multiplikation och 
rotutdragningen till addition_ De funda

mentala tekniska förhållandena vid en 

siffermaskin med elektriska element ge 
direkt anknytning till det binära talsyste
met. I sj äl va verket kan verkningssättet 
hos alla elektriska anordningar alltid 
återföras till en orsak med två alterna

tiv: om en strömkrets är bruten eller 
sluten. De två siffrorna l och O rep re
senteras sålunda elektriskt genom respek

tive en impuls och en utebliven impuls_ 
Ett binärt ta] l UO 010 101 kan alstras 

helt enkelt aven impulssändare, som i 
en viss takt - t. ex. 100000 p/ s - ut

;;änder impulser motsvarande sifferfölj
den U Ul 111 Ul _ . _ , men där O:orna 

ås tadkommas genom att rören visa 

»stopp» i de ledllingar där motsvarande 
impulser skola passera. 

De räknade organen bli nu med detta 

system de enklast tänkbara. Alla opera
ti oner ha kunnat reduceras till addition, 

vilken i detta system endast represente

ras av följande 4 fall: 0+0 = 0, 0+1= 

= 1, 1+1 = 10 samt 1-H+l= U, där 
det sistnämnda fallet erhålles vid över

föring aven l: a från addi tionen av talen 

representerande närmast lägre dignitet. 
Vid additionen av III och 101 erhålIes 

sålunda börj ande med den lägsta digni
teten 1+1 = 10, 

1+1+0 = 10, 

l+l+ l = U 
Denna ac1diti'on erhålles elektriskt ge
nom den s_ k. »flip-flop»-kopplingen I, 

vilken består av två trioder vars galler 

växelvis äro kopplade till anoderna_ Blir 

det ena röret ledande, genomsläpper det 

en strömimpuls, som påverkar det an
dra rörets galler. 

I Se FOHRER, H: Hur EN/AC arbetar. Popu-

T fraga om 10- 2: översättaren, som 

skall översätta från dekadiskt till binärt 

system gäller, att den kan betraktas som 

en speciell siffermaskin med ett begrän

sat och en gång för alla inställt program. 
Dess hastighet behöver tydligen inte \-a

ra större än den manuella inspelningens, 

varför den åtminstone till större delen 

kall utföras av inom telefonteklliken van

lig väljarutrustning. Det vid räkninaar

na erhållna resultatet får slutligen pas
sera en 2- 10: översättare och utskri\"a~ 

av teletyper i dekadiskt system. 
Vad beträffar maskinens minne torde 

detta komma att uppbyggas så, att man 
först har ett ultrasnabbt minne med liten 
kapacitet, stYlt av ett relativt snabbt 
minne med avsevärt större kapacitet, 

som slutligen regleras av ett yttre minne 

med l1l ycket stor kapacitet. 
Man har härvid stannat vid tre olika 

alternativ för minnet: minne uppbyggt 

av vanliga rör, minne baserat på troktro
ner samt magnetiskt minne. Ur många 

synpunkter synes därvid det magnetiska 

minnet bli det lämpligaste_ Detta bygger 

på samma princip som stålbandsinspel

ningen och går ut på, att de impulsfölj
der, som representera tal eller order, f 

inspelas och avläsas på ytskiktet till en 
snabbt roterande axel med hjälp av elek

tromagnetiska »huvuden» av liknande 

slag, som användes inom stålbandstekni

ken. Härvid magasineras varje tal på en 

»minnesdelning», som upptar en hel pe
riferi på axeln_ Radering kan utföras 

samtidigt med inspelningen av ett nytt 
tal på samma minnesde1ning_ Man har 

räknat med en möjlig operationstid av 

l millisekund vid SO-teckniga tal. 

Som sammanfattning kan man kanske 
säga, att denna planerade svenska mate

matikmaskin kommer att innehålla ett 

stort antal radiotekniska finesser ,som 
från börj an tillkommit för helt andra än 

damål. 

Litteratur: 
PA L~1, C: Förslag till program för pla

nering, konstruktion och byggnad av snabb 
siffermaskin.. (Duplicerad skri fL) 

Electrons and compulalion.. The Scientific 
lär Radio (20) 1948 h. 9 s. 21 .5. Monthly, 67 (1948):5 (november), sid. 315. 
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En synkrodynmottagare 

Med vederbörligt tillstånd återger vi avstämmes tiII signalens bärfrekvens. först träda i kraft, då amplituden för 
här ur den danska radiotidskriften För att vara helt säker på, att oscilla den icke önskade signalen förminskats 
PopulA2r Radio en intressant kon- torn har exakt samma frekvens, synkro till ett bestämt värde med hjälp av fre
struktionsbeskrivning aven synkro- niseras den med den inkommande sig- kvensselektiviteten. Det är därför av 
dynmouagare. nalen. stör;;ta betydelse, att den till oscillatorn 

Ur teorin för synkroniserade oscilla- anslutna avstämda kretsen har så stort 

Teori torer kan man konstatera, att det finns Q-värde som möjligt. Selektiviteten i 

Med hänsyn till de läsare, som icke ett bestämt synkroniseringsornråde, dvs. denna del av mottagaren kommer icke 
känner till det teoretiska underlaget ett frekvensområde, inom vilket oscilla- att på något sätt påverka den »verkliga» 

för synkrodyumottagarens verkningssätt torn kan avstämmas utan att komma ur sianaldelen och det blir därför icke 

lämnas här en kort redogörelse för den- synkronismen. Detta område är bero- någon konkurrens mellan selektivitet 

na nya mottagares princip och teori. ende av, hur stor synkroniseringsspän- och god återgivning. Efter denna korta 

Som bekant sker demodulationen i »nor- ning mall tillför oscillatorn. För detta och något summariska genomgång av 

mala» mottagare genom likriktning av förhållande finns icke något enkelt ma- det teoretiska underlaget övergå vi till 
den modulerade bärvågen. I synkro- tematiskt uttryck, praktiskt visar det sig själva konstruktionen. 

dynen sker däremot demodulationen emellertid, att området iir stort, då syn

genom modulation med en signal av kroniseringsspänningen är stor och litet Konstruktion 
samma frekvens, som signalens bärvåg. då denna spänntug är litell. Mottagarens Schemat i fig. l visar en 3-rörssynkro

Denna modulation skall vara linj är selektivitet är endast beroende av den dyn med två pentoder och en triod

och delta gäller även för alla de element, synkroniserade oscillatorn och de ele- hexod. En av fördelarna med synkro· 

50m ligger före modulatorn. Signaler ment, som är bundna vid denna. Oseilla- dynen är, att det icke före modulatorn 

överförda med annan bärfrekvens än torn inför två slags selektivitet: behöver finnas lIågon avstämd krets, 

den önskade signalens demoduleras l) En frekvensselektivilet, som bestäm varför eventuella HF-förstärkarsteo- kan 

även, men resultatet blir en signal, som mes av godheten hos den avstämda göras aperioc1iska. Det blir därför icke 

i frekvens ligger över den önskade mo krets, som är ansluten till oscillatorn. tul om någon koppling mellan olika 

dulationen, och som kan avlägsnas med 2) En amplitudselektivitet, som beror kretsar, ty som enda avstämd krets har 

hj iilp av ett lågpassfilter. Den signal, på att oscillatorn är ett icke-linj ärt man oscillatorkretsen. Modulatorn och 

som skall modulera den inkommande element. oscillatorn är i detta fall sammanbyggda 

signalen, erhålles från en oscillator, som Amplitudselektiviteten kan emellertid i ett enda rör. Trioden arbetar på van-

Materiallista iör 

s)'stoflex etc. 
Fig. 1. Synkrod)'l1ens kopplingsschema. 
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R" Ro 130 ohm 
R2 , Rs, R'2 10 kollm 
Ra, RiO 5 kohm 
R4 100 kohm 
R7 500 ohm 
Rs 150 ohm 
R" R, I 25 kohm 
PI 1000 ohm 
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P~ 50 kohm 
2 sl EF51. Philips 
l st ECH21. Philips 
,) st rörhållare 
l st spolkropp med 

järnpulverkärna 
a nsl uLni ngskon lakt er. 
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Fig. 2. Konstruktionen utförd på ett lit et metallchassi. placcringpn fram gå r av bild en. 

Fig. 3. Monteringar på chassiets und ersida. U ppstå r instabilit e t i HF-förstärkaren monteras 
en skärm mellan stegen. 

ligt sätt som oscillator, och oscillator

spänningen kopplas till hexodens modu

latorgaller. Som tidigare nämnts skall 

modulationen försiggå lin j ärt: Detta är 
en fordran, som tyvärr icke helt kan 

uppfyllas med hjälp aven hexod, men 

för övrigt är röret väl lämpat för ända

målet. Oscillatorn är ganska normalt 

kopplad med avstiimd anodkrets. Oscilla

toramplituden kan inställas med en po

tentiometer, P;j, som ligger i triodens 

anodkrets. Den erforderliga synkronise

riugsspänningen tillföres gallret; kopp

lingsspolens j ord klämma är ansluten till 

glidkontakten på potentiometern Pt , 

som fungerar som galleriäcka för hexo

den. Synkroniseringsspänningens storlek 

kan inställas med denna potentiometer. 

Som tidigare nämnts sker modula

tionen icke helt lin j ärt i hexoden, och 

orsaken härtill är följ ande. För att få 

tillräcklig modulation bör oseinatorns 

gallerspännjng ligga i närheten av 10 V, 

lIlen denna stora oseillatorspänning krä

ver en stor synkroniseringsspänning. Då 

synkroniseringsspänningen matas över 

p2 betyder det, att ingångsspänningen 

till hexoden även blir stor vilket kan 

förorsaka alltför stor utstyrning. I mo

dellapparaten uppstod inga besvärlig

heter härav, men skulle sådana uppstå, 

är det icke annat att göra, än att lägga 

hexodens styrgaller på glidkontakten 
hos en potentiometer, som ligger paral

lellt med P z. På detta sätt bör man kun

na inställa ingångsspänning och synkro

niseringsspänning oberoende av var
andra. 

För att få tillräcklig känslighet ligger 

en 2-stegs HF-förstärkare före modula

torn. Förstärkaren är motståndskopplad 

och utnyttj ar den bekanta pentoden 

EFSl, som med sin stora branthet på 

9,5 mA/V ger stor förstärkning, ca 90 

gånger. Antenningången består helt en

kelt aven potentiometer PI på ca l 000 
ohm. Alla de utn yttj ade potentiomet

rarna i denna koppling skall vara 

I Se även POPUL\R RADIO nr 7/1947 s. 171. 
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linjära, helst icke trådlindade. Övriga Enkelt klippsteg för förstörkareprov '~med kantvåg
komponenter är av nonnalt utförande. 
Oscillatorkretsen består av den avstämda 
kretsen L2-CU ' Spolarna lindas på en 
spolkropp med järnpulverkärna. L~ är 
en mellanvågsspole, svarande mot ' den 
utnyttjade kondensatorn. L2 kan' ha 
50-70 varv medan L1 kan bestå av 
15- 20 varv. (Hänid är räknat med en 
kondensator C11 på 300 pF.) 

Den rent mekaniska sidan av kon· 
struktionen är rätt enkel och fr amgår av 
fotografi erna. Det är icke uteslutet, att 
det kan uppstå besvärligheter med Hr· 
stegen. Visar den tecken på in~tabilitet, 
kan man klara den saken genom lämp' 
lig avskärmning. Konstruktionen är 
tänkt som en tillsats före en befintlig 
LF·förstärkare, de för synkrodynen er· 
forderliga spänningarna kan tagas från 
LF·förstärkarcns likriktare, såvida den· 
na har tillräcklig reserv härför. Ut· 
gångsklämmorna och kabeln till LF·fÖr· 
stärkarens ingång bör skärmas. 

Mottagarens justering 

Det är icke mycket att justera en 
mottagare av detta slag, då det icke blir 
fråga om någon trimning. Oscillator· 
spänningen inställes med hj älp av P 3' 

Denna spänning bör man mäta med en 
rörvoltmeter och den skall inställas så, 
att den ligger mellan 7 och 10 V. Inställ· 
ningen göres utan signal på ingången; 
sedan är mottagaren klar för drift och 
man kan ansluta en antellll till ingångs· 
klämmorna! Med Plinställer man sig· 
nalstyrkan, så att den kommer att ligga 
ca 0,5 V över P2 • Man lä<7ge r strax 
märke till, att vridkondensatorns inställ· 
ning icke är kritisk och beror av glid. 
kontaktens ställning på P2 • Är synkro· 
niseringsspänningen stor, kan konden· 
satorn vridas ett långt stycke ur reso· 
nansläget, utan att synkroniseringen 
försvinner. Samtidigt observerar man 
även, att selektiviteten icke är så bra 
vid stora synkroniseringsspäIlningar som 
vid små och man har här ett utmärkt 
medel att avlägsna icke önskade signa· 
ler. Har man en annan mottagare att 
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Ett enkelt klippsteg, som kan användas för 
al t omvandla sinusspänning till kantvåg, visas 
i fig. 1. Man anlägger sinusspänningen på 
anordningens ingångsklämmor och får då 
kant våg från utklämmorna. 

Anordningen kan exempelvis användas för 
att undersöka frekvenskurvan för. en förstur· 
kare i närheten av gränsfrekvenserna. Vid 
prov på förstärkare anslutes kantvågen till 
förstärkarens ingång~klämmor medan förstär· 
karens utgångsklämmor anslutas till det verti
kala pl attparet i ett oscilloskop. Genom att 
studera kantvågens utseende på oscillatorskär· 
men kan man få viktiga upplysningar om för· 
stärkarcns . frekvellskurva. Man kan exempel· 
vis kontinuerligt övervaka att en förstärkares 
frekvenskurva inte ändras i samband med ut· 
byte av detaljer eller v id andra ingrepp i en 
förotärkare. En ändring av frekvenskurvan 
ger sig tillkänna på oscilloskopskärmen genom 
att kant vågens utseende mer eller mindre av· 
viker från den ursprungliga. 

Vid undersökning av frekvenskurvan vid 
undre gränsfrekvensen kan man förslagsvis 
prova med 50 eller 100 p/s. 

En förstärkare, som å terger basen dåligt, 
kommer aLt på oscilloskopskärmen återge kant· 
\'ågen på ett sätt som påminner om fig. 2 t. v. 

Vid prov aven förstärkares frekvenskurva 
vid högre frekvenser bör man använda högre 
frekvens, exempelvis 600 p/ s, som man kan 
ta ut frän en signalgellcrator och påföra klipp. 

Enkel multivibrator 

Vidstående principschema visar en synner· 
ligen enkel signalgenerator. Det är här fråga 
om en multivibrator med dubheltriod. De fre· 
kvensbestämmande elementen är så valda att 
O'rundLonen ligger vid 2,5 Mp/ s, övertoner till 
denna upp till 20 Mp/s är väl börbara. Ivran 
kan mycket väl mata generatorn med rå växel· 
sLröm. Det lilla avstilndet mellan övertonerna 
tillsammans med modulationen medför att 
öv~rtonerna så att säga griper in i varandra. 
Signalen hörs i högtalaren ' om en hård oren 
ton som är mycket lätt att känna igen. Några 
ab'oluta mätningar kan det självfallet inte bli 
fr ga om, men man kan mycket väl använda 
anordningen för atL prova om ett förstärkar· 
steg; fungerar eller inte. Utgångspotentiomc

jämföra med, märker man, att återgiv· 
ningen med synkrodynen är betydligt 
bättre, än man är van vid. Dess känslig. 

"" 

B+ 
Fig. 1. Enkelt klipps teg med dubbeltriod. R,= 
= R2 = 500 kohm, R'l= R.=50 kohm, R5 = 
= Ro= 8 kohm, C,=C.=O,l "F,Cs=50 .uF. 

Cs= 25 flF. 

Fig. 2. (T. v.) Denna kurvform anger att grund
tonen är mera dämpad än övertonerna. Dålig 
basåtergivning. (T. h.l Denna kurnorm anger 
att överlonerna dämpas kraftigare än grund 

tonen. Dålig diskantåtergivning. 

steget. Om de högsta frekvenserna återges 
dåligt kommer man att pil oscilloskopskärmen 
få en signal med en kurvform stil med den 
som visas i fig. 2 t. h. B Sch. 

22kQ 

R. 

IOkQ 

Fig. 1. Enkel multivibrator med dubbeltriod. 

Lem kan kalibreras och förses med skala från 
till 100. 
(»Service», april 1948.) 

het svarar ungefär mot en normal 4.1/ 2. 
rörsmottagare och selektiviteten kan bli 
mycket stor. (övers. C Wg.) 
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Ny princip . .. Forts. fr. s. 37 'fik ~~eQ~: 
,-iee versa. R,= R, blir olika vid olika rör· 
typer. Låg·,u-rör fordra R,= R2 = 100 kQ eller Kalibreringssignaler från WWV 
däröver; hög·p·rör fordra R, = R2 = SOO kf.? 
eller därunder. Kompressionsförh ållandet in· 
ställes på potentiomet tirn R, och kompressions· 
gränsen på potentiometern R7 • Rörtypen för 
V I är ej kritisk ; man kan t. ex. mycket väl 
använda en lämplig dubbeltriod (6SN7 e. d,) 
och diodkoppla den ena sektionen genom alt 
förena anod och galler. 

Ökad ingångsspänning på dioddelen i V, 
kommer nu alt ge ökad negativ gall erförspän
ning på trioddelen, vars inre res istans här
igenom ökar. Härvid ökar motkopplingen. 
l\finskad ingångsspänning medför, att triod
delens inre resistan s minskas ; härigenom 
minskar motkopplingen. 

Denna anordning har både för· och nack
delar: 1) vid kompression ~junker distorsio· 
nen till en viss gräns, va refter den ter ökar; 
2) förstärkaren behöver ej ha något exponen
tiaIrör , varigenom diston;ionen lättare kan hål
las nere; 3) återgångstid en kan göras hur 

kOr! som helst (be. tämmes av C"R,+C,RJ 
utan alt några sjäh -svängningar uppstå ; 4) om 
den ursprungliga frekvenskurvan är krökt, blir 
,len vid kompression ännu mera krökt; men 
om den ursprungligen är någorlunda rak, blir 
den ej mycket förän drad . 

Sune Breeks tröm. 

Telegraferingslektioner 
Armens Signalskola, Stockholm 12, har del· 

~ i " it OS9 nedanstående utsändningsplan för 
telegraferingslektioner i radio tid en den 1/ 1
31/3 1949. 

Sta tionssignal : Frekvenser och våg typer : 
SHQ. 4010 kp/ s (74,8 ro) A l 

6470 kp / s (46,4 m) A 2 

,Tid l\Iändagar- Fredagar
I I 
4010 kpls 1\470 kp/ s 

0730--0800 60-takt 4O·takt 

0800--0830 
 80-takt 60·takt b) 
0830--0900 80-takt a) 60·takt 

0900--0930 
 80-takt 60·takt b) 

1 0930--1000 SO-takt a) 60·takt 

1000--1030 
 lOO-takt bl 80·takt a) 

1 1030--1100 l00--12S-takt d) 80·takt a) 

Måndagar, Tisdagar,Tid I , Tor -dagar, Fredagar 

1900--1930 I 40-takt al 
1930--2000 60 takt h) 

2000--2030 60-takt d) 


80-takt a) 
12030--2115
2115-2130 SO-takt d) 

2130--2200 
 l00--125-takt h)

I 2200--2215 60·takt c) 

a ) halva tiden klartext enI. bilaga 2. 
L) halva tiden klart ext en!. bilaga 2. 
c ) klartext en!. bilaga 2. 
d) 	alla morsete.::ken, som förekomma vid in· 

ternationell trafik. 

Den amerikanska radiostationen WWV har 
en del sändningar, wm kunna vara av stort 
intres för kalibrerin gsändamål. De olika 
tj änöter, som WWV gör, äro följande: 1) kali
br ring.sign"aler för radiofrekvenser, 2) kali
brering;;signaler för tonfrekvenser, 3) kalibre· 
ringssignaler för tidsintervall, 4) annonse· 
ringar av rätt tid, 5) varningar för fading
"lörningar. 

Bärvåg för {rekvenskalibrering av l'adiofrc
h enser sändes hela dygnet på frekvenserna 
2500, 5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 
30 000, 35000 kp / s. "Ioggranllheten i frekven:' 
är 1/ 50 000 000. Bärvågorna moduleras av ton
freh enser på 44D p/ s och 4000 p/s ; även här 
är frekvensnoggrannheten 1/ 50000000. Dess
ntom moduleras bärvågorna med en 1000 p/ s· 
impuls (ör exakt varje sekund, vilket höres 
"om ett svagt tickande. Varje sådan impuls 
har längden 0,005 sekund och består av 5 
hela perioder, var och en med längden 0,001 
sekund. Varje hel- och halvtimme ,ändes sta· 
tionens anrop pil telegrafi och telefoni, åtföljt 
av en annonsering av rlitt tid, vilken här är 
den e.xakta astronomiska tid, som meddelas av 
»U.S. navalobservatory». Exakt l minut före 
varje S·minutersper iod, alltså vid tid 59 minu· 
ler, 4 minuter, 9 minuter osv., brytes tonmo
dulerin gen. Efter minul ens slut, vid S·minu
tersperiodens exakta inträde, inkopplas åter 
toumoduleringen. Meningl,n med dessa uppe· 
håll är dels alt giva omodulcrad bärvåg för 
möjljggörande av exakta interferensmätningar 
vid frekven skalibrering, dels alt lämna rum 
för anrops- och annons-sändningarna varje 
hel· och halvtimme. 

Varningar för fadingstörningar, som kunna 
förut ses inträda inom 12 timmar för de för· 
bindelser, som gå mellan amerikan"ka konti· 
nenten och övriga kontinenter, sändas gellOm 
att en serie morse tecken för bokstaven W 
(. - -) sändas efter anropen. Särskilt gäller 
detta de fall, då vågorna skola passera snelt 
över norra eller södra halvklotet i närheten av 
jordens magnetiska poler, t. ex. just för kon 
takter mellan Amerika och Europa. Finnes 
in o-en varning för tillfället, sändes i stället en 
serie morsetecken för bokstaven N (- .l_ 
Plötsliga, oförutsedda atmosfäri ska oväder 
kunna dock givetvis icke angivas genom dylika 
förhaud svarningar. 

Stationen är tacksam för lyssnarerapporter. 
Dess ad ress är: Radio WWV, Central radio 
propagation laboratory, National bureau of 
Standards, Washington 25, D. C., USA. 
~Ian måste heklaga, alt en del sändare ha 

en 	 viss benägenhet att lägga s ig just på de 

»jämna» frekvenser, där WWV sänder, 10 
Mp/ s, 15 ~Irp/s 111. [l . Det är fullkomligt onö
digt, alt I. ex. vissa större radioföretag, som 
bygga sändare, prova dessa just på nämnda 
frekvenser enbart av den anledningen, all deL 
är å »jämna siff(· rtul». De böra respektera 
WWV: s sändningar och lägga sig åtminstone 
50 kp/ s bredvid; sändaren blir ju gin?lyi s 
lika bra provad ändå. 

Sune Breekström (SMSXL) . 

Engelska amatörernas egen sändar
station 

De engelska sändareamatörerna, till antalet 
ca 6000, har sin egen , ändarst ation uppställd 
på ltuvudkvartcret, Radio Society of Great 
Britain in London, W. C. Dessa stationer an· 
vänds för att tillhandahålla medlemmarna en 
lnarkeringssignal , som anger de frekvensgrän
ser, utanför vilka amatörerna int e får arbeta . 
Stationen arbetar fullkomligt automatiskt \'arj e 
limma undP.f några minuter från kl 1&-24 
varj e dag. Det mesta material et för sta tionen 
har skänkts av stora hrittiska radiofirmor. 
medan en del apparater har hyggt s av med· 
lemmarna själva. Se fi g. 

Sändaren, som är på 500 W, är uppbyggd 
i form av två stativ. Det högra stativet är 
kontrollenheten, som bl. a. innehåller kristall · 

Engelska sändaTeamatörernas egen sändare
station GBIRS. 

o,cillator, ilerfalda roteg, autornati"k sändare 
och kontrollreliier. Den perforerade rem,an 
längst till höger morseraT el! kort medJ e· 
lande vid ,änd ningstillfällena. 
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Diagram för dimensionering av 
L ND JOHANSEN , O: Radio Diagramm er, 

Trin jor Trin, Berlingskes ForIag, 1948, 84 s. korrektions- och delningsfilter 
Priö svenska kr 7: - . 

Avsikten med denna bok är enligt förfalla
rens fiiretal att gl~ alla radiotekniskt intres
serade, både nybörjare och mera försigkomna, 
'var på frågor, som rÖl' uppbyggnaden av mo
derna radiomottagarc. 

Boken ä.r upplagd så att varje steg i mot
tagaren behandlas separat, varvid alla vikti
gare detaljer är försedda med uppgifter om 
,;torleken . Varje schema å tföljes aven kort
fattad kommt.'nt ar, i vilken kopplingens fines
ser ang. ("ller ytterligare detal juppgifter 
läu1nas. 

Boken omfattar inte mindre än 421 schemor 
uppdelade på 18 huvud grupper. En uppräk
ning av nllgra av desoa huvudgrupper ger 1' 11 

uppfa ttning om bokens innehåll. 
Antenner 
Ingångskrebar 
HF-förstärkare 
Oscillatorer 
Blandarsteg 
Tonkontroll och mot

koppling 
Speciella kortvågs

kopplingar 
Speciella kopplinga r [ör 

FJ,I-mottagare 
Strömförsörjnings

kopplingar etc. 
Det är nog ofrånkomligt alt en bok av 

detta slag i första hand är av intresse för IUcr 
försigkomna amatörer, som har några års 
praktisk träning i fråga om mottagarhygge 
bakom sig. Man har svårt alt tro, att en ny
börjare har så mycket att bämta ur boken 
med de knapphändiga kommental'erna. Bl. a. 
måste vederbörande nog ha litet hum om hur 
man med bjälp av rÖl'kurvo r kan få fram er
forderliga detaljuppgifter beträffande r si
stansvärden m. m., för hur en vi s koppling 
typ anpassas till ett visst rör : exempe1vi' 
värden på katod-, anod- och skärmgallermot
stånd etc. 

För den experimen terande amatören med 
litet erfarenhet och teoretiskt kunnande är 
mcllertid Radio Diagrammer Trin for Trin en 

helt enkelt s trålande bra schemabok, som man 
på det livligaste kan rekommend era. 

Sch. 

Ekoradio 
TNC har bett oss påpeka a tt den i decem

bernumret 1948 införda uppsatsen under rubri
ken TNC-spalten om ekoradio publicerades 
1944 och att diskussionen i ämnet sedan dess 
gått vidare. Vad som framfördes i denna upp
sats får därför delvis auses vara tämligen för
legat. Man filr hoppas, att TNC ser till att 
frågan om ekoradio åter tas upp till diskus
, ion från aktuella utgångspunkter . 

Red. 
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Vidstående diagram, fi g. l , kan an
vändas för dimensionering av filter av 
olika slag, såsom nålraspfilter, delnings
filter för högtalare m. m. 

Diagrammet anger sambandet mellan 
anpassningsmotståndet Ro, delningsfre
kvensen j, samt värdena på filterelemen
ten L och C. 

I händelse de önskade värdena falla 
utanför diagrammet, kunna skalorna 
multiplice ras med följ ande tal: 

j L C Ro 
10 0,1 0,1 l 

l 10 0,1 10 
10 l O,ol 10 , 

Ett delningsfilter för högtalare anord
nas lämpligen en!. fig. 2_ 

För att förhindra uppkomsten av icke
linjär distorsion måste induktanserna i 
filtret vara oberoende av signainivan. 
De böra lindas utan järnkärna och med 
mycket grov tråd för aU få högt Q-vär
de. Detta bör vara 20 vid delningsfre
kvensen. 

Exempel l. Delningsfilter för 15 ohms 
anpassning, delningsfrekvens 1000 p/ s. 
Vid skärningen mellan 15-ohmslinjen 
och l OOO-perioderslinjen får man 3,37 
mH och 7,5 ,uFo 

r 


'T1l.L DISI(Nt"f· 
HÖG'II'LASf:C 

TIl.1. BA~
H(jGT"LAU 

Fig. 2. Delningsfilter för högtalare. 
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Fig. 3. Filtrets frekvenskurva. 

Exempel 2. 
Nålraspfilter för lågohmig pickup 

(Siemens) . Avskärning önskas vid 5500 
p/ s. Vi avläsa för 20 ohm, 5500 p/ s: 
C=l,uF och L= 0,80 mH. Med hjälp a '
omräkningsfaktorerna erhålles för 200 

Fig. 4. T.1 ll'aspfilt er. 

ohm och 5500 p/ s : C = 0,1 ,uF och 
L = 3,0 mH. I detta fall lindas spolarna 
lämpligen på pulverkärna_ 

John Stålhed . 

Ni har väl postprenumererat på 

POPULÄR RADIO 

för 1949? 

~ 	 ~_______________________J 
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Fig. 1. Diagram för dimensionering av enkla fill er. 
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BOO~TON RADIO CORPORATION 

Mil tel' Q-viirde oelJ indnl,luns hos spolar, 
Q-vä rde oelJ kn pad tans 110.' lwndensatorer, 
dielektricit ct:;konstant och fii rlu stfaktor hos 
isolationxmuJerinl. ingångsim[l dflDS och 
elek tr odk:1pucitans ho~ elpktl'onrör, kop\!
lingsfaktor 1I0s IJögfreln'enstransformatorer 
m. m. l<,;Il uy Le-skala. som ii "en levereras 
separat fö r kOlllplettering U, · iildre Q-metrar, 
möjliggör direl{t a\' läsning a.v indul{tans. 
värden mellan 0,1 ,uH och 100 mR. 
Typ I60-A för frckvensoillr. : fiO kp/ H-% Mp/s 
Typ nO·A för frehensomr.::! 200 :IipI s 

VOLTOHMYST 


ReA. tilh-erkar tre olika typer ny rörvoltmetern VoltOhmyst: 
Typ \VV-75A för frekvenser upp till 250 l\1P/~. l\1äter lik- och 
viixelspilnningur upp till 1000 V samt motst:1nd upp till 1000 MQ. 
Typ I9ii-A för frekveJll:;er upp till 100 kp/s. Miiter lik- och 
viixelspänningar upp till 1000 V snmt mot tånd upp till 100 M'~. 
Med hjiilp uv en särskild luätkropp kIlIIlla 1ll1itniIlgur göms vid 
frek"enser upp till 100 Mpjs. 

Typ WV-65A föl' bntteridrift. MUter lik- och vlixebpäuuingnr 
upp till 1000 V , motstånd upp till 1000 MQ sa mt likströmmar 
upp till 10 A.. Med hjälp n\' en siir"kild Uliirkropp kunna hög
frekventa yuxelsplinningar mäta.'. 

Alla typer lel'ereras från lager, 

U I' vår t rikhet/tiga lJ1'O.lJra1n av mii.tinsfrIIlI1C?I.t (/"1) 1.:vnZit eI8tubril.:at vi lja vi nämnn jÖlja.nde 
av ';'I'I fl 'e88c tiir 1'(/(lioingenjören: 

Sigllalgellel'atol'er för AM och F!\1 Kl"istallst~'nla fl'el,venSllormalel' 

Tongeneratorer Ka mtlana I~'sa torer (Cha na.lyst) 

Rö.'voltmetral' Q-metrar 

Oscillografer (st.ort nrval) Dislortiollsmetrar 

l\Iätbryggor för LF och HF FäItstyrliemätare 

Röqlro\'are Universalillsf.rument 


Leverans direkt .från lager eller på kort tid, 
"liru 'illgcnjörnr slå. !lunta till tjä?! l mul nänll(/ 'r e 1(1)pZysningU7', otfertC/·, b1'osehyrer elv. 

EI.EKTRONIKBOLAGET AB 

Kungsga.ta.n 34 - StocIdIOlm - Tel.. : Mätinstrument. 2162 90. 21 62 91; EIe1itronrör 2162 92. 



rörsockeln. Det finns inget annat effekLivt 
bot emedel än att byta rörsockel. 

(Ur »OZ», DR 804 . .) B Sch. 

YårlL Htsnre Hr yii.1l{oruna, DICd bidrag under 
denna. rllbrih:: Vi eftf'rh-St!r p rnJdhJkn, saker: Dekadmotstånd eller -kondensatorer 
trevliga. nrb(~tsnlt..toder. knt"l)iJ:'~1: kO])l)lingnr 
och miitmet.)(lt~r , liittilh,' el'li.-ade detal,ie r, e.nkla. NIed fyra motstånd eller fyra kondem'atorer 
oeh effel,tl\'il. h,jHl])nJedel f()r seryi('c (K'h fel jämte två 10·läges omkopplare kan man läLt 
s(ikniug- ("tc. Det riicke.r m ed en bI:rcrtsslds8 konstruera ett dekadmotstånd eller en dekad· 
och några ra.der. Y<lrjf:~ Infört bidrag hOllore kondensator som framgår av vidstående kopp·
1"11S med kr. 5:-. 

lingsschemor. 
(Hadio New.) B Sch. Fel på rörsocklar 

När man arbetar mer! helglasri;r kan man 
ofta '5tälla~ inför de märkligaste saker, d iilig » Isolering» 
känslighet, osLabilitet m. m., som är aJldeles För att hindra alt omspinningen på sladdar 
oförklarliga efL-ersom allt synes vara i bästa går upp t. ex. vid fastsättning i bananer, kan 
ordning. Felet kan ofta ligga i rörsockeIn som man träda på en liten bit gummislang, som 
visas i fig.; det kan vara en fjäder som fallit bör gå trögt både på sladden och in i bana· 

nen. Gummislangen hindrar all sladden böjeö 
just i kanten av bananhyJsan. Om man an
vänder kabelskor är det förträffligt att skjuta 
på en bit slang över »skaftet». Detta förhind· 
rar många kortslutningar när poJskruvama 
ti itter nära varandra. L M. 

Borrning av chassier 
En tidsbesparande metod vid bonnillg av 

bart från sin plaL". Därvid blir deL inLe kon· chassier och paneler är all i förväg applicera 
takt, med motsv' aralHJe rörben, och detta kan millimeterpapper på detsamma. Delarnas pla· 
förorsaka fel av de slag som nyss omnämnts cering blir åskadligare samtidigt som man får 
beroende på vilken elektrod det är, som mer må tten direkt angivna. Måtten kan anges di· 
eller mindre intermittent blir isolerad från rekt på papperet. Efter körning borras i vun· 

O.6,u:' 

aLPHA TRIMKäRNOR OCH TRIMSTOMMDR 

lör höglrekvens 

produkter alT högsta kvalitet 

Alpha järnpulver kärnor tillverkas av ett hög

värdigt material med hög effektiv permea

bilitet och låga förluster, varför trimstomme

system med mycket högt godhetstal kunna 

erhållas. 

Vi tillverka flera olika standardtyper och stå 

gärna till tjänst med råd vid val av trimkär

nor, spolstommar och trimstomrnar. 

SUNDBYBERG • TELEFON 28 26 00 
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RIFA 
Elektrolytkondensatorer 

EN SVENSK KVALITETSPRODUKT 

AR Rifas nya, moderna fabrik och 
\'älrustade fabrU{slaboratorium s\'a,
rar numera för tillverkningen av 
elek trolytlwudcnsa,torer. Ingenting 
har spa,rats för att Iwndellsatorer
na slwla bli av absolut högsta, Ln'a
litet. Rifa·märl{ct är därför en ga
ralltistämpcl för s\'Cl1skt I{valitcts
arbete. 

Standardkondensatol'cr tillverkas i 
ett flertal utförings former för de 
flesta användningsområden och 
kunna lel'crcras med kort le\/erans
tid. Specialkolldellsatorer tillverkas 
på beställning. 

A B R I F A Norrbyvägen 30, Ulvsunda. Tel. 262610 

Vi ha borte~ot 
300 typer i lager... 
Sylvania-rörens karakteristiska gröna förpackningar äro lika 

välkända i Sverige som i Sydamerika och Australien. Vänd 

Eder till oss eller till något av våra nederlag då Ni behöver 

amerikanska kvalitetsrör. Importsituationen till trots är vår 

lagerhållning alltjämt god - 267 olika typer noga räknat! 

Generalagent: 

maan radio a.b. 

STOCKHOLM GOTEBORG MALMO KALMAR 
Mäster Samuel.g. 56 B Odin'gatan 20 Friisgatan 6 Storgatan 47 

Tel. 230360 Tel. 1505 87 Tel. 31 223 Tel. 2481 
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VITROHMs 
Potentiometrar 

med S-märld tryck- och dragströmbrytare 

Finnes i föl.iande Ohlll\·ärdell: 

50 K, 100 Im 

0,25 och 0,5 megohm 

l och 2 megohm 

nito utan strömbrytare: 

10 K, .25 K, 100 Im 

0,25 och 0,5 megohm 

l och 2 megohm 

" :~q,,-
,~" ~'I 

~ 

GrnCltmutst.\nd, 1/4, 1/ 2 och 1 W samt 
Tmdllndade motstAnd upp till 160 ,Y. 

( UNIVERSAL-IMPORT\ 
AKTIEBOLAG 

Temtehogatan 2 STOCKHOLM 
Po.t~rokonto 157 115 Tel. 301084. 333811 

I Vtkttgt meddelande ttll 
Svertges Radioservicemän 

Kompetensprov fur erhiilIallue av IWll1petensbevis SOUl fullt kompeten t 
mdioseI:vicemun kommer att under officiell kontroll anordnas i ett 30-tal 
sUider landet runt uuder Wrsta blilften av 1949. 

Yi nppmanar alla, som har sin hll'·udsakliga utkomst uv radioservice, 
att snarast anmiila s ig till deltagande i dessa prov. 

För de ::;erviceUliin, som önska r komplettera eller 11llpfrislm siml Imll
skape r , finnes numera liimpliga liirnhöcker och lwrrespouclen::;lmrse r , Yilka 
till en synnerligen ringa l,ostnllcl lwn erb i'tlllls frull förbundet. 

Alla upplysningar liiu1l11ls av fljrbunrlet eller av dess lokala ol"!;aniSll
tioner, vilkas adresser och telefonl1l1nHuer erl1iilles genom h iinviindelse 
t ill förbundsexpeditionen : KaUniiBYiio-en :3, Älvsjö 2. 

Radioservicemän, såviil företagare "·01\1 nnstiillua , tag nUH vii den 
cltmls till det förbättrade utb~·tc aY Eder yrl,psutövning SOLD ett inne
hav a v kompetensbevis medför! 

Sveriges Radioservicemäns Riksförbund 

lig ordning. De små hålen tas först, om pappe
ret behålls på vid borrningen. Tar man av 
papperet före borrningen får måtten angivas 
vid körnslagen på chassiet eller panelen. 

L O B, Enskede. 

Nätanslutningskontakter för 
servicebruk 

När servicemannen har ett urmontera t radio
chassi framför sig på arbetsbänken, brukar an
slutningen till nätet bereda bekymmer. Olika 
fabrikat ha olika typer av kontakter i bak· 
stycket. En praktisk sak är då en sladd med 
pålödda krokodilklämmor i ena änden. Man 

:::::::::;0::° 
lindar en spiralfjäder, SOlD går trög t på kroko· 
dilklärnmans fäste för bananstift. Denna fjä
der trädes på sladden innan lödningen ul· 
föres. Efter lödningen »gängas» fjäd ern på 
klämman. På så sätt avlastas lödställen, och 
brott uppstår inte så lätt. Hela anordningen 
skyddas av ett stycke mjuk gummislang. 

H Larsson, Linköping. 

Centrering av högtalare 
För att erhålla god centrering av högtalare 

kan man använda nedans tående enkla upp
koppling vid provet. 

J6 !lhmmi!/ ar' ~ 
~220~" ~IIU\J 


(Radioservice, sept 1947.) 
OK. 

Lödkolvar 
kan placeras i en hink halvfylld med fin 

sand. Burken kan hängas under servicebordet. 
Sanden f.örhindrar att kolven oxideras, och sa 
är det inte eldfarligt, om man skulle glömma 
kolven med strömmen på. 

i}Julius». 

Kurs för servicemän 
Statens Hant.verksinstitut, Stockholm, med· 

delar att en preparandkurs för kompetensprov 
för första klass radioservicemän anordnas 
tiden 20 april-30 april 1949. Kursavgiften är 
80 kr oeh kurstiden omfattar 70 timmar. An
mälan bör ske 3 veckor före kurtit idens början. 
Närmare uppgifter kan erhållas från Statens 
Hantverksins.titut, Sandbacksgatan 10, Stock· 
holm 4. Telefon 44 06 BO. 

Stockholms Radioklubb. 
Klubben sammanträdde torsdagen den 25 

november 1948, varvid civilingenjör Gunnar 
Svala talade om »elektroniska knepigheter», 
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n~gra mättekni. ka tillämpningar av elektl'o, 
niken inom SER. 

Först redogjorde ing. Svala för några kapa· 
citiva metoder för dimensionsmätningar. I ett 
fall gällde det att mäta diametern p metall· 
trlid med stor noggrannhet. Trådens diameter 
kan vara sil liten som 0,02 mm, men appara· 
ten mås te kUllIJa anvandas för diametrar upp 
till 0,15 mm. Trådens diameter flir avvika från 
det nominella värdet lIIed högst 2 il 3 % . Mät· 
metoden få r dar för ej slå fel mer an högst 
0,5 %, varför mekaniska metoder (t. ex. mikro· 
m"lcrskruvar) ej kunna användas. 

Problemet löstes på så sält, att tråden fick 
utgöra mittelektroden i en cylinderkondensa· 
tor, vars kapacitans då kommer att variera 
med logaritm n för trådens diameter. Kapa· 
citunsen mates i en brygga vid 800 p/s, och 
som nollindikator anvandes ett mätinstrument 
med nolläge mitt på skalan. Då fasdiskrimi· 
nator användes, anger instrumentets utslag 
icke blott d iameterfelets storlek utan även om 
diametern är för stor eller för liten. Appara· 
tens noggrannhet ar 0,2 %, vilket innebär att 
trådens diameter kan mätas på en tiondels 
ljusväglängd när. 

I ett annat fall gällde det att injuslera gal· 
ler·katodavslåndct i röret 6J6. Även här an· 
vänd es en kapacitansbrygga, och som noll· 
indikator tjänstgjorde i detta fall ett katod· 
~td\l erör. Visar detta en horisontell linje är 
avot· nd et det rätta. Lutar linjen är avståndet 
fel, och lutningens riktning anger om avstån· 
det är för storl eller för litet. Vid injuste· 
ringen av avstllndet böjer man på gallerstagen 
till dess linjen blir horisontell. Är det något 
fel p isolationsmaterialet i röret får man inte 
en rät l inje utan en ellips, som anger dieiek· 
tri,ka förluster. 

Som avslutning beskrev ing. Svala en appa· 
rat för bestämning av elektronbanor, exempel· 
vis i elektronrör. Man gör en förstorad modell 
av elektrodsystemet, och nedsänker denna i 
ett elektrolyttråg. Om man tillför elektro· 
rlema växelspänning, kan man med en sond 
bestämma potentialfördelningen och upprita 
ekvipotentialkurvorna. Om man i stället an· 
vänder en dubbelsond med tvii spetsar på ett 
lit.et avständ från varandra får man en spän· 
ning mellan dessa båda spetsar motsvarande 
fältstyrkan . Sonden fär via ett förstärkar· och 
servo.ystem styra en liten motordriven vagn. 
Ett länksystem överför vagnens rörelser till 
sonden, som därvid kommer att röra sig i sam· 
ma bana som en elektron i samma elektrod· 
system. Ett ritstift, som är fäst vid vagnen 
uppritar banan. 

Vid sammanträdet den 9 december demon· 
strerade ingenjör Börjesson en del av Philips' 
nya mätapparater. Tre osci1lograftyper visades, 
en mycket liten, en medelstor och en större. 
Den sistnämnda ulmärkeI' sig bl. a. för stort 
frckvensomfnllg, upp till 2 Mp/ s. Stort in· 
lres,e tilldrog sig även apparatur för töjnings· 
mätningar med res istiva trådtöjningsgivare. 
!\'[cd hjiilp av dessa kan man mäta töjningar 
så sm som S/ l 000 av ell promille. 

Vidare visades ett synnerl igen inventiöst 
stroboskop. som var utrustat med en mycket 
ljusstark blixtlampa (20 milj. lumen). Ström· 
styrkan genom lampan i urladdningsögon· 
hJicket uppgår till 2000 amp. 

För övrigt demonstrerades en tongenerator 
a\' Re·typ, en ljudstyrkernätare (fabrikat 
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Bilradio, typ 78, G rurs 


superheterodyn m. bög· 


frekveusfLirstii rkning. 


Mellan· och ltmgvåg. 


Kr. 400:

Rabatt enl. klassning. 


CHAMPION RADIO 


Kabel, 111astic· och sil· 

kesomspunllen, 2 X 0,7G, 

SRllit nedledning. FUr· 

ger: vit, transparent, 

creme, grå, brun, mar· 

ron och svart. 

• 
'.-r .... 
, _ : . (t 

.•. 

~dvance signalgenera· 
torer, typ E, frekvens· 

Champion Reseradio 


typ C3;JD med t re våg· 


liingdsområden, kort-, 


mellan· och långvttg. 


Ii]xkl. batterier 


1,1' . 205 : -. 


Rabatt. enl. klassning. 


om rilde : 100 Ke/s-GO 
Mc/s på grundfrekven· 
serna. Noggrannhet ± 

1 %. Kr. 37G : - nettu. 

Tnl B3. Frel,vensområ· 
de 100 Kc/s-30 Mc/s, 
fördelade p,i G olika 
haIlll. Kr. 600 : - netto. 

MiI(roConer, såväl kri· 
stall· som dynamiska, 
av främsta fabrikat. 
Från Kr. 13G: - med 
strömbrytare. 

Lödl(Oh'ar, G0-400 w, 

127 ocl! 220 volt. Från 

Kr. 18: GO. Hartsfyllt 

lödtenn, 1 pound. 

Kr. 4: - netto. 

På nedanstående adresser finner Ni alltid sakkun

nigt folk beredda att stå till Eder tiänst. 


-

UTSTÄLLNINGAR . 

Sveavogen 50 T.I 20 t2 g 2t78.S 
t Malmsklllnodsgotan 24. Tel 215703 

POLHEMSG. 38· STOCKHOLM .

Tel efon 51 0950 yoxel ~ 

Vomax rörvoltmeter, 

med G1 mätområden. 

Kr. ;:148 : - netto. 

Simpson Unh-ersalin

5trument. Mod. 215. 

j 000 ohm/ \'o lt. 

Kr. 17;;: - netto. 

Bihibrator, G volt, med 

el stift. Fabr. Mallory. 

Kr. 20:-. 
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Har Niprob/em 

med rörva/? 


,RADIORÖR VADE·MECUM 
löser dem. 

I<'ullständiga data ocb sockelkopplingar 
för över 10000 typer. 414 sidor. 

SUPPLEMENTTABELLER 
för typer utkomna efter år 1948 erhålla.' 
kos tnadsfritt genom insändande av i bo
ken befintlig kupong direkt till förlaget. 

Pris Kr. 12: 60. 

INGENIÖRSFIRMAN 

TELEANALYS 

Björogårdsgatao 3 Stockholm 

kYALlTET 
. - HELT IGENOM 

Infordra flerfärgsbroschyr över 
våra nyheter i radiomottagare 
och ,grammofonmöbler. Pd 
platser, dör vi förut icke öro 
repre.senterade, antaga5 pm" 
bud ev. ensamförsäljare. 

RADIOFABRIJ.( 
Hudlk."allu,atc,n 4 
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Dawe), en mätvibrator, matmstrument (Nor· 
mameterl och motståndsdekader (fabrikat 
Dawe). 

Följande sammanträdesdagar gälla för vår· I 

terminen 1949: 20/1, 3/ 2, 17/ 2, 3/ 3, 17/ 3, 
31/3, 21/4 (årsmöte), S/S och 19/ 5. SamtJiga 
dessa dagar äro torsdagar. Sammanträdeslokal 
blir denna termin Normarestauranten vid 
Odenplan. 

Klubbens medlemmar få personlig kallelse 
till varje sammanträde. Medlem blir man enk
last genom att sätta in årsavgiften 10: - kr 
(studerande 7: - kr) på klubbens postgiro 
50001. I denna avgift ingår prenumeration på 
POPULÄR RADIO, som är klubbens organ . 

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

Meddelanden om adressförändringar ställas 
till Skattmästaren, samma adress. 

Sekreteraren. 

Utall rör och batterier 
I Aftonbladet kunde man för någon tid se· 

dan under rubriken »Tysk radiosensation» läsa 
om hur en småhantverkare vid namn Wobbe 
uppfunnit en fi ckradiomottagare »Wobbe h, 
som sannerligen inte går av för hackor! Hör 
bara! 

»U ppfinnaren sag i fjol för första gången 
en amerikansk västficksrad io med batteri , och 
det var denna som gav honom iden att skapa 
en universalradio i miniatyrformat. Hans för· 
sta apparat, vilken hade samma storlek och 
strömlinjeformade elegans som den senare 
sensationella uppfinningen, hade två rör, men 
dessa har Wobble nu opererat bort. -» 

Nu kommer det intressanta: »Det märkliga 
med 'Wobbe l' är att den varken har rör eller 
hatteri(!) och det ta är a.nledningen till att 
fra.mför allt radiorörfabrikanterna gripits av 
oro för sina miljonföretags framtid. Dessutom 
är 'innanmätet' framställt aven ny massa, som 
uppfinnaren också har patent på. Dess kort· 
vågsområde är 5-185 m, mellanvågen 185
600 m och långvågen 60~2 000 m. Appara· 
ten har en belyst skala, vilket den även är 
ensam om bland lilleputtarna. Både tal och 
musik uppges komma starkt och kristallklart 
ur det lilla miraklet.> 

Uppgiften om att musiken bl. a. kommer 
»kristallklart» kanske får tydas så, att det är 
fråga om en kristallmottagare, men hur skal· 
be.lysningen ordnas utan batterier skulle det 
onekligen vara ganska intressant att få veta. 
Vad det är för slags underbar massa i »innan· 
mätet» skulle det också vara bra intressant 
a tl fä reda på. 

POPULÄR RADIO:s 
f.e&q,~r:&. 

Som meddelades i nr l har POPULÄR 
I{ADIO inrättat en frågehyrå , som mot viss 
avgift står läsarna till tjänst med att besvara 
frågor som rör radio, television och elektro
teknik, exempelvis frågor rörande förstärkar·, 
mottagar· och grammofonteknik, mätteknik, 

ELEKTRO
(- /BORG-\ 

ELEKTRISKA 
MITINSTRUMENI 

Tavelinstrument 

Bordsinstrument 

Universa1instrument 

Elektroniska mät

instrument. 

AB 

ELEKTROBORG 


S: t Eriksgatan 44 

Tel. 5 I 17 50, 51 17 55 

Transformatorer 
Anodh'ansformator. Primärt: 110 och 220 


V, Sek.: 2 X600 V 250 mA. Vikt 7 kg. 

Pris 44: 50 


NäUransforma.t.or. PrimHrt: 110, 130, HJO, 

220 och 240 V. Sek.: 2X350 V 120 mA, 

2X3,15 V 4 A, 1 X5 V 3 A. Pris 27: 90 


NäUransformator. PrimHrt : 110, 130, 150, 

220 och 240 V. Sek.: 2X350 V 60 mA, 

2 X 3,15 V 3 A, lX 5 V 2 A. Pris 16: 90 


RADIOAMATÖRERNAS INKÖPSCENTRAL 
TROLtHÄTTAN 2 

Amatörer! 

SPOLSATSER tilh'erkas nu även i 
Sverige. Inom den allra närmaste 
tiden kunna vI från lager leverera 
som standardtyp 3-vågs spolsa ts 
med eller utan mf-transformatorer. 
Har Ni några speciella önskemål , 
S '1 tillskriv oss om detta, 

S'1'A V ANTENJ\"ER med ställbart 
fäste i rostfritt, 2 m. långa . Kr. 
9: 50. 

IWA-INDUSTRIERNA, Ing.-firma 
Box 25, Lidingö 1. 

POPULÄR RADIO NR 2/1949 
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Axel Nygren berättar hur studierna vid Brev

skolan förde honom till kranmästarbefattningen 

i Västerås hamn. 


~är BrevsIw Ia n i nO\'ember fön'a å ret sPIlan f or t ~a tte ja" , 
mottog s in millionte Imrsallmäluu, Iw m "iel Bl'ev~ko luu med H em m a l lug n och ro o ch i d e1l takt h an själv 
(1en h å n en vä lbel.aut elev vid skola n. bestämmer lö ser h ä r Axel Nygren i Vä$terås pn i n~talla tö l' s knrs. 
Axel Nygl'en fl'ån \"äs leräs hade nämli· Den a n; lu ta des me![ d e prublem som Brevsholan s Iii ra re förelag t 
grll i augusti må nad avsluta t ell kurs fö~ honom. D et blir resulta t a v sådatI a stud ier, vilKoulllle rskollC<Tii ex. 
C·behörighet som elinstallatör, och det ket han själv berättar om I,är f,redv id.flll1ensprov i Stock· 
\'ar h a llS nya a nmä la n till en elverImläs· hol m , och de t be tyg 
tUl'elmrs som fiel. numret 1000000. j ag då e rhö ll gjo rde att jng fi eJ., min nu· - Om N i skulle ge ungdom en e t t r åd, 

Hll'autle p lats "'om kl"U lllUi isture, Fram· ,au skulle de t b li? 
Vid en jubile ulIlsin te rvju berätta r g:lUgen SPOl'l'H'll; ti ll nY:1 t'a g och jag a n- - D å vill jag v timla mig ti ll den u l'be 
herr Nygre n. bl. a. f ö lj ande: mii Ide mig' till en elel,tr ish: ve rkmästare- tnnde ungdomen oeh fi irorda f i jr/wvrU1l. 

-- Direk t fr i'm full, skolan fi k jag bö rj a kurs, som .i a~ nu h{llle l' pil llled som bäs t . ,Jns t uu ii r " i ..se tligen arbetsmöj lighe te r ua 
p , ASEA hill' i Västedi s oel! Uill' ja g efi c r goda, men a ndta ti de r k a n kOIllma Oell då 
l1[lg l' :1 i II' st;i\ld c~ som a plla nll provare - Det betyder nya ansträngningar stiger iivcn fordringarna pii kunn ighe t. 
mii rk f'e jag rätt smu t nU mi na teore ti ska ännu en tid framåt, eller hur? Personl igen k an jag oel, så p:l det vur
k nllsb l jlc r in le l'iid, te Lill, och t-og då en ma. ·le rekolllmende ra B l'ev:skolau, SOlll 
:!-1ir ig a f touskolekur" i elcl,t roteknik. 1936 - ,Ja , nmu f å r ju inget yetande gratis alltid har elevens hil ·ta för ögonen. E l,t 
hörj nue jag som kran förare i ba mnen och hä r i liye t, flwtsHt te r he rr !\"ygren, och aUll:1t gott r åd är att in te ta för s ig för 
fÖ l' nugm :11' :;edan in ledde jag korn,~pon- d ptta giiller äYlc'll vi ,l b rpn: t nrlie r . Men det stor t s tyd<c a v lmknn på en gång, utuil 
deusstnd ie l'l1fl , [Hi den växlande lll'betfl - iiI' rol igt nt t lii sa niir man fLlr »grepp» om liksom smaka på den bit f ör bit genom 
tiLlen gjorde det omöjligt att s tudera p li iilllnel" , och de t iit' fnl,t:isk t. rilct iga S Ullt ntt ta ett. steg i la ge t. De t la ITo r jag för 
u nna t sUU. högt idss t'ullfle r , uiir de rii ttade 8nnsbiif- res ten Ur det allra vikt igaste v id brev, 

l"öl'st tog' j~ en fi irmansl'~ll'S oel1 ,... tena lw uulle r ti llbnka fl'iln ll: raren . studier , ~ s lutar Axel Nygren. 

~ 

mmmm Iil11ilr.I l11llTI11Il (IJffiiil. ,T'TiTi ,( ; fI1I'1lTr, • " l~- rmrmm lTIIlIlJl1ilI /lITim llIJiiTIlJli om I I. ,I I I t11IPillili l11iliiilIll ! ,II iIl1lliTlI1l.if.i.lm Imr.rJ1JlI1 un;m;m I • nn11i1lli1l1li ,r.mmm Imm .. I \ ' c r l(s b tdst.e lc lI ih:: H Cl1ura t ö r sl,ur r:H!r Vijgby g g mu18· Avvägnin g AU tän l~ a OCh 
I In ll'e" jö r ,kurSI) l' ~I o ntii rslmr "e r t.elmll" Elektrotekni sl<u <1 isknter a I Grundkurs I radiO--:: Verkmi i Harekl1r~(> r )' las kini st kul' sc r Vligmiis t n rekursc r ber1i kningu r '1'aJn rJ\.u r~ 

I F örm un sknrsc r ) [ol'o r te"-n ll<: Scha l, ' musta r e- I solutioDS' Fackfö renin gR -
 I 
I Yrkeskurs r ' +C' rkm ti...:(u r l'kur tic l" J.\l1 l' ~c r mä tningar r" kurserI= I Ku rse r r (j r arl>cts· F'ij r rna';ti liursc r Jo""örmall s ku r sc r ~,~~~~~~~~~1~ . \> r Socia la. fr-lgo r , 

~ I [~tt:~!~m~i.~l . Mo nt ö r ' l;: lIr ;~e r Yl' keskn r sc r vi sn ing m. (1 , :~:lh:::::~~~ IUl ll ~ 
~ ~\la ~e ri n~~mU n 'l\{OLOr skö tare- Grund kllr,.:;e r I: R <..-.alsk ol ekun;c r ' ~ 
- I, a ll"se r " latcm a t ik ~l)raJd,u rser : K vinna n och I- I S\"et~ 1l1 ngst ..~ IU:IJ ](: R.itt ekll Uc: Forl11c lriiklli ng o. h emme t ~ 

....:= V ·rk Il1Ustn l'el i: lI l"::i.er In~on n J'u" r s k u r ":l' r t ri .!.;O Il Olllctr i S\'ensk a språ ).: c t Prn,ld.ls It h iul()els . 
c o F'I I I I TIiittSkrh' n lng 1. I F'ö r1l1 nn~k IlL'Ser I','tarnl'ul'se r . V S1, OC'1 i:eID ko n s l;;:a p ~_ 

~ , . I" I '1 J' ral, li sk skrivkur3 
I Yrk(' 'ku r se r .'<\m n-cs kurse r \.I UC , n I <: 

1
E lcklr ic itets lä rn Eugelskn .M usi k och hobby: . I

I Sm h leKtt;' ku i.k : E lektrotelcnj](: J':Iekt l'om a ski n IUra T y ::.ka. ll'ranska A lt s juJlga 111 1 _ 
=_ Vl:' rk ll1i i ~tnl'C"" I';: lI r s(' r Ill genjU r ~ k ll r su r Ra dio l1 ysli: :l, Sl18 0sku g itarr cllor luta ~ 
_ 'lärme d Anmäle r .J·U!! mi!! till Ji'iil' 111 an s kn r se r Ve rli: mli stal' e klll' s~ r Si gnnlt kn i k E pe ranto l\l ll Si k kul"I:tCl' ]

.-' ....... y I'k el::i kll fsc r ~Ia s k i ni $l tkur ::;c r .\Io l o rlLil'u Farening~teknlIc rrec li: ll ln g -= GRU NDKUR S I R ADIO som om· I n 8 lallat(; r~ kllr8e r Verhta ds tek nik I"i,jrenl ngs kuns k " p Amatörteater I 
faltor 3 rikt ilJus trerode s tudiebre v. Grov l,h\!s lageri : Mon tö r s l" H "' r Spccil111mr. .. r: Mii testeku ik Kous ten 1 vurdags · 
Avgifte n k r . 14: - insä ttes s am. \"I'l'km iistn l'ek ursc r Liirlill gs l, "rSe r Fö reu lngsb ok. livet ~I tidig t p å B r evsk o lans pos tgirokonto ~~~::::;;~~:~: r ~:~,,::l~::~~r l :ii lwcs t ickau [ ö ring Orienter i ng § 

i-

II ;'R~~SKOlAN, STOCKHOLM 15 ~!fqE!;~; {'~fl~;~:" BrevskDla~'5 i 
\ 'I' rkm:isla rckur ser Grundkurse r 

Namn : .. , .... . ....... . . . . ... . . . . . .. . li'ö rman slw r se r s.iiud p ros p e k t ö \'e r dc kurser Jaa: s tru li i t. un()c r 
w 

~ 
Vii.r m e- och ~ 

-; Yrkes ku rse r oUll i tetst eknlJ<: Namn; .... _ 

R 
i Bo stud : .... , . ...... .. " .. ,.... ... ... ...... ~(....k int"k " ik : Ingenjilrslmrsc r I 

r<on st ruktU r s- V(~rkmHs tnre k lJrser 
I, u rser Mästarb revskurser Bos lad ; . --- . .. .. , ... ..... __ 

, P os tnd ress : ....... .. .. .. -- .... .. .. . -..... K2 V('rkmii ·turck ur sc r Mns ki nistJ<u r scr :ll ~ 

~ ,J J.i~örUllln s k u r se r Yrl,esk u r ser Po s tad r ess : "" ... ... . . .. .. .. . " . . .... . ... . . " . . ", . ... . . ..... .. . . ... p ~ 


d ~~_~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ljudåtergivning, ama törbygge av sändare och BYTEN OCH FORSÄLJNINGARmottagare. etc. Svar lämnas endast per bre\' 
:::::::::::::::::::;:::::::;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::sålunda ej vid personligt besök eller per tele· 

fon. Redaktionen förbehåller sig rätten att önskas köpa: Spo)system 4,8--!l1 m., fabr . 
under ovanstående rubrik under signatur in· Li"eu. Svar till: "Fullgott", Pop. Radio f . v. b. 
föra frllgor och svar av mera allmänt intresse. 

Föreningen 

Sveriges Sändare Amatörer 
(8. S. A.) 

är en sammanslutning av personer, 

vilka inlressera sig för amatörsänd

ning och experiment på korta vågor. 

Upplysningar lämnas av sekreta

riatet, vars adress är: 

Norlindsvägen 19, B R O M M A. 

w - - - Klipp här l - - - - • 

Radio 
Amateur's 
Handbook 

1949 
Kronor 10:

1<'öJ'sHkra Er X U om exemplar av den 
oumbärliga radiohandboken. 

Klipp hela annousen och und den 
snarast t ill 

Kungsholmens Bokhandel 
Kuugsholmstorg - Stocl,holm. 

Sänd mig ...... ex. av Radio Amateur's 
Hnndbook 1949. 

Namn: 


Adress: ... .. ................ ... .... . .... PR 2 


Alla brev till Frågebyrlln skall adresseras till 
POPULÄR RADJO:s Frågebyrå, Po"tfack 
3221, Stockholm 3. 

Grundavgiften för anlitande av Frågebyrån 
utgör kr 2: - . l"ör denna avgift besvaras 
höast två frå"or vars besvarande ej kräver 
me~a omfatta;de' arbete. För utarbetande av 
schema för enklare apparater (högs t 2 rör) 
samt för utförl igare litteraturhänvisningar till· 
kommer en avgift av kr 8: - . 

För frågor som kräver vid lyftigare utred· 
ningsarbete exempelvis utarbetande av schema 
för större appara ter eller graskning av mer 
komplicerade schema utgår arvode enligt sär· 
skild överenskommelser. I dylika fall meddelas 
först d.en frågande kostnaderna för ntred· 
ningen ; utred ningen verkställes ej , förrän 
vederbörande god känt det uppgivna arvodet. 

Ovannämnda avg ifter kan insändas samti· 
digt med frågan (i frimärken eller per post· 
giro (postgironummer 940) . I enare fallet an
ges på talongen »POPULÄR RADIO:s Fråge· 
byrå». Avgifterna kan också av oss uttagas 
mot postförskott, då svaren översändas till 
uppgiven adress. 

• 
F rå g a: Jag får ej RC·oscillatorn i det i 

nr 9/ 1948 beskrivna trådinspelningsaggregatet 
att svänga. Vad är att göra '! 

S var: Felet torde vara alt RC·nätet ej bli· 
vit fullt riktigt avvägt med avseende på vär· 
dena, så att dämpningen blir för stor. I sådant 
fall kan man ju minska pli den motkoppling 
som blir över R,n' Detta motstå nd kan sänkas 
ned till ca 300 ohm och ändå ge tillräcklig 
gallerförspänlling. Eller byt r öre t 617 mot cll. 
annat exemplar. Rören var ierar åtskilligt vad 
brantheten bel.räffar. G L 

F r å g a: I inspelnings förstärkaren , som be· 
skrevs i POP LÄR RADIO nr 9/ 1948, ingår 
en nättransformator 2 X 320 V. Kan man i stä l· 
let använda en transformator 2 X 370 V? 

S-E T 
S v u r: Den omnämnda transformatorn med 

anod lindning. för 2 X370 V torde gå bra att 
använda. Skulle anod likspänningen bli nugo t 
för hög kan man minska på kondensatorn et 
eller koppla in ett seriemotstånd t. ex. där 
anod~äkringen sitter. Ni kan också ta ett lik· 
riktarrör av typ 80 i stället för 83 V. 

G L 

visar vi damen som köpte en radio och som 
inte kunde förstå varför den skulle värmas 
upp innan man kunde använda den. 

Till Halu: Trafil,mottagare Echophene EC·IA, 
0.5&-30 Mc, Power Supply lOt A1'K·43, 330 V· 
70ma 1000 V·2 mu för katodstd\lcrör. Nytt.
Comu;and Set·Mottagare BC 455 il 6-9 :\lc, 
llC·454 il 3 , !\fe, nwd eller utan llynamotor. 
3 st. d'Yllnmotorer 28 V-l, 1 ump.- 250 V- O.OG 
amI', 2 ~ t . 30-! TL. S"Ur med 8nhud till AGD, 
Pop. Radio f. \'. b. 

T. iIl 8alu: SCR -274-e< Command Set : 1 moll, 
~ ~ändare (.1~~,3 , _5.3-J :\!e res!," 120 W inpt) , 
3 mottagare 200- 500 h e, ~ , 6-D,l 1\1c resp.), 
fj'Lrra\"st. box för rx med avst . kall in r, dito 
fö r tx. antellllrcUlcllhct med rf-instr ., omfor
ma re för tx sc hemor. Svar till d. tidn. expo 
f . v, b . mHrIita "Anbud över GOQ", 

SUR PLUS material 
Radiorör, nya, oanvända med vanlig ga
ranti, fabrikat \Vestinghouse, ReA, m . fl. 
Typ 807 ............... ... ...... pr st. kr . 7: 90 
Typ 6LOG .. .. .. .. .. ..... .... .. pr st. In'. 5: 05 
l'yp 1625 .... . ...... .. ........ pr st. kr. 13:
Typ 955 . ............ ....... .. .. pr st. kr. 13:--
Oljekondensatorer, fabr. Aero\·ox. 
2 mfd. 1000 volt arbetssp. pr st. kr. 5: 00 

ELEKTRISKA AjB CHAMPION 

I lIg. Gösta Biicl;ström. 


l'~hl'c n ~ \' i.irl1~gnt. 3 T el. 522528, 5225 20 

Stockholm. 


Vi tillverka 

pa o egen fabrik: 


Trådlilldafle potentiometrar, 3-8 W, 
10--50 000 ohm. 
Trådlindade motständ, 7-100 W, 
G--100 000 Olllll. 

SignallamlJhå llal·e fö r giinga och 
bajonett. 
Spolsy. te rn , ~L F. transforlllatorer lll. lll. 

RADIOKOMPAN IET 

Odengatan 56, Stockholm. 

Tel. 31 00 25, 322060, 31 31 14 (växel) 

POPULÄR RADIO NR 2/1949 56 



Inst7'uJnent~ delar och detaljer. •• 

VITROM TRÅDLINDADE MOTSTÅND 	 MOTSTÅNDSTRÅD 

ll ela <t. \'iirtl e Pl'i~ 

(;L -. TllJll 4(l mm 7 watt 10 ti Il .'.unn l: 2:; 

II 

Typ niaJl\ ;' f p r L iillg'd 	 LINDAD PÅ ASBESTKlI RNA 
]0 :)11 l:! 10 .. 10 .00n l: 80 

II ]0 ~\l l :! 12,OO() 20,000 ~: - ~rot ' l;1u (l ~Ll " .T,Yl) 	 Pri:=;
II JO :;0 .. 1:; ~."j ,ono .. 40000 2: 50 pl'l" lJ l l' L~I' bl'la~ t II ." 

1-1-" JO ·"j0 l:! 111 JO.OOO 2: ;30 

11-.1 In ~HI 1~ 1".001) :!:;ooo .~: 50 .DIT :Z.Joj.r; ;2:)0 "]lIll, 4.iO IllA O: ;jO lJl'l' JlJ('I .:r 
I ;) "j';j :!R 1Il J,II()I) :~: '~.)D.I 

u.r 1:1 7;) :!~ I,~)I)O 0.000 a: ;'30 .\WL' :2,jO/ ;:;~j :2:)0 » .J;)() » O: !i!i » » 
nJ J.-I /i :!:-.; l ,'j,Oflll :lO.OOO 4: 5 0 

IJJ -,I ];-) 7;; ~k lO l, oOn 3: SO XUT 1000/ 20 1000 » :zoo » O: 60 » » 
:!s 1,:;00 7 500 l: lO 

1).1 · ,\ 1;j 7,) :.!~ 10.000 20,000 J: 80 .\Wl' 1000/ 2.) 1000 » :2:)0 » O: 65 » » 
n .J -,1 15 '.) .. 

'i;j 2:i.()OIl "O ,nOll ii: 50 

Gr> :.!n 110 !jO fiU l,ODO -l:- .-\~IT 1000/ ::1 0 J oon » :.lOO » O: 'jO » » 
U.I · .1 J;-) 	 :.!8 

:!o 1~n IjO 1,;:;00 ., 0,000 4: GO 
81' ~(l 120 liO ln.OOO 25,0.00 G: 50 
EP 20 120 fiO :10,000 ,. .,o.Gon 6: 50 
1';1'-.\ 20 120 no ~-)' l l noo ,1: 75 
BP-A :20 	 .. 

1':1' 

120 1i0 L:;OO 10,000 5: 2;') 
J<:I'-A :20 120 no 1:;,000 ,. ;jo.OOO 1): 7,1 

I-III :la ,. 150 100 100 1.000 6: 50 
If 7- :;0 150 100 2,000 ;),000 7: 

Il7- :jO 1;"iO HIO ln,OOO ,. :\0,000 9: 50 

IIZ ~O liil1 100 40000 JOO (lOO 11: 50 
HII-A :lO 1 5 (1 IOIl 100 1.000 7: "O 
!-!7--A :lO 1~1l 100 ~ .500 ,. ;;,000 1I:
!-III-A :~n 150 IOIl 10,000 30.000 10: 50 
HII-A ;jl) 150 100 40 ,000 HlO.OOO 12: ;;0

"" 

REALISERAS 

lV.i' typ -iH Ilri~ ll <, 1 to ]H' l' st. 2: 50 

» » J :2 .\ G » » » » 3: 50 

» » ;\CU » » » » 9: 50 

l:letcckni n ;.:p n »A» C(tCr t.ypcn bet ylleI' att lno(st;'''Hkt ;ir fö rsett Uled fl yttbart {(tlag, 

WRIGHT & WEAIRE 

BAKELIT PRESS 
En liten behiind ig' prcss för 
laborato rier oc h mi nd re in du
s trie r där det ej }ir fragan 
Olll otl.gon D1U S:lt illverkning. 
l\led d en na bchänclig-a pre s~ 
har Ni äve n möjli g het a tt 
u tf' xperimentera Edra 11r~ ~ $ 
,-c rktyg in na n de 111sii trus i 
t\törre pres~ a r fö r nla fj tilI 
\,' el' kning_ Presse n lir a\' scud 
f(jr 220 volt. lll e n ka n p ~i lJe
giiran iivPTl len~ rcl'as för and
ra spiinningH L 
Lc\-c ran~ti(l ca 3 \"cckor. 

Pri se t för df-' llna \"älgjorua 
prt~SS iiI' stl Llg-t som 8D;):~ 
kronor. 

POTENTIOMETRAR BANDKABEL 

Typ Beskri\"niog 
Tp ·H 'J.'rUdllnllad, 50 oum. 4 

p r i~ 

watt 6 : ;'0 

KP·18 KOlpotcntiomelel' 5 meg. IoS". 1> ; 50 

,ii o)lIl.1 , 

150 o hm, 
JOO , diHI , 

p e r 
(l er 
)) f l' 

m cl c r 
11l € l e r 

Ill et e r 

kr , O: .,I i) 

k" . O: 65 

kr, o: 65 

INSTRUMENT 

DL\ GG Vl'id ~polein"t.rHmen t a,- UÖ" hali t(· , Sto rl e k >~ 111l11. Fu ll t HI· 
slag fö r 10U m.-\.. r t a n shiIlIt ~u lIL\ . Gfau E'r ing- 0- 100. A\ ~'::: e tt 
för infä ll t Jnolllagr . l.>ri~ enclu!oit 26: :'0 

DL\ 67 	 Vrid ' po le i n .t r ument, Sto rtl'k ~~ m(H, Fullt H(Rla :;' fö,' l m A, 
(;ra der i"1! O 100. I n('" lnol , t:i nu 'T., uhm, . \ " S!, f[ fiir ill tllI Jt 
Ill O !1 ta p:l' . ~- l'xis Ju , :5-1: 50 

DL\ OS 	 \" ' id s ]l o I~ instrnJll l' n r , Storit' k 8~ mm, Fullt H(,lil /,; för J mA. 
(; l'ad l'l'i n g O- l. I n r e U1 ot ,t:ln d 100 ohm , . \,' scll fIi,· in fil Ilt 
Jll u llt a g·C' . .Pris lu-. 3a: 85 

Simp so ll 	 tlnh'c rsaIi n~lrumcllt modell ~lJ. l)ri.", lcr,17:3:

\VL~TI )'G HOCSE in s tl'umentlikr iklal'c :; mA, J>rls enda&t 6: 9':; 

\VP; ::;TI :\GII01;SI'~ hiigspilnn in g , likl'ikt:tre "all "olt 3 n1.l, :;;torlek : liingd 
140 UUU, dial1J0t(!1' :1 mm, rris hr, 7: 85 

A...B. BO PALMBLAD (S\HilK) 
TeL •• ., .0, 60 tlO.:i, 4U:S Q .".rkel ".u"'ou_Ca"" 29, 510e"011ll. 

T.'ellra_adNl•• ZEDKEY 	 Pongiro 19U72. 

WRIGHT & WEAIRE 

KERAMISKA OMKOPPLARE 

Omkopplare a\' hög- ]~\·aliL p . l:1m 
pacle föl' sänllare, ln s lrUllIcnt och 
li knanue' iindamål. l ~ olntiun sma 
It'rialct i-ir "ll'f>QlIcntit e" 0(;11 kon
!akterna a\' cn l-iil\'erlegcrin g m e d 
ett kontaktmotslilnG e Jlllll st 0,002 
nlun. })rn maximala ar1J el s'S p~in
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SER HElVÄ6SllKRIKTARRÖR 6X4 

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

6X4 är ett indirekt upphettat helvågslikriktarrör i miniatyrutfö

rande. Då den tillåtna max.-spänningen mellan glödtråd och katod 

O 	 är 450 V kan glödströmmen uttagas från samma transformator

lindning, som övriga i apparaturen ingående rör. Då katodens upp

hettningstid är av samma storleksordning som för övriga indirekt 

upphettade rörtyper, kommer användandet av 6X4 att medföra 

o 	 mindre påkänningar på reservoarkondensatorn än vad som blir 

f allet med direkt upphettade likriktarrör. 

Maximaldata: Allmänna data: 
Spärrspänning anod-katod E;nv Max 1250 V Max. total längd 67 mm 
Anodström toppvärde (per anod) lp Max 210 mA Max. diameter 19 mm 
Likriktad ström (totalt) lo Max 70 mA Sockel miniatyr 7 stifts 
Spänning glödtråd-katod Max ±450 V Glödspänning E 6,3 VEhk f 

Glödström If 0,6 A 

Driftdata: 
Kondensa tor Drossel 

ingå ng ingång 
Växelspänning mellan anoderna o 	 (efL värde) 650 V 900 V 

EoV 

Kl'pacitet i filteringången 1 4 uF 
400Min. induktans i filteringången 8 H 


Likström vid full bel~ s tning 70 mA 70 mA 

Likspänning vid filteringången 


halv belastning (35 mA) .390 V 385 V 	 300 
O full belastning (70 mA) 355 V 375 V 

l Angivet 	 värde gäller för ett öv erred ucerat motstånd 200 
hos spänningskäJlan på 150 ohm per anod. Vid högre 
värde på 	 kapaciteten i filteringången måste detta mot
stånd ökas så att toppvärdet på anodströmmen ej över· 
skrider den max. tillåtna. 100 

Sockelkoppling 

Röret sett underifrån 
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