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Bat'leriet räcker 
mer än dubbelt! 

24 Tungsram miniatyrrör drar inte mer glöd
ström än en ficklampa (3,5 V- 0,3 AJ 

En komplett serie på 4 rör väger 
endast 30 gram. Rören har en ena
stående mekanisk hållbarhet ge
nom stagens speciella konstrul<
tion, och de har utomordentliga 
elektriska egenskaper (bl. a. fri 
het från mikrofoni). 

Det är batterirör med bättre pres
tationer men med mindre forma~ 
och mindre vikt än gängse typer 
... rör, som har sin gh'na plats i 
mottaga re och förstärkare som 
driveR med batteri. Begär data och 
niirmare detaljer! 

Minialyrrör 
för balleridriit 

lR5T 
Penlagrid-kollverterrör 
för blandllillgsändamål 

lT<tT 
Förstärkarrör för hög
och 11Iella1lf rekvells 

lS5T 
TOllfrekvenspelltod med 
diod för demodulation 

lS4T 
Slutpentod 

3S4T 
Slutpelltod 

DLL 101 
Dubbel slutpentod 

TUNGSRAM

O O 
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Det senaste på radioområdet är 
Tungsrams miniatyrrör för bat
teridrivna mottagare och förstär
kare. De har en speciell oxydkatod, 
som vid samma emission förbru
kar endast halva glödströmmen 
mot vanligt hos miniatyrrör. 

Det är en banbrytande insats som 
Tungsram har gjort inom elek
tronrörtekniken! Varje rör till
verkas i helg-lasutförande och i 
samma dimensioner (19 X max. 54 

. mm) och för samma fattning som 
motsvarande amerikanska typer. 
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Mi,niatyr
potentiometrar 

Di ameter endas! 25 mm 
Axellängd hela 100 mm 

Axeldiameter 6 mm 

5 K Q 

]0 K Q 

25 K Q 

50 KQ 

100 KQ 

250 KQ 

500 K Q 

.. 
Aven 

potentiometrar med såväl 

vrid- som dragströmbrytare, 

0,5 MQ, l MQ och 2 MQ, 

för omgående leverans. 

S:t Eriksgatan 50, STOCKHOLM - Telefon 520705 (växel) 

- för allt i radio 
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SVENSKA AB PHILIPS JSI MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN STOCKHOLM 6 

Kalodslråleosdllografen GM 5655 
bl,JY IrolJ l;'la llnå dimensioner Jam

ma ulrtut";'Jg .lom di slora OJcillo

grafernlJ. DI:Hulom "ar tk" dl Jepa
ral u/lag fÖ,. en leslkropp vi/kel gör 
d"n tllo",ord~,,'ligl "nJJå""dbar Jom 
!igna/ana/Ylalor. Pris 495:-. 

Philos<op GM 4140 
fär JIIllbb ocb noggran1l må"rIJi"g (lJ' 

mOI.r/l ;"d melJ(m OJ1 Db", och JO 
nwgobm och kapaclla,uer m(!/I~lIl 1 
pF och 1 O,U F. H e/I ,urlalls/,,'e' ocl> 
oberoende aJ) ,lålspd"nillgH'tlYIII

,iO/u,.. Pris 250:- . 

bar Iroll li/l låga pris myckel goda 
egemkaper håde j fråga om frekvenl
stabilitet och fltspiinn;ngJkonJlans. 

Liimnar sinllJjormad ~i;xelJpå'nn;"g 

mel/an 40 och 40000 p/s. Pris 220:-. 

NYTT FÖR 
Den nya siQnalQeneratorn GM 2883 
barettJänkill balldsprid" ingJomr([de. 

400-500 kp/s, "i/kel ",öj/(~gör exlra 
noggra"n lI11denök"ing och ,,.imning 
tU' MF-Jleg. Dell Jlord sIulian ger 

SERVICEVERKSTA'N 

Nu kommer Philips med tyA verkligt förnäm ,Hltlbb, bckn;'m Dcb IIoggran" ,,,'lib

ning ay den ;nJI/ilJda fr-ek,,:ensen.
liga nyheter - en katodstråleoscillograf och Plis 595 ;- . 

en signalgenerator. Båda instrumenten äro 

speciellt avsedda för radioservice, äro ut

förda i välkänd Philipskvalilet och sist men 

icke minst- priserna äro låga! Tillsammans 

med de övriga här visade instrumenten ut

göra de en kombination, som tack vare sin 

snacbhet och effektivitet gör det möjligt 

för varje radioman all göra sin serviceverk

stad lönande. Rusta upp Er serviceverkstad 

och gör den till en säker inkomstkäJla! Tula 

med Philips mätinstrumentavdellliug - den 

har stor erfarenhet av alla slags serviccIrå
Frekvensmodulalorn GM 2881gor ol'h hjälper Er gärna i hithörande fall. 
för direkt ,;lergi'J.'"in8 p ,i oJcillogr,7j 
al' b""dbreddskllrJ.'or bOJ mOlIagare. 
BlIndbredden kan I1JllliJI11; ),'arje punkt 

Pl; rCJon""sk,,rJJ{w direkt" kp/J me/
lall + 25 ocb - 25 kpjs. Pris 275;-.PHILIPS 

Rörvobmetern GM 4153 
ti'y ell oumbärligt instrument för 
må'/nillg av lik- och v';'·xelspii,,· 
"i"gar ; radioapparater. Den 
>näler upp li//1 00 Mp/s ocb miil
områdel är 0,1 - 450 V. 

Pris 380:-. 



Radio-faksimil 

Tidningsdistribution per radio 

Det var inte länge sedan televisionen 
demonstrerades i Stockholm. Nu har 
även den därmed besläktade uppfinnin
gen radio-faksimil debuterat genom 
provsändningar utförda av de två största 
dagstidningarna. Sändarna voro i detta 
fall placerade på respektive redaktioner 
och mottagarna i tidningarnas depesch
kontor och NK:s ljusgård. Här kunde 
en entusiastisk publik konstatera vad 
faksimilsändning var för något - en 
anordning för f j ärröverföring av tid
ningssidor. Visserligen skedde överfö
ringen i detta fall via vanlig telefon
linje, men givetvis hade inte något hin
der mött att överföra det smala fre
kvensbandet på 2-3 kp/ s via ett stör
ningsfritt, helst frekvensmodulerat tråd
löst system_ 

Vad är faksimilöverföring? Analy
serar man ordet, finner man att det lik
nar det franska fac-similaire som bety
der likartad sida. Faksimilöverföring be
tyder sålunda överföring och avbild
ning aven tidningssida likartad med 
originalet. Med faksimil menar man allt
så ett system för överföring och regi
strering på papper av sidor av grafisk 
art - allt som kan tryckas i en tidning 
- via radio eller tråd. 

Vid en demonstration uppe på Dagens 
N yheter fick man se hur apparaturen, 
som i detta fall var av det amerikanska 
fabrikatet Finch, arbetar. Ett klicheav
drag aven tidningssida i formatet 21 X 
29 cm, alltså ungefär A4, stoppas ned i 
sändarapparaten och lindas runt en 
gummivals, vars omkrets är något större 
än sidans bredd. Sändaren, som även 
har en mottagardel, har ungefär samma 
dimensioner som en radiogrammofon 
av bordsmodell. 

Valsen roterar runt med en hastighet 
av cirka 290 varv/ minut. På en gängad 
axel paralleUt med valsen sitter en liten 
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lampa med linssystem 
och en fotocell. Lampan 
kastar en smal ljusstråle 
mot papperet och det reflekterade ljuset 
uppsamlas av fotocellen. När valsen rote
rar, konllller futocellen att »genomsöka» 
tidningssidan linj e för lin je med en rad
täthet av ungefär 4 rader/ mm. Ljus
fläckens diameter är sålunda omkring 
1/4 mm. Hela tidningssidan avsökes i 
detta fall under cirka 4 minuter, var
under ljusfläcken tydligen har passerat 
cirka 290 X 4 = 1160 rader. Då detta 
sker under 4 minuter, blir tydligen val
sens rotationshastighet 290 varv/ minut. 

Därmed har det grafiska materialet 
omvandlats i en varierande elektrisk 
ström, som sedan förstärkes och får mo
dulera en tonfrekvens på 1 700 p/ s. Här
igenom vinner man dels att den varieran-

DjGE~S )\1 f HETER 
R ,\DIO~PPL,IGl 

'*4 $wef lgf $ Jtlin to dagliga 'idniflfl 'I' "41 

Conodensare 
[;'Ir änlligen 
öla margarin 

CTTAWA (TT·Heuter) . 
För fönt ::a jJ".i.ng e.n på 

un".r 60 i r kil n kllnaden. 
s l'I ren i lIrstrylt~ marJ{ öl 
r in på brödd ulan aU 
känna dr !lom (a,bryta 
re. Högsr:l domJl tolen ' 
upphii\'de nyJiaen p.rla
mi!ntcob K'AmJa förbud ' 
mot marJfarin genom en 
förldaring :t U margar in 
fr åltan ligger utan(ur 
parl:lmt'n l d x l'I'Iyndi,R'
hf' tsOll'l rwdt', lrJor,R'ui nct 
k(J mmtr IroUgen sn art 
ut i m:lT kno.den och blir 1 
Q[l laJtl igen bara hij lht:n I 
d dyrt Jl om ~ möret. 
S lTlorprod ucent~rn " ä r 

no turlig b'!lI inte glada I 
ön-r dcn nya ordningen. 

J ordbruka rförbu n dct8 
ordföra nd~ !lär~r nit ' 
bons () rtrölni !o:l tion "ka ll / 

~!~p~~i ~~ä~jjg:~::G~ö: \ 
la domdolr-M uls l_ .. hOll ! 
Privy Council i London, 

. - Yl hOf hcift d.. Öhda ••n tilgJDkt.n. Min IIIDn för dr-n h i ndtl llt? :att in_le I 
har Inte haft hjärta cd' sIlJula d.... redan re llr~rinlren .-ör dill. 

Fig. 1. Original och faksimilöverförd kopia av Dagens Nyheter i >radioupplaga». Man ser de 
1/ 4 mm. fina strecken tvärs över den senare sidan. I huvudet »Dagens Nyheter» åtgår det 
sålunda cirka .so sådana streck. Längs övre kanten är den vita ytan mörkare - förstärknjngen 
i mottagaren har här drivits för längt, vilket sedan justerats. Den rätta kontrasten svart-vitt 

erhålles gellOm noggrann inställning. 
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Fig. 2. Sid. l av The New York Times' faksi
mil-upplaga befinner sig på sändarapparatens 
vals. En fotocell bakom denna vals upp
fångar sidans svarta och vita punkter samt 
omvandlar dem i elektriska impulser som ut
sändas via radion. Till höger synes den första
sida av tidningen, som erhållits från en av 

faksimil-mottagarna. 

de strömmen kan överföras inom det för 
en telefonikanal avsedda frekvensbandet 
300-3700 p/ s, dels att man genom att 
vid mottagningssidan utnyttja det undre 
sidbandet erhåller en invertering så att 
en negativ bild blir positiv. Vid sänd
ningen erhålles nämligen stark ström för 
vita och svag ström för svarta partier. 

Mottagningsapparaten har mindre di
mensioner - den påminner om en van

(jcJfts. på s. 7.4) 
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Svenskbyggd cyklotron 

Av civilingenjör, fil. kand. BENGT SVEDBERG 

fi21.384.(; (~ 5) 

I dessa dagar står en ny svensk cyklo
tron, i sitt slag den största i världen, in· 
för sin fullbordan ute i NobelilIstitutet 
för fysik. Den är konstruerad av nobel

pristagaren professor Manne Siegbahn 

och hans medhjälpare. 

Vad är en cyklotron·? Hur fungerar 
den? Man kan först konstatera, att cy
klotronen inte är något annat än ett spe
ciellt elektronrör, om än med högst ex
trema dimensioner och som regel med 
andra masspartiklar än elektroner i 
verksamhet. Liksom i magnetronen an
vändes ett magnetfält ~ i detta fall alst

rat aven elektromagnet ~ för att styra 
de laddade partiklarna i deras banor. 
Men avsikten är inte som i magnetronen 
att alstra svängningar utan att accelerera 
partiklarna tiU en våldsam hastighet 
vid den Siegbahnska cyklotronen kom
mer man upp till nära 1/ 4 av ljushastig
heten. Man skulle sålunda kunna jäm
föra cyklotronen med en stenslunga eller 
en lasso som man svänger ovanför hu
vudet för att slutligen, när stenen eller 
repöglan nått tillräcklig rotationshastig
het, låta den fortsätta rätt ut i tangen
tens riktning_ 

För att uppnå denna successiva acce
leration i en cylindrisk kammare använ
des sålunda först och främst en stark 
magnet. Denna har samma form som 
vissa högtalarmagneter, nämligen en 
rektangel med en brygga mellan de två 
längsta sidorna_ (Cyklotronmagneten vä
ger dock omkring 400 ton!) Mittbenet 
innehåUer ett par cylindriska poler, där 
det inre för accelerationen utnyttjade 
området har 225 cm diameter - den 
förut befintliga mindre cyklotronen har 
endast 80 cm diameter. 

Kring detta mittben befinner sig lind
ningar, som genomflytes av 1500 A lik
ström. Inom den centralare delen av po· 

lerna blir sålunda magnetfältet exakt 
homogent och av en styrka som är un
gefär hälften av fältet i en högtalar
magnets luftgap. 

Inom det helt evakuerade rummet 
mellan polerna har vidare placerats två 

D-formade elektroder ~ som alltså har 
formen aven cirkulär konservburk, som 
man skurit mitt itu ~ som bildar den 
s. k. accelerationskammaren. Dessa elek
troder matas via ett par 30 cm grova 
kopparrör med högfrekvent växelspän
ning på 240 kW effekt och 10 Mp/ s fre
kvens. 

Om i centrum på accelerationskamma
Ten alstras elektroner på samma sätt som 
i ett elektronrör och dessa får stöta emot 

atomerna i en i kammaren insläppt för
tunnad vätgas, kommer dessa elektroner 
att slå ut elektroner ur väteatomerna 
och därmed alstra positivt laddade väte
atomkärnor - vätejoner eller s. k. pro
toner. Dessa positivt laddade partiklar 
attraheras av den i ett visst ögonblick 
negativa D-elektroden och kommer un
der inverkan av magnetfältet och centri
fugalkraften att röra sig i en spiralfor
mad bana inom denna elektrod. Men 
under nästa halva svängningsperiod är 
den andra elektroden negativ och joner
na erhåller under passagen mellan dessa 
båda dektroder ett hastighetstillskott. 
Under tillryggaläggande av flera hundra 
varv accelereras sålunda jonerna upp 
mer och mer, varvid de i varje ögon
blick måste befinna sig i »resonans» 
med den högfrehenta svängningen, dvs. 
de måste hinna ett varv under varje 
svängning. Då omkretsen härvid succe
sivt ökas, måste samtidigt hastigheten 
ökas. När jonerna nått accelerations
kammarens periferi, som är nära 7 m, 
har de tydligen uppnått den fruktans
värda hastigheten av 70000 km/s. Här 

Projessor Manne Siegbahn. 

få de passera ut genom en spalt och för
bi ett elektriskt fält som rätar ut banan 
- därpå rakt mot det ämne som skall 
bombarderas. 

Kortvågssändarens konstruktion ut
märkes härvid av bl. a. ca 30 cm grova 
kopparrör till galler- och anodledningar. 
Effekten ledes över till D-elektroderna 
via ett slags Lecher-krets, där de förut 
nämnda ledarna äro omgivna av va
kuumtankar. Härigenom erhålles dels 
effektiv isolation av ledarna från om· 
givningen, dels möjliggöres samman
kopplandet av vakuumtankarna och cy
klotronkammaren till ett enda evakue
rat system. Elektrodsystemet har en 
spänningsbuk vid D-elektroden och en 
spänningsnod vid upphängningspunk. 
ten i högfrekvensgeneratorn, varigenom 
inga upphängningsisolatorer erfordras. 

Vartill användes cyklotronen ? Man 
ka~ kort och gott säga, att den har del
vis samma verkan som ett radioaktivt 
ämne - dvs. ett ämne som t. ex. radium, 
som faller sönder under utsändandet av 
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Fig. 1. Cyklotronens magnetpoler. Konstruk· 
tionen i luftgapet skall bilda stommen i den 
evakuerade accelerationskammaren. Runt om
kring synes den rektangulära järnkärnan. Med 
endast halva fältet påsläppt kunde man i luft
gapet på grund av uppståend e virvelströmmar 
endast med svarighet vrida eller flytta på ett 

kopparrör. 

alfapartiklar (heliumatomkärnor l med 
en viss rörelseenergi. Hade man sålunda 
accelererat alfapartiklar, hade man er
hållit dylika utslungade med en rörelse
energi av 50--60 miljoner elektronvolt. 
Härvid motsvarar en elektronvolt den 
hastighet en partikel med elektronens 
laddning erhåller efter passage genom 
ett elektriskt fält med l volts spännings
fall. Energi av samma storleksordning 
äger de alfapartiklar, som utsändas från 
radium, men med en medelstor cyklo
tron kan man erhålla samma alfaparti
kelmängd som från ett tiotal kg radium 
- som före kriget kostade 100-000-,tals 
kronor grammet. Därför blir cyklotro
nen billigare - driftskostnaden betingas 
väsentligen av den elektriska energiför
brukningen. 

Vid atombombsexperimenten i Ame
rika användes sålunda cyklotronen bl. a_ 
till att alstra neutroner - neutrala väte
atomkärnor uppkomna genom att en 
elektron och en väteatomkärna förenats 
- genom att accelerera en protonstråle 
mot en berylliumplatta. Denna neutron
källa användes för att studera neutroner-
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nas absorption i olika ämnen, som skulle 
användas som dämpande medium vid 
en kontrollerad kedjereaktion i en uran
stapel. Direkt för sj älva atombombs
fabrikationen har dock cyklotwnen 
ingen uppgift utan dess betydelse ligger 
härvid i studerandet av de kärnreaktio
ner, som av sig själv genom radioaktivt 
sönderfall skall ske vid atombombens 
explosion. 

Men cyklotronens överlägsenhet gent
emot radioaktiva preparat som strål
ningskäUa ligger icke blott i kostnaden 
utan därtill att den utsänder partiklarna 

utan samtidig ganunastrålning - den 
farliga röntgenstrålningen, som när den 
förekommer med större intensitet brän
ner sönder de levande cellerna. Därtill 
får man vid det naturliga sönderfallet 
endast en bestämd hastighetsfördelning 
hos de uts iinda partiklarna - ett spektra 
som kan tas upp ute vid det Siegbahn
ska institutet med hjälp aven s. k. lins
spektrograf - medan man med cyklo
tronen kan variera partiklarnas hastig
h.eter inom vida gränser och därigenom 
åstadkomma olika reaktioner hos atom
kärnorna. 

Fig. 2. Kortvågssändaren på 24D kW sedd från 
den sida som veller från cyklotronen. Det 
grova röret till höger utgör avslutningen på 
den ena vakuumtanken, medan det övre kop
parröret utgör en anodledning. Att det behövs 
ett omfattande kylvattensystem framgår av 

kranarna nederst. 

Fig. 3. Kaskadgeneratorn , som i 7 steg trans
formerar upp och likriktar den inmatade 71 
kV växelspänningen till 1400 kV likspänning 
för matning av ett accelerationsrör. Glasrören 
utgöra likriktare, i de grova porslinsisolato
rerna befinna sig kondensatorer och alumi
niumkåporna ha till uppgift att avskärma de 
spänningsförande elektroderna gentemot om
givningen. Krökningsradien har valts så stor 
för att man ej skall överskrida det kritiska 
värdet på överslag. Hela högspänningsanlägg
ningen är 9 meter hög oeh sträcker sig genom 
3 våningar ute i Nobelinstitutet för Fysik. 
Man har byggt upp anläggningen på höjden 
öå a tt spänningsökningen icke överstiger 

200 kV på 0,5 m. 

Vid olika hastigheter hos partiklarna 
inträffar nämligen olika verkningar hos 
en beskjuten atomkärna. Vid en viss 
hastighet, t. ex. 25 milj oner elektronvolt 
(MeVl , inträffar ett resonansfenomen 
och kärnan klyvs i två olika delar 
två nya atomer. Ty enligt atomteorin 
äro alla atomkärnor uppbyggda av ele
mentarpartiklar - - protoner och neutro
ner - och klyver man t. ex. uranjsoto
pen med masstalet 236 och atomnumret 
92 kan man som klyvningsprodukter er
hålla bariumisotopen med masstalet 142 
och kryptonisotopen med masstallet 9l. 
Masstalet utgör här summan av antalet 
protoner och neutroner och då 142+ 
+91 = 233, är det tydligt aU 236
- 233 = 3 neutroner blivit fria vid klyv
ningen. Denna klyvningsprocess, där en 
neutron vid klyvning av urankärnan kan 

(forts. på s. 74) 
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Förenklad förstärkarberäkning 
621.306,lHii,3,020.3 

l nedanstående artikel visas hur man 
steg för steg bör gå tillväga vid kon
struktion och beräkning aven tonfre
kvensförstärkare_ 

För att få ett konkret exempel fast
ställa vi följande data för den förstär
kare, som vi skall konstruera: Den skall 
drivas från ett 220 volts växelströmsnät, 
50 p/ s, och den skall ge 10 watts ut
effekt med ,högst ID % total distorsion 
till en 8 ohms permanentmagnetisk hög
talare; den skall ha tillräcklig förstärk
ning för att ge full uteffekt för ingångs
spänningen från en kristallmikrofon ; 
den skall ha rak frekvenskurva mellan 
100 och 5000 p/s_ 

Innan vi välja ut rör till vår förstär
kare, är det kanske bäst, att vi göra en 
hastig överblick över de olika slagen av 

Itonfrekvensförstärkare och fastställa vil
kan typ, som bäst motsvara våra krav 
ur ekonomi- och effektivitetssynpunkt_ 

Olika typer av förstärkare. 

De för tonfrekvensförstärkning mest 
använda typerna äro klass Al ,AB1, AB2 

och B. Vilken klass av förstärkare, som 
användes, beror på signalnivån, tilllåten 
distorsion och erforderlig uteffekt. 

En klass Arförstärkare arbetar med 
en gallerfÖrspänning, som är placerad 
ungefär mitt på den raka delen av anod

ström/ gallerspänningskurvan för en kon
stant anodspänning, och med en signal, 
som är begränsad till ett sådant värde, 
aU den inte flyttar gallerspänningen till 
kurvans positiva del, eller till den skar
pa kröken nära avskärningsspänningen. 
En sådan förstärkare kan arbeta med 
antingen endast ett rör, eller också med 
två rör i mottakt. Dess huvudsakliga 
kännetecken äro: låg effekt, låg distor

sion och hög genomsnittsström, som en
dast växlar svagt med signalstyrkan, och 
som därigenom tillåter användandet av 
ett nätaggregat med ganska dålig spän
ningsstabilitet. 

I en klass AB1 förstärkare placeras 
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gallerförspänningen på en punkt mellan 
mitten på den raka delen av kurvan och 
den skarpa kröken vid avskärningsspän
ningen på anodström/gallerspännings
kurvan. Denna typ av förstärkare arbe
tar som klass Al-förstärkare vid låga 
signalspänningar och i klass B vid hög
re signalspänningar. Av denna anled
ning innehåUer den vanligen två rör i 
mottakt för att minska distorsionen vid 
höga signalnivåer. Dess fördelar äro, 
att den ger högre uteffekt per rör än en 
klass At-förstärkare. Nackdelarna åter 

äro dels den högre distorsionen, dels att 
den erfordrar ett nätaggregat med god 
spänningsstabilisering. 

En klass AB2-förstärkare är så avpas
sad, att gallerförspänningen kommer all
deles vid avskärningsspänningen, och ef
tersom signalen tillåtes ge gallret en po
sitiv spänning, erfordras en viss driv
effekt från föregående förstärkaresteg. 
Av dessa skäl utföres den alltid med 
mottaktsteg för att reducera distorsio
nen. Denna förstärkaretyp ger hög ut
effekt med god verkningsgrad, men 
fordrar omsorgsfull konstruktion för att 

minska distorsionen, och den kräver ett 
väl stabiliserat anoospänningsaggregat. 
Eftersom den fordrar effekt från före
gående steg, utföres den i allmänhet 
transformatorkopplad, men kan med 
omsorgsfull konstruktion även utföras 
med resistans-kapacitanskoppling. 

Klass B-förstärkaren får en galler
spänning, som är lika med avskärnings
spänningen, så att anodström flyter en
dast under de positiva halvperioderna. 
För att göra distorsionen så låg som 

möjligt, utföras klass B-förstärkare all

tid med mottaktsteg. De användas van
ligen när man behöver hög uteffekt, så
som vid anodmodulering och förstår
kareanläggningar för utomhusbruk. Den 
största nackdelen är den höga distorsio
nen vid låg signalnivå och fordran på 
en välstabiliserad anodspänningskälla. 

Det bör observeras, att det system, 

som drar mest anodström utan signal 
är klass Ah under det att klass B drar 
minst. Fordringarna på stabilitet hos 
anodspänningen äro störst för klasS B
förstärkare och minst för klass Al" Ef
tersom ju dessa faktorer ha stor bety
delse för kostnaden, bör man ta hänsyn 
härtill, om priset är en viktig faktor vid 
konstruktionen. 

Vi kunna nu börja med att välja ar
betsprincip och rörtyp för vår förstär
kare. Det bästa för en förstärkare av 
det slag, som det här är fråga om, är 

utan tvivel att ha resistans-kapacitans
koppling mellan stegen och låta förstär
karen arbeta i klass Al eller AB1• 

Om vi i en rörtabell undersöka ar

betsdata för slutförstärkarerör, komma 
vi snart att hitta en hel del rör, som 
kunna ge oss 10 watts uteffekt med 
mindre än 10 % distorsion i klass Al 
eller AB1• Vi märka också, att ett strål
rör motsvarar våra fordringar på låg 

dislorsion och hög uteffekt vid lägre 
signalspänning än trioder eller vanliga 
pentoder. Om vi därför använda strål
rör i vårt slutsteg, behöva vi inte så stor 
förstärkning i de föregående stegen, och 
detta ger oss möjlighet att minska an
talet försteg eller att låta dessa arbeta 
under sina gränsdata, och därigenom få 
bättre frekvenskurva, lägre distorsion 
och större stabilitet. När vi nu endast 
behöva välja mellan olika strålrör, se 
vi att typ 7eS vid 250 volts anod- och 
skärmgallerspänning och 15 volts galler
förspänning ger oss ID, watts uteffekt 
vid 5 % distorsion. Typ 6V6GT är det 

oktalrör, som motsvarar 7eS, och kan 

också användas_ 
Efter att ha valt slutrör, kunna vi 

fortsätta med att konstruera resten av 
förstärkaren. Data för typ 7eS visa att 
vi behöva en utgångstransformator för 
anpassning av utgångsimpedansen md
lan anoderna, 10 000 ohm, till högtalar
impedansen, 8 ohm, och att vi behöva 
ett motstånd på 200 ohm för att erhålla 
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• Fig. 1. Enkelt fasvändarsteg med en triod. 

den erforderliga gallerförspänningen om 

1:') volt. Dessutom uppges det i tabellen, 

att gallerresistansen inte far överstiga 

0,5 megohm. Detta data bör man noga 

rätta sig efter, enär det fastställts av 
rödabrikauten för att öka rörets livs· 

längd och effektivitet. Vi kunna vara 
försiktiga och använda 0,3 megohm till 

gallermotstånd. Därmed är slutsteget fär· 
digt, och det innehåller alltså utgångs· 
transformator, två 7CS i mottakt, ett 200 
ohms katodmostånd, och ett gallermot· 

stånd på 0,3 megohm. 

Val av fasvändarkoppling. 
Nästa steg i vårt konstruktionsarbete 

är att fastställa, vilken typ av fasvän· 

daresteg vi skola använda oss av. Här 

ha vi återigen några olika kopplingar 

att välj a på. 
Det enklaste schemat, som visas i fig. 

1, använder endast ett rör, vilkets anod· 

belastning delats, så att hälften ligger i 

anodkretsen och den andra hälften mel· 

lan katoden och jord. Deulla koppling 
har den nackdelen, att den del av anod· 

belastningen, som ligger i katod kretsen 
ock å ligger i gallerkretsen, vilket med· 

för en motkoppling av signalen, så att 

utgångsspänningen från anod eller ka· 
tod till jord är mindre iin den tillförda 

signalen. Denna sorts fasvändaresteg 

medför således inte någon förstärkning. 
Det är dessutom svårt att balansera vid 

höga frekvenser på grund av kapaci. 

tansskillnader mellan katod resp. anod 

och jord. 

En annan sorts fasvändare, fig. 2, an· 
vänder två rör eller ett dubbelrör. I den· 

na koppling matas signalen från före· 
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gående steg in på ena rörets galler, för· 

stärkes i röret, och kopplas till ena slut· 

rörets galler. En spänningsdelare i den· 
Ila punkt avskiljer en del av utgångs· 

spänningen, lika med Vill dividerad med 
fijrstärkningen i röret, som sedan lägges 

på gallret i det andra röret, förstärkes 

där och sedan tillför 's gallret på det 
andra slutröret. 

Denna koppling iir halanserad, dvs. 

utgångsspänningen iir lika från båda rö· 

ren, när förstärkningen är lika i båda 

rören, resp. rörsektionerna. Om för· 

stärkningen inte är lika, får man ut· 

balansera kopplingen genom justering 

av spänningsdelaren. 
De båda katoderna i denna koppling 

kunna förbindas med varandra och se· 

dan till jord via ett icke shuntat mot· 

stånd. Genom att man utelämnar shunt· 

kondensatorn, h j älper katodmoståndet 

till att balansera steget, för den händelse 
förstärkningell i ena rörsektionen skulle 

vara större än i den andra. 

Denna typ av fasvändare har den för· 

delen, att den utnyttjar ett rörs fulla för· 

stärkning och ger en utgångsspännin fY 

mellan anoderna, som är dubbelt så stor 

som utgångsspänningen från ett rör. 

En annan sorts fasvändarekoppIing, 

som baserar sig på sallllua princip som 
den nu beskrivna tar man ut spänningen 

till det andra rörets galler över en re· 

sistans, som är gemensam för båda rör· 
sektionerna i fasvändaren. 

För vår förstärkare skola vi använda 

schemat i fig. 2. Valet av kopplings· 

detaljer och rör beror på den utgångs· 

spänning, som behövs, och på den ön· 

skade frekvenskurv311. 

Kopplingsdetaljer. 
När vi känna den högsta önskade fre

kvensen kunna vi börja beräkna kopp· 

lingscletaljerna för utgångssidan av fas· 

vändaren. Det är vanligen bäst att hålla 
förhållandet mellan växelström· och lik· 

strömsbelastning så högt som möjligt. 
Detta fordrar att gallermotståndet för 

nästa steg är stort i förhållande till 
anodmotståndet. Gallerresistansen i det 

Fig. 2. Fasvändarsteg med två trioder. 
»Katod. idam) av ingångskretsen jordas. 

följande steget bör vara stort även för 

att minska den kopplingskondensator, 
som behövs för att man skall få med 

äv~n låga frekvenser. Växelströmsbe· 

lastningen består av anodresistansen pa· 

rallellkopplad med det efterfölj ande rö· 
rets gallerresistans, och den totala in

gångskapacitansen för följande steg. 

Kopplingskondensatorn kan försummas, 

eftersom dess reaktalls i serie med den 
efterföljande gallerresistansen och in· 

gångskapacitansen har mycket liten be· 
tydelse för den totala impedansen. Den 

totala shuntkapacitansen har en försum· 

bar inverkan på förstärkningen om dess 

reaktans vid den högsta frekvens, som 
först~irkaren skall återge, är mellan fem 

och tio gånger så stor som anodresistan· 

sen och den följ ande gallerresistansen i 
parallell. 

Om vi räkna med att den totala 
shuntkapacitansen är 40 pF, har den 

en reaktans på 800 000 ohm vid 5 000 

p/s. Om vi dela detta med 10, få vi 
80 000 ohm, vilket skall vara stegets re· 

sistiva anodbelastning. Eftersom vi re· 

dan ha bestämt oss för ett gallermot· 
stånd på 0,3 megohm för slutsteget, 
kunna vi beräkna anodresistansen till 

114000 ohm. Detta är det högsta viirde, 

som bör användas för att ge den önska· 
de kurvan för högre frekvenser. 

Vi ha nu alltså fastställt följande 
data för fasvänclaresteget i vår förstår· 

kare: 
L Anodimotståndets resistans för 
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varje sektion av fasvändarell får inte 
överskrida 114000 ohm. 

2. Gallermotstånden för det efterföl· 
jande steget skall vardera ha 0,3 meg
ohms resistans. 

3. Gallerspänningen på slutrören är 
15 volt, varför vi behöva 15 volts 
toppspänning och 10,5 volts effektiv
spänning på signalen från varje sek
tion av fasvälldaren f<ir att fa full ut
effekt fr ån slutsteget. 

Val av fasvälldarerör. 

Dessa data äro vad vi behöva för 
att kunna bestämma oss för, vilket fas
vändarrör vi skall använda. Avet] rör
tabell framgår att det finns flera duo
trioder, t. ex. 7N7 och 7F7, S0111 ger 

uss den erforderliga utgångsspänningen 
om de arbetar med automatisk galler
förspänning och 250 volts anodspän
ning. Eftersom 7F7 ger högre förstärk
ning och fordrar mindre ~lödström, 

bestämmer vi oss för att använda detta 
rör i vår förstärkare. 

I rörtabellen se vi vidare, att varje 
sektion av röret ger en förstärkning på 
40 gånger med ett anodmotstånd på 
100 000 ohm, ett gallermotstånd för 
följande steg 0,3 megohm, katodmot
stånd på l 800 ohm och 250 volts anod
spänning. Gallermotståndet för det ena 
slutröret skall därför delas upp på två 
motstånd i serie, från vilka en 1/ 40 av 
spänningen över dem matas till gallret 
i den andra sektionen av fasvändare
röret. Spänningsdelaren kommer alltså 
att bestå av ett motstånd på 273 kohm 
mellan gallret i andra sektionen av fas
vändareröret och slutrörets ualler, och 
ett motstånd på 7000 ohm från fasvän
daregallret till j ord. 

Katodmotståndet anges i tabellen till 
l 800 ohm för en sektion och eftersom 
vi tänka parallellkoppla de båda sektio
nernas katoder, få vi dela detla värde 
med två, vilket ger oss 900 ohm. Delta 
är ju ett ojämnt resistansvärde men vi 
kan utan olägenhet i stället ta ett mot
stånd på l 000 ohm. Gallermotståndet 
för fasv<\ndarens första sektion är inte 
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Fig. 3. Alternativ koppling för fasvändarsteg 
med två trioder. Självbalanserande koppling. 

»Katodsidan) av ingångskretsen jordas. 

kritiskt, utan kan välj as med hänsyn tili 
föregående stegs frekvenskurva. 

Eftersom vi behöva 15 volts topp
spänning eller 10,5 volts effektivspän
ning för att driva gallren i varje slutrör, 
och förstärkningen i varje sektion är 
lika med 40 gånger, behGva vi alltså 
10,5/ 40 eller 0,26 volts effektivspänning 
på den signal, som kommer in till fas
vändaresteget. 

Beräkning av ingångssteget 

Vi äro nu klara ,att beräkna vart lll

gångssteg. UtgångsspällJlingen från en 
kristallmikrofon kan variera mellan 
bråkdelen aven millivolt till åtskilliga 
millivolt, beroende på ljudstyrkan. Vårt 
ingångssteg måste därför ha tillräcklig 
förstärkning för att ge oss 0,26 volts 
utgångsspänlling vid mindre än 10 mV 
ingångsspänning. Om vi förutsätta att 
ingångsspänningen är 5 mV, måste vi 
ha en förstärkning på minst 53 gånger 
för alt steget skall kunna driva vår för
stärkare till full utgångseffekt. 

Om vi återigen titta i tabellen, fin
na vi, att en pentod, som t. ex. 7C7, 
motsvaral· våra fordringar. För att vara 
konsekventa i värt val av rör, ta "i den
na, förutsalt alt den ger oss tillräcklig 
förstärkning och motsvarar våra önske
mål om en god frekvenskurva. 

Den approximativa totala kapacitans, 
som shuntar anodbelastningen, måste be
räknas, och dess reaktans vid S 000 p/ s 

bestämmas. Ur förhållandet meIlan den
na reaktans och växelströmsbelastningen 
under olika omständigheter, kunna vi se
dan bestämma den ungefärliga procent 
av förstärkningen vid 400 p/ s, SOIl1 vi 
ha kvar vid 5000 p/ ID, 

Den totala kapacitans, som shuntar 
utgången från detta steg bes.tår av 7C7:5 
utgångskapacitans, effektiva inglmgs-. 
kapacitansen hos en sektion av 7F7, och 
av ledningskapacitanser mellan stegen. 
Om vi ha 40 gångers förstärkning i 
iF7 och ta de övriga värdena ur rör
tabellen, få vi att totala kapacitansen 
blir 6;5+2,4+ (1,6 X 41) +7,5 (lednings
kapacitanser) eller 80 pF, vilket ger en 
reaktans på ungefär 400 kiloohm vid 
5000 p/ s. Eftersom förstärkningen hos 
iCi vid en anodbelastning på 73 000 
ohm är lika med 106, och förhållandet 
mellan Xc och R t är ungefär 5,5 kunna 
vi använda röret, och ändå få mycket 
liten skillnad förstärkningen (ca 
2,0 %) vid den högre frekvensen. Om 
man inte vill ha denna förstärknings
förlust, blir det nödvändigt att minska 
anodbelastningen eller att lägga lin 
ytterligare ett stegs förstärkning. 

För att få 106 gångers förstärkning i 
7C7 måste vi ha 0,1 megohms anodmot
stånd, 0,3 megohms resistans i efterföl
j ande stegs gallerläcka, 0,5 megohms re~ 
sistans i skärmgallermotståndet, SOO 
ohms katodmotstånd, och 2S0 volt" 
anod- och skärmgallerspänningar. Dessa 
data bestämma värdena på utgångs
kretsen för ingångssteget samt på galler
resistansen i fasvändarens ingångskrets. 

Vi kunna nu beräkna värdena pä av
kopplingskondensatorerna för katod och 
skärmgaller, kopplingskondensatorn och 
ingångskretsens gallermotstånd. 

Om man räknar med att den lägsta 
frekvensen är 100 p/ s, så blir Ck = 34 
,uF, C~2 =0,034 ,uF, och Co=0,06 ,II F om 
nästa stegs gallermotstånd är 0,3 meg
ohm. Della är ju ganska ojämna konden
satorvärden, så vi ta istället 50 ,lIF, 
25 V, 0,05 ,aF, 400 V, och 0,1 pF, 
400 V för respektive Ck, Cg2 och Co• 
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Till gallermotstånd i ingångssteget är 
en resistans av l megohrn ett lämpligt 
värde. Eftersom vi ännu inte ha någon 
volymkontroll, kunna vi om vi använda 
en potentiometer av god kvalitet, an
vända gallermotståndet som volymkon
troll. Man måste dock iakttaga stor för
siktighet, när man placerar volymkon
trollen i ingångssteget, eftersom varje 
störning i denna förstärkes av de efter

följande stegen. 

Avkoppling och filtrering 
Vi ha nu själva förstärkaren färdig

beräknad, och vad som återstår är 
avkoppling av de olika stegen för alt 
hindra återkoppling, att filtrera ingångs
stegets anodspänning ytterligare, samt 
att beräkna elit nätaggregat. Både av
koppling och filtrering kunna åstadkom
mas med RC-filter i anodspänningsled

ningen mellan stegen. 
I tabellen anges den totala anodströms

förbrukningen för 7F7 och 7C7 vid den 
angivna arbetspunkten vara 1,83 resp. 
2,17 mA. En avkopplingsresistans mel
lan fasvändaren och slutsteget kommer 
alltså att genomgås åv en ström på 4 
mA, och det mellan ingångssteget och 
fasvälldaren av 2,17 mA. I allmänhet 
är det inte nödvändigt att göra någon 
avkoppling mellan fasvä ndaren och slut
steget, men om vi sätta in ett motstånd 
och en kondensator (R", och Cs i figur 
4) , få vi en extra filtrering av anod· 
spänningen till ingångssteget. Eftersom 
vi inte vill ha för kraftig reducering av 
fasvändarens anodspänning, ge vi mot
8tåndet resistansvärdet 5 000 ohm. 

I ingångssteget bör avkopplingsresi
stansen vara minst en tiondedel av anod
motståndets resistans, eller 10000 ohm. 
För att filtrera anodspänningen och 
shunta signalen från varj e steg till jord 
använda vi en dubbel elektrolytkonden
sator på 2 X8 ,uF, 450 V. 

Nätaggregatet 
Den sammanlagda anodströmsförbruk

ningen för hela förstärkaren är 96 mA 
vid full uteffekt och 79 mA utan signal. 
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Nätaggregatet måste alltså kunna ge 265 
volts likspänning vid 96 mA, och det 
skall inte uppstå några nämnvärda späll
ningsvariationer, när strömmen sj unker 
till 79 mA. Vi måste ha 265 volt lik
spänning för att få 250 volt mellan ano
den och skärmgallret och katoden på 
7C5 och 15 volts gallerför!!pänning mel
lan katoden och jord. 

Eftersom de flesta enklare nättrans
formatorer ha både 5,0 och 6,3 volts 
glödströmslindningar, hålla vi isär glöd
sh"ömskedj orna för förstärkarerör och 
likriktarerör, och använda ett likrik
tarerör för 5 volt glödspänning_ En titt 
i rörtabelIen ger vid handen, att typ 
5Y3GT fyller alla våra fordringar. 

Med tanke på att den maximala 
anodströmmen är 96 mA, böra vi an
vända transformator och drossel dimen
sionerade för no eller 120 mA. Dros
seln bör välj as så, att den ger bästa 
möjliga filtrering vid minsta möjliga 
likströmsresistans, eftersom detta inver
kar på nätaggregatets stabilitet. Utan 
att gå in på filterberäkningens detalj er, 
kunna vi förutsätta att induktansen bör 
vara 10 H vid den angivna strömmen. 

Fig_ 4. Obs. anodmotständet till högra triodhalvan av 7F7 skall be tecknas med R~ i , 1. f. R o; . 
R, = l Mohm R!2= 300 kohm C-= O l uF 
R. =500 ohm, l W R\3 = 200 ohm, 2 W C;=Cs~ C9 = 8 pF, '1-50 " R; = 0,5 Mohm, R ,4 = 5 kolJJll L\O = 16 ,uF, 450 V 
R 4 = R 7 =Rs= 0,l .Mohm. l W DR = 10 H. IlO mA T 1 = nällransformator 
Rr, = R 12 =0,3 M e, = 0,05 ,IIF 2X300 V, 110 mA, 5 V, 2 A 
R6 = 1 kohm C~ = 50 ,IiF, 25 V 6,3 V, 1,35 A 
R9 = 10 kohrn C,, = 0,05 ,uF, 400 V T. = 11 tgångstran~[ormator 

R\O=273 kohm C.,= C. = O,l pF IÖ kohm till 8 ohms högta]a. " 

Sådana drosslar ha i allmänhet en re
sistans om ungefär 230 ohm, vilket vid 
96 mA ger ett spänningsfall om cirka 
22 volt. Utgångsspänningen från likrik· 
taren måste alltså vara 22+265=287 
volt. Kurvan för 5Y3GT visar att denna 
spänning vid 96 mA belastning erhålles 
vid ungefär 300 volts effektivspänning 
på vardera av rörets anoder, om filtret 
har kondensatoringång. Till filterkon
densatorer använda vi en på 8 ,uF, 450 
volt och en på 16 ,uF 450 volt för resp. 
ingångs- och utgångssidan på filtret. 
Nättransformatorn skall också ge 5,0 
volt vid 2 A och 6,3 V vid 1,35 A till 
rörens glödtrådar. 

Vi ha IIU vår förstärkare fä rdig, och 
den kommer att ge oss 10 watts uteffekt 
vid mindre än 10 % distorsion och full 
uteffekt för en ingångsspänning av 3 
millivolt. Det ,slutgiltiga schemat visas i 
figur 4, men vi övel·låta åt den enskilde 
byggaren att sj älv bestämma den meka· 
niska konstruktionen. Men med en var· 
ning: ingångsstegets kopplingselement 
måste skärmas mycket noggrant från 
resten av förstärkaren! 

(Sylvania News.) 
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Dubbelsuperheterodyn för kortvåg 


(Forts.) 


Förstärkningen i HF-delen. 


Dubbelsuperheterodynens kortvågsdel 
llIed antenn- (l), högfrekvens- (2), 

blandar- (3) och kristalloscillatorsteg 
(4) har beskrivits i föregående avsnitt 
ay denna artikel. Men de rör som an
vänds i apparaten och med de värden, 
som gälla för dess kretsar (tab. l) er
hålles följande värden på förstärkning
en i de olika stegen: 

Antennsteget 3 il 5 ggr 
Högfrekvenssteget 15 a 25 ggr 
Blandarsteget 3 il 6 ggr 

Den totala förstärknin gen fram till 
första mellanfrekvenssteget blir alltså i 
genomsnitt 350 ggr. Stegförstärkning
arna variera dock något beroende på 
olikheter i kretsarnas egenskaper inom 
de mottagna frekvensområdena, vidare 
blir blandarstegsförstärkningen beroen
de av transponeringsbrantheten, som 
växlar något för de olika frekvensom
rådena, då den oscillatorspänning som 
tillföres blandarröret ej är lika stor. 

Spegelfrekvensförhållandet är 100 il 

130 mitt på 16, 19, 25 och 31-meters
banden och 50 il 80 mitt på 41- och 50
metersbanden. 

Den efterfölj ande delen av apparaten 
~i r i stort sett en vanlig superheterodyn 
a\'sedd för mottagning av området 
1600- 1000 kp/s (första mellanfrekven
sen fmt). Den hittills beskrivna kort
vag5delen kan därför om s,1 önskas med 
ett nätaggregat sammanbyggas till en 
enhet. Denna kortvågstillsats kan sedan 
anslutas till en vanlig radiomottagare, 
som avstämmes inom ovan angivna 
första mellanfrekvensområde. Om rund
radiomottagaren är försedd med hög
frekvenssteg utbytes lämpligen bred
bandskretsen på blandarstegets anods i
cia mot radiomottagarens första galler
krets. På blandarrörets anodsida in
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lägges sålunda en mellanvågsdrossel, och kondensatorer. De steg, som äro in

varefter anoden direkt kopplas till gal byggda i den stora skärmburken (6, 

lerkretsen medelst en kondensator om och 8) visas i fig. 7. Första mellall

ca 100 pF. Är mottagaren ej försedd frekvenssteget (5) är beläget under 

med högfrekvenssteg medtages förslags chassiet mitt under skärmburkelI. P å 

vis i kortvågstillsatsen även nedan be detta stegs anodsida är en enkel paral

skrivna första mellallfrekvenssteg (5), lellresonanskrets KR5 (LSI-K51

vilket är nödvändigt för att effektivt K52) inlagd, söm avstämmes till dell 

skilja blandarstegen från varandra. variabla första mellanfrekvensen (fml); 

Ett schema för mottagarens första kretsens Q-värde är ca 100. Högfre

mellanfrekvens- (5), andra blandar kvensrörets branthet begränsas till ca 
(6) , andra oscillator- (7) OGh AFK 100 ,uA/V och därmed stegförstärknin

kontrollsteg (8) återges i fig. 6, där gen till ca 10 ggr genom att katodmot

även uppgifter lämnas om i stegen in ståndet R at har högt resistansvärde, 

gående kretsar, elektronrör, motstånd varigenom gallerförspänningen blir ca 

MEll"'HFR[K~"&STm S lILAHOARSlEG 6 OSClllAlORSTEG 7 I AFK·KDHTROlI.STEG 8 
I 

+180\0' 

KRS. MeJlanfrekvenssteg, gallerkrets, kort våg KOl = K 62 = 200 pF 
( f m l ") · KR7. Andra oscillatorsteg, oscillatorkrets 
L',I = 165 ItH (f02) • 

K;; = 10-9S pF (var. kond.) LH = oscillatorspole 
K.; I= 40-60 pF K72 =10-9S pF 
KR6. Andra blanuarsteg. mellanirekvenskrets K71 = 4<}-60 pF 
( f",2') . K,,, = paddingkondensator 
L OI = L62 = 600 t·IH 

0,05 ItF (ind.-fri) CS2 =SOO pF (glimmer) Rn =30000 ohmCJI = 
C.;2 = 0,OS i-'F (ind.-fri) Cs3 =10 pF (glimmer) 3000 il 5000 ohmR S I = 
C.;;1 = 100 pF (glimmer) C84 =4 fl F, 250 V (el. lyt) RS2 = 30 000 ohm 
C.;.I= 0,05 ,uF (ind.-fri) R5 1 = 10 000 ohm RS3 =30 000 ohm 
(;.; = 0,1 /I.F (jnu.-fri) R52 = O,5 M ohm RS4 = 10 000 ohm 
COI = R53 =0,05 .'IF (ind.-fri) 200 000 ohm Rs5= 1 M ohm 
CO2 = 0,OS i-'F ( ind.-fri ) R54 = 0,5 M ohm Rso = 2 000 ohm 
C6~ = 0,05 flF (jnd.-fri) ROI =200 ohm D"I = mellanvågsdrossel 
C'I = 50 pF (glimmer) R02 = 10 000 ohm Första mellanfrekvensrör = 6SK7 
C, 2 = 100 pF (jnd.-hD R63 = 30000 ohm Andra blandarrör =6SA7 
C'3=0,OS ,uF (ind.-fri) R04 = O,S M ohm Andra oscillatorrör = 6C4 
C'4=O,OS ,uF R71 = 30 000 ohm AFK-kontrollrör = 6C4 
CSI = 0,05 .LlF ( ind .-fri) 
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Fig. 6. Schema av dubbelsuperns första mellanfrekvens-, andra blandar-, andra oscillator- och 
AFK-kontrollsteg. I schemat ingående komponenter äro: 



-13 V. Andra blandar- och andra os- MK'KONTROLLRÖR 6C4 ....NDRA flLANDARRÖR G:'A 7 

illatorstegen äro av konventionellt ut
förande. OsciIlatorkretsen KR7 (L71
K72- K71-K73) är så dimem;ionerad 
att god följsamhet med gallerkretsen 
KR.5 inom det täckta frekvensområdet 

fm' uppnås. 

I AFK-kontrollsteget ingår ett triod
rör (6C4), som är inkopplat tvärs över 
08ciIIatorkretsen_ Anoden är ansluten 
till oscillatorspolen genom ett motstånd 
RS4 om 10 000 Q, vars uppgift är att 
förhindra, aU AFK-röret allt för mycket 
clämpar oscillatorkretsen, då den tiIl
förda AFK-spiinningen blir positiv och 

KQNDEN5ATORER 
CE.l-Cf,C-( 7.3-( 81 

sålunda inre resistansen i röret är låg_ GALL[RKRETS LS1-KSl TVÄ6ANG5KOND. K52-K72 
Fig. 7. Fotografi av dllbbeJsuperhcterodynens andra blandarsteg med tillhörande oscillator· OsciIlatorspännmgen fasvrides ungefär 

och AFK-kontroIlsteg. 
90° genom RS3 och CRS om resp_ 30000 

fl och ca 10 pF, varefter denna spän mer härvid att verka som en induktans AFK-spänningcn. Då AFK-steget är llI' 


ning tiIlföres styrgallret genom konden med ett värde som varierar med rörets lagt över oscillatorkretsel1 kommer vi 

satorn CS2 (500 pF). AFK-steget kom· branthet och sålunda med den tillförda dare oscilIatorfrekvensen att varieras 


l .._.. IDE1El<lDIl' I 	 AMPLI1UD - I 
~ANFREKVEN~~lEG 9 STEG 10 I HÖG'REKVEHSnEG II INDIKATORSTEG 12 BEGRÄN5ARS1EG \3 . AFK-DETEKTOR5TEG 14I 

... 'BOv 

C 1:!1 

F ig. 3. av dllbbelsuperns andra mellanfrekvens-, detektor-,högfrekvens-, indikator- , amplitudbcgrälbar och AFK· detektorsteg. 
schemat ingående komponenter äro: 

KR9. Mellanfrekvenssteg, mellanfrekvenskrets K!lI = Kl!2 = 85 pF 	 0,05 .aF (ind.·fri)C91 = 
" ). = L II2 = 600 ItH 0,05 ,uF (inel.-fri)(fllle	 Ll1 , C92 = 

KR14. AFK-detektorsteg;, det ... ktorkrcl, ar (f,,' , 100 pF (glimmer) L9 , = L"2= 200 ,lIH Cl01 = 

Ko, = Ko, = 600 pF f,,") . C'02 = 100 pF (glimmer) 
KRll. Högfrekv('m ~tcg , högfrekvenskrets C103 = 100 pF (glimmer) 

L'4, = LI-I2 = 600 .uH =100 pF (glimmer) 
(f"t)· 	 K,,, c~ K", . = 200 pF 

C104 
C' 11 = 0,05 ,/lF (ind.-fri) 
CU2 = 0,OS l /F (inu.-fril 

CII:i = 100 pF (glimmer) RU2 = 50 000 ohm R'2, = 20 000 ohm 0141 omkopplare för frän· och till· 
Cw = 0,1 ,/l F ( ind.-fri) R,o, = .50000 ohm R "" = 20 000 ohm slag av den automatiska fina\1s täm· 
C'31 = 0,05 ,aF (ind.-fri) R!O~ = SO 000 ohm Rt:J2 = l M ohm ningen (AFK) . 
C132 = lO pF (glimmer) R lO ,, = O,5 M ohm (log) R!3:J = 100 k obm 	 A ndra meJJanfrekvensrör = 6SK7 

= 0,05 ,uF (ind..fril = 2 M ohm RH1 = 200 k ohm Hö"frekvenbrör = 6SK7 
C141 = 200 pF (gJ immer ) R' ll = 250 ohm R 142 = 200 k ohm De~ekt'orrör = 6H6 
C142 = 200 pF (glimmer) R lI , = 50000 ohm R 143 = 2 M ohm Indikatorrör =6AF6G 

200 pF (glimmer) RI!3= 0,5 M ohm Dm = mellanvågsdrossel Amplituelbegränsarrör = 65J7 

CI33	 R104 

C143 = 
Rg, = 250 ohm R'2' = 20 000 ohm 091-092 lokalstationsomkoppJare. AFK-delektorrör = 6H6 
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KR9 på andra lIlellanh-ekvensstegets les följande värden på förstärkningen 

anodsida äro av normalt utförande. i de olika stegen: 
Kopplingen mellan kretsarna göres Första mellanfrekvenssteget ca 10 ggr 
lämpligen något överkritisk för att god Andra blandarsteget ca 30 ggr 
selektivitetskurva och bästa Ijudkvali- Andra mellanfrekvenssteget ca 50 ggr 
tet skall erhållas. Vidare iiro dei kret- Spegelfrekvensförhållandet vid andra 
sarna ingående kapacitanserna större blandarsteget påverkas av kretsarnas 
äll normalt (200 pF vid KR6 och 600 KR3 och KR5 egenskaper och är 200 
pF vid KR9). Kretsarnas egenskaper <\ 500 för första mellanfrekvensolllrå

komma härigenom aU i minsta möjliga det (1600-1000 kp/s). Största bidra· 

}: ig. 9. Diagram gällande för indikatorröret 
6!\F6G. Av d iagrammet framgår sambandet 
mellan Hkuggvinkeln rt och flourescensskärm· 

strömmen I,s = 100 V. 

relativt sitt normala värde (AF'K.spän. 
n ing = O) åt ena eller andra hållet be· 
roende på om kontrollspänningen är 
positiv eller negativ. 

Ett schema av apparatens andra mel
lanfrekvens- (9) , detektor- (10), hög
frekvens· ( Il) , avstämningsindikator. 
(12), amplitlldhegränsar. (13) och 

AFK·detektorsteg (14) återges i fig. 8. 
Vidare visas i {ig. 11 dubbelsuperhetero. 
dynen sedd bakifrån. Mellanfrekvens
transformatorn KR6 på andra blandar
"tegets anodsidr. samt transformatorn 

L~GI'REKVEI'<SS'TEG IS 

-+IBOV 

grad påverkas exempelvis av ändringar 
i rördata vid AVK.reglering eller vid 
hy te av rör. Det iir klart att ett lägre 
L/C·{örh[illande medför lägre stegför
stärkning, vilket vid ifrågavarande ap
paratkonstruktion dock saknar betydel
se. Mellanfrekvenstransformatorns KR9 
sekundärsida är kopplad till detektor
steget (lO), vari ingår ena dioden till 
röret 6H6. En del av den från steget er
hållna tonfrekvensspänningen tillföres 
via volymkontrollen R103 lågfrekvens· 
steget (15), vidare föres A VK-spänning 
från detektorsteget till mottagarens 
första och andra mellanfrekvens· samt 
andra blandarsteg. Med de värden S0111 

anges för apparatens kretsar (fig. 6 och 
H) samt med de använda rören erhM-

ISLU1STEG IG I 

get lämnas härvid givetvis av den va
I'iabelt avstäm bara kretsen KR5. 

Med hänvisning till vad som ovan 
nämnts om mottagarens kortvågsdel 
(steg 1, 2, 3) blir apparatens totala för· 
stiirkning från antenn till dioddetektorn 
ca 5 000 000 ggr. Räknar man med att 
en mellanfrekvensspänning över dioden 
(10) om 5 V vid diodsteget är erfor· 
derlig för förstklassig mottagning blir 
mottagarens absoluta känslighet ca l 

,uV (härvid har dock ej hänsyn tagits 
till inverkan av A VK-regleringell). Den 

användbara känsligheten blir emellertid 
lägre och bestämmes huvudsakligen a\' 
det brus, som härrör från antennsteget 
(1) och högfrekvensröret (2). Den ef· 
fektiva känsligheten blir givetvis bero· 

LIKRIKTARSTEG 17 
~ -_ .----~ -------~--~~~-----------

"+I80Y 
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GLÖ01R"OAR. Pil. VOLYMKONTROLL 

F ig;. 10. Sc}, tma a\ duhhelsu perns h gfrekven,- , slut· och närlikrikt8rotf' ll.'. r sc hemat' ingående motstånd, kondensatorer och dros;;lar äro : 

CI ;. = 10000 pF C175 =O,OI ,,,F R.7< = 140 ohm, 30 watt 
' . 02 = 10000 pI<' R 15 • = 10 M ohm Dt1l = fil terdrossel 

C.,:,= 200 pF R'52=300 k ohm Dm = filterdrossel 
C154 = 8 ,aF, 2.50 V ( e1.!Yl) R 153 = o50 000 ohm 0171 strömbrytare 
C,o, = 5000 pF R 161 =0,05 M ohm LågfrekvensrÖr = 6SFS 
Cm = 16 ,aF,450 V (eUyt) R 102 =10000 ohm Slutrör = 205BS 
C'1~ = 16 "F. 450 V (eUyt) R I1I =200 ohm Likriktarrör = 25Z6 
CI13 =16 ,aF, 450 V (el.lyl) R 172 = 200 ohm Motståndsrör (2 st.) =K49B 
CJH=16 ,/IF. 4S0 V (el.lyt) Rm = 140 ohm. 30 watt Skalbelysningslampor = Lam och Lam 
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ende av hur mycket brus, som man an
ser sig kunna godtaga_ Man kan vid 

30 0/ 0 modulation och ca 100 gångers 

signal/brusförhållande påräkna godtag
bar rundradiomottagning och en i före

liggande fall erhlHlen effektiv känslighet 
om 10 t1 30 ,/lV. Härav framgår bäst 
,-ikten av att använda en god antenn 
samt att dels antennsteget dimensione
ras med oms()rg och dels att ett högfre

kveIlsrör med låg ekvivalent brusresi
stans välj es_ 

För att i lnöjligaste 111[ln förenkla 

stationsinställningen har mottagaren 
försetts med AFK-reglering_ Härvid ut
tages mellanfrekvensspänning från sista 
mellallfrekvenstransformatorns KR9 

pril11ärlindning och tillföres amplitud
begränsarsteget (13), vars uppgift är 
att till AFK-detektorkretsen KR14 till

föra en i möjligaste mån konstant mel
lanfrekvensspänning, som är oberoende 
av den mottagna stationens styrka. En 
jän\l1 och lika utpräglad AFK-verkan 
erhålles härigenom på de flesta mottag
na stationerna_ AFK-detektorkretsen be
står av två till duodiodröret 6H6 på 
lämpligt sätt kopplade parallellreso

nanskretsar, av vilka den ena har reso
nansfrekyensen intrimmad till ett visst 
antal kp/s över medelmellanfrekvensen 
och den andra lika mycket under me
delmellanfrekvensen_ AFK-detektorn 

lämnar en mot snedstämningen sva
rande spänning, som är lika med noll 

"id rätt inställning och som autar ett 
negativt eller positivt värde, beroende 
på om moLtao-aren snedstämts åt ena 
eller andra hållet relativt den mottagna 

stationens frekvens_ Den erhållna AFK
spänningen tillföres AFK-kontrollsteget 
{8), S0111 tidigare kortfattat beskrivits_ 
AFK-regleringen kan vidare om så 
önskas slås ifrån med omkopplaren 
0141. 

Såsom tidigare omnämnts kan med 
mottagaren medelst en speciell lokalsta

tionsdel en station inom mellanvågsom
rådet tas emot. I föreliggande fall har 

deuna del av apparaten byggts för mot-
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tagning av Spånga-statiollen, som arbe
tar på frekvensen 704 kp/ s_ Den i all
tennsteget inlagda lokalstationskretsen, 
som är avstämd till denna frekvens, är 
ansluten till högfrekvellssteget (Il) _ 
Mellan detta steg och detektorsteget 
(lO), vari ingår ena dioden till rör 6H6, 

är inlagd en . högfrekvenstransformator 
KRll likaså avstämd till lokalstations

frekvensen fal = 704 kp/ s_ Med i fig. 5 
och 8 införda värden på i apparaten in
gående kretsar och med de använda 
rören erhålles följ ande resultat: 

Antennstegsförstärk!ling ca 4 ggr 
Högfrekvensförstärkning ca 250 ggr 

varför den totala förstärkningen fram 
till detektorsteget blir ca l 000 ggr och 
mottagarens känslighet 5 ffiV vid 5 V 
högfrekvensspänning över detektorll_ 

Mottagaren är vidare försedd med ett 
indikatorsteg (12) med 6AF6G, för vil
ket rör arbetskurvor införts i fig_ 10. 
Styrelektroderna äro anslutna till andra 
mellanfrekvensstegets skärmgaller, vars 
spänning varierar med den till röret till
förda A VK-spänningen (glidande skänn
gallerspänning) _ Då ingen signal tages 

Fig. l L ·Fotografi av dubbeJsuperhcterodynen sedd bakifrån_ Rören yllent till vänster äro 
motständsrör_ 

emot är skärmgallerspänningen och där

med styrelektrodspänningen VS! ungefär 
lika med indikatorrörets katodspänning, 
varvid skuggvinklarna a ungefär lika 
med 100 0 

_ Då en stark station tas emot 

är andra mellanfrekvensröret nedregle
rat av AVK-spänningen och skärmgal
lerspänllingen i det närmaste lika med 
den till steget tillförda anodspänningen 
180 V, varvid skuggvinklarna på indi
katorröret minskas till ungefär 0 0 Vid• 

omkoppling till lokalstationsmottagning 
slås skärmgallerspänningen till andra 
mellanfrekvenssteget ifrån, varvid indi
katorstegets skuggvinklar bli ca 1800 

_ 

Indikatorsteget användes sålunda dels 
på vanligt sätt för att underlätta inställ. 

ningen av stationerna vid kortvågsmol
tagning och dels för att ange om appa
raten kir inställd för lokalstations- eller 
kortvågsmottagning_ Omkoppling från 
kortvågs- till lokalstationsmottagning 
sker medelst omkopplaren 091, 092, som 
dels slår ifrån skärmgallerspänningen 
från kortvågsdelens sista mellanfre

kvenssteg (9) eller från lokalstations
(forts. på s_ 76) 
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1Il i badet, då det kan hända att i så Förnickling och försilvring fall badet blir helt och hållet obrukbart. 

Man kan använda nickelbadet så länge Av ECKART KLEIN. Karlsruhe 
det reagerar surt dvs. så länge det fär· 

När det gäller försilvring och för· 
nickling är den tekniska attiralj som 
krävs den enklast tänkbara. Däremot 

krävs det desto större omsorg, om resul· 

tatet skall bli gott. Förfarandet är i kort· 
het det att en ström av stor styrka och 

låg spänning sönderdelar en kCluisk 

lösning på ett bestämt sätt. Vid positiva 
polen utbildar sig därvid svavelsyra och 

syre. Vid negativa polen rent nickel 

resp. silver. Då katoden, dvs. den nega

tiva polen utgöres av det metallföremål, 

som skall galvaniseras, överdrages detta 

med ett tunt skikt av nickel resp. silver. 

Det är betecknande att den galvaniska 

processen tar mycket kortare tid i an· 

språk än förberedelserna för densamma. 

Om man skall lyckas eller inte beror 

emellertid på, om man utför förbere· 

delserna på ett så omsorgsfullt sätt som 

möjligt. Detta måste · särskilt under· 

strykas: det fordras stor omsorg, om 

man inte skall misslyckas. 

Detaljer i anläggningen 

Ett anläggningsschema jämte kopp· 
lingen återges i fig. L 

Följande delar behövs: en strömkälla, 
ett reglerings111otstånd, en lämplig vät· 
skebehållare, en nickelelektrod, två kon· 
taktskenor, två hakar för upphängning 
av föremålen och förnicklingssalt. 

Som behållare för elektrolyten kan 
man antingen använda en porslins. eller 
glasbehållare. Särskilt lämpat för ända
målet är sådana glasbehållare, S0111 bru
kar användas för hem akvarier. Av stör· 

sta vikt är det att man gör ren behålla
ren före anvkindningen så noggrant som 
möjligt. 

Den ena elektroden (katoden) består 
av den metalldel, som skall galvaniseras 
och den andra (anoden) bestående av 
en bit rent kemiskt silver- resp. nickel· 
bleck, som av ekonomiska orsaker bör 

och kan vara ganska tunII. Avståndet 
mellan katod och anod måste minst vara 
.5 cm. De upphängas på två metallskenor 
som man lägger tvärs över behållaren. 
Stängerna kan vara av koppal: ellel: 
massmg. I nödfall kan man klara sig 
med ett antal fast tvinnade koppar. 
trådar. 

Det är lämpligt att göra förbindelsen 

med batteriet med hjälp av polklämmor, 
som man direkt ansluter till metallske· 
norna. Föl' upphängning av elektroder
na bockar man till 3 mm koppartrådar 
i S.formiga krokar, som man hänger 

ned i elektrolyten över tilldelnings· 
skenorna. 

Nickelbadet 

Nickelbadet består aven lösning av 
färdigköpt förnicklingssalt i vatten. För 
detta förnicklingssalt finns det flera 
olika saltblandningar. Deras huvud· 
beståndsdel är dock nickelsulfat, i vilket 
dock en del andra salter ingår. Genom 
att välja olika mängder av de i lösningen 
ingående komponenterna kan man på 
förhand fastställa karaktären och struk
turen hos det galvaniska överdaget. 

Nickelbadet skall hällas i behållaren 

så att endast 3 cm återstår till randen. 
Det är förmånligt att använda varmt 
vallen, när man göl' i ordning nickel· 
badet och att 
man håller kär· 
let tämligen 
varmt. Man bör 
också ordna det 
så, att tempera
turen under 

strömgenom
gången uppgår 
till 20-25° C. 
Hela tiden måste 
man se till, att 

gal' ett blått lackmuspapper rött. När sA 
inte är fallet tillför man en obetydligt 
förtunnad utspädd svavelsyra tills åter 
det blå lackmuspappret färgas rött. Efter 
det man använt ett bad bör man hälla 
elektrolyten i en väl rengjord flaska, 
som man kan tillsluta ordentligt. 

Strömkällan 

Den för förnieklingsprocessen mest 
gynnsamma spänningen ligger mellan 
2-3 V. Den mest lämpliga strömkällan 
är en 4 volts eller 6 volts ackumulator 
men man kan också använda ett fick· 

lampsbatteri. Spänningen kan ned
bringas genom alt man i batteritilled· 
ningen inkopplar en variaber seriere
sistans på ca 10 ohm. Ett torrbatteri för
brukas självfallet ganska snart, då 
strömförbrukningen är ganska hög. Man 
kan endast använda det så länge spän. 
ningen över elektroderna inte sjunkit 
under 2,1 V. För mindre föremål räc· 

ker ett 3 V ficklampsbatteri lagom för 
förnickling. Har man tillgång till sådant 
batteri är det onödigt att koppla in ett 
förkopplingsmotstånd. 

Från ett likströmsnät kan man direkt 

ta ut erforderlig ström. Man måste då 
emellertid koppla in ett trådlindat mot· 
stånd på ca 500 ohm vid 220 V nätspän· 
ning och 250 ohm vid 110 V nätspän· 

inga förore. r-~---h~--~ _-c----~~--~~--~--~~~~~~~--~ 
ni ngar kommer '--F--------''--:........------"'-.:.....---=-=:........-----~--...:...----....:...:-.J 

ig. 1. Kopplingsschema för anläggning för förnickling eller försilvring 
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~ 
SlEMENS 

ISOLERADE 

ANSLUTNINGS 
KLÄMMOR 

tillverkas olika typer för m o n t a g e 

plåt-, bakelit- och marmortavlor. De öra 

väl beröringsskyddade och ha Jloför

lorbara" klämhuvuden av svart isoler

material. 

För strömmar upp till 250 A. 

SlEMENS MS 117 

STOCKHOLM GÖTEBORG · MALMÖ · SUNDSVALL · NORRKÖPING · SKELLEFTEÅ . ÖREBRO . KARLSTAD· JÖNKÖPING 

ning i serie med ena tiJlednillgsträden. Därefter skall arbetsstycket rengöras också förkoppra, försilvra och förgylla. 
nder förnicklingsprocessen måste man genom att det ett ögonblick neddoppas I stället för nickelanoden får man då 

dä koppla in en voltmeter mellan katod i het utspädd natronlut och omedelbart använda sig a\' en anodelektrod av kop
oc hanod och sedan reglera in motstån- därefter i hett vatten. I nödfall kan man par·, silver- eller guldbleck. Som bad 
det så att man fär en spänning av 2,8 V i stället för natronlut använda bensin. användes i sådana fall en elektrolyt som 

mellan elektroderna. För att få bort oxidskiktet doppar man framställes med koppar-, silver· eller 
sedan arbetsstycket ett ögonblick i en guldsalt. 

Erforderliga förberedelser utspädd svavelsyra och tvättar den sedan Försilvring torde vara a\- största in

De detalj,er som skall galvaniseTas grundligt i kallt vatten. Till sist sänker tresse. Som anod användes då ett fin· 
måste behandlas med mycket stor Olll man ned den i hett vatten, varefter man silver. Det räcker med endast 0,3 mm 
sorg. Om man skall lyckas, är det en låter biten torka av sig själv. Man får tjockt bleck. Badet framställes av des
förutsättning att föremålen ha en vac på inga villkor under rengöringen be· tillerat vatten och silversalt. Per liter 
ker glatt och ren yta, ty efter galvanise röra förem ålet med händerna. behöver man endast 25 g salt. Då detta 
ringen framträder varje liten rispa eller Efter dessa förberedelser kan man salt innehåller cyankalium är det nöd· 
grad med största tydlighet. Man måste s~lnka ned föremålen j badet och sedan vändigt att iaktta en största försiktig
därför behandla föremålen först med sluta strömkretsen. Per amperetimme av· het, särskilt fär lilan se till att man inte 
en fin fil oeh därefter med smärgelduk. skiljes ungefär ett gram nickel. För för- fär in vätskan eller saltet i sår. Gummi· 
Man börjar med en medelfin smärgel nickling behöver man endast ett ytterst handskar bör användas. 
duk, därefter fortsätter man behand tunt skikt, S011l uppnås redan efter ca Arbetsspänninaen vid försilvringen 
lingen med en fin smärgelduk och där· 3-8 min. Metalldelarna måste hela ligger mellan 0,7- 2 V varför det rär · 
pfter med en av allra finaste sort. Man tiden under processen vridas upprepad(~ kel' med en enda ackumulator som 
~Iipar föremålen i exakt sanUlla rikt· gånger, så att föremålet blir likformi gt strömkälla. Man inreglerar spänningen 
ning, så att endast regelbundna och övertäckt med nickel på alla sidor. till 1,4 V. Per amperetimme avskilj es 

vtterst fina filspåI' uppstår, som slut· Med de beskrivna anordningarna kan 4 g silver. Försilvringen behöver endast 
ligen knappast kan uppfattas. man inte endast förnickla: man kan pågå under ca 7 min. 
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1.5 ) l fig. 6 äro alla motötanden på I'arRadioteknisk frågesport dera l D. Hur stort är det resulterande mot· 

p e t finn ;; \- i ~~a radiotekniska fråges täll 

n ingar, ~om iör nybörjare innebära v rig
heter_ Vissa felbedömniJlgar äro särskilt van

liga, och den amerikanska radiotid~krift en 

»Radio news» har roat sig med all taga s ta
tis tik pa rl e vanligaste felen vid proven för 

am3törsändarelicens och samman ställa dessa 
tiH en fr, gespalt , där läsaren bland de före
slagna svaren själv får ut,älja, vilket svar, 

som skall anses vara riktigt. Då en sådan 
-palt torde vara av stort värde för hlivande 

sändareamatörer, skall här återgivas en svensk 
iiI-ersättning av densamma_ Välj bland svaren 

linder a, b 051'_, men välj det rätta! 
Poängbedömning: 18--20 svar rätt = ut 

märkt, 15- 17 räll = mycket bra, 12-14 rätt 

= ganska bra, 9- 11 räll = någorlunda god 

tagbart , 0-8 rätt = då ligt. 

1) En växebpänning har effektin-ärdet 100 
10lt_ Hur stort är toppvärdet -? a) 155 V, 

b) 70,7 V. e) 141,4 V, d ) UO V_ 
2) Hur ligga ström och spänning i fushän

>~ende i en kret ~ med enbart kapacitans? a) 
, trömmen före .- pänningen, b) ström och spän

ning i fa". c) spänningen före strömmen, d) 

"trölllmen efter spänningen_ 
3) En halvl'ågslikriktare matas pil pnmar

"idan med frekvens 60 pI s. Vilken frekvens 
får hrumspänningen eft er likriktaren? al 120 

pi , b) 30 p/ s, el 6,28 p/ s, d) 60 pI . 
4) Hur uttryckes ett rörs hranthet ? a) 

a Ilodspänningsämlringl gallerspännin~_ändrillg, 

h) anod ströl11sändring/ gallerspänningsändring, 
r ) anodspänningsändring / anodströmsändring. 
tI, anodspänning~ändring/gallerström5ändring. 

5) Vad visar fi ~ . l'! a) IIlgpa«filtcr, h ) 

högpa~. filt (' r. 

II

Fig. L 

6 ) En tran.formator skall anpu~sa mellan 

impedans 100 kfl och impeelan5 10 D. Vilket 
oDlsättningstal "kall transformatorn ha '! a ) 
100:1, h) 1000:1 , c) 10:1 , d) 1 :1. 

7) En glödtråd för .5 volt och 0,3 ampere 
.,kall mal as genom e tt s"riemot~ t ånd från en 
strömkälla, ~om ger 6 volt. Vilken resis tan s 
skall se riemotståndet ha? a) 83 D, b) 1,2 D, 
c) 1,4 fl, el ) 3,33 Q. 

8) Se fig . 2. Hur ligger i fa shänseende 
den spänning, som uppstår över motstå ndet? 
a) före s trömmen, b) eft er strömmen, el i fas 

med strömmen . 

GENERATOR 
Fig. 2. 

9) l kreben i fig. 2 har hefunnits, att re
s is tansen råkar ha samma helopp i ohm som 
den induktiva reaktansen. Hur s tor blir då 
fasvinkeln mellan generatorns ström och genc
ratorns spänning? a) 30° , h) 4S o, c) 90°, 
d) 180°. 

10) Vilken kurvforzn skall avlänkningsspän
ningen ha för tidsaxeln för en oscillograf? a) 

"ågtandsfonn, b) rektangulär vågform, e) 

sinusform. 
U) Vad visar fig. 3? a) handpassfilter , 

h ) bandspärrfilter. 

~ 

o T o 

Fig. 3. 

12) Hur stor är tidskonstanten för kretseu 

fig. 4, om kondensatorn är på 0,1 mikro farad 
o(;h mot stå ndet är på l kD ? a) l sekund, h l 

Fig.4. 

100 sekunder, el 100 milli sekunder, d) 10 

mikro;;ekunder. 
13) Hur uträknas vågläugden för en I·äg

rörelse? a) frekven;;/ hastighet, b) frekvens X 
haötighet , e) hastighet/ frekvens. 

14) V ilken är uppgiften för motstånden och 

kondensatorerna i fi g. 5? a) neelbringandc 

Fig. 5_ 


av brum, b) neutralisering, c) impedan;;an

pa~sning. 

Hl. . 

A~OB 

~ 


Fig.6. 

~ tånde t från A till B? a ) 5 D, h) 4 D, e) 

l n, d) 2 n. 
16) Hur är det med övertonerna till en 

kantvåg? a) d jämna övertonerna särskilt ut· 
präglade, h ) de udda övertonerna särskilt ut 
präglade, el inga övertoner alls. 

17) I en förstärkare inmatas en växelspän

ning P' 0,1 volt, oeb eft er förstärkningen er
hålles en växelspänning på 10 volt. Hur stor 

är förstärkarens förstärkning, uttryckt i dee i
he]'! a) 40 dB, b) 20 dB, c) 100 dB, d) 10 dB. 

18) I ett iörstärkarsteg avlägsnas den pa
rall ellt med katodmotstilndet inkopplade katod 

kondensatorn. Hurudan å terkoppling uppstå r 
därigenom i förstärkarsteget'? a) positiv å ter
koppling, henägenhet för självspännillg, h) 

negativ å terkoppling, mot koppling. 

19) Se fig. 7. Vad orsakas genom att sl'äng· 
ning"kretsen på detta sätt paralIeIkopplat , 

+ 
F ig. 7. 

med ett motstånd ? a) förstärkningens ökas, 
b ) kretsens Q-värde (god hetstal) ökas, el kre t

sens handbredd ökas. 
20) Se fi g. 8. Förstärkarkopplingen benäm

nes »anoeljordat förstärkarsteg». Vad känne 
tecknas denna al'? a) hög spänningsförstärk
ning) , h ) låg ingå ngs impedans, c) låg ut

gå Il gs iJuped ans. 

+ 

Fig. 8 . 

Led ning för uppgift 15 fig. 6: motståndd 

i schemats mittpunkt ligger mellan punkter 
med lika spänning och kan allt så anses bort

tage t, enär det blir strömlöst. 

De rätta svarf' n 1\ terfinuas på sid. 00. 

Sune Breekström . 
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TRAN s FoRMATOR.HS 
-+---1-- o MSÄTTNII'1C:rSTAL 

8000 

7000 

~ 4000~--~-~4h~~~~~~~~~~~/~~~L-~~~~~~-f-x---1 

2000 

1000 

Som bekant måste högtalaren alltid Beräkning av omsättningstaleta nslutas till slutröret via en utgångs

transformator, som har till uppgift att 

a.npaSl5a högtalarens i allmänhet låg för utgångstransformatorer 
{lhmiga impedans till en för slutröret 

nera lämplig impedans. Särskilt om en 

p ntod användes i slutsteget måste den
na impedansanpassning ske med om

sorg; i annat fall har man alt räkna 

med distorsion i slutsteget. 

Men även med en tr iod i slutsteget 
är det viktigt att rätt impedansanpas,;

nilJCY åstadkommes även om det, när det 

gäller trioder, inte är så angeläget att 
uppnå exakt anpassning som vid pen

to der. 

För en triod gäller att högtalarens 
impedans bör omsättas till en impedans, 

som är 2 il 3 aånger större än triodens 

inre resistans; för pentoder anges i rör

tabeller den optimala impedans med 

vilken röret bör belastas för att distor

"iollen skall bli så liten SOI11 möjligt. 

tgångstransformatorn skall nu ha så

lan omsättning att belastningen på slut

röret vid trioder blir Ca 2 il 3 gånger 

triodens inre resistans och vid pentoder 

blir = det i rörtabellerna angivna värdet 

p optimala impedansen. 

!VIed en transformators omsättnings

tal menas förhållandet mellan varvtalen 

på primär resp. sekund~irlindning. Om 

lindningsvarvet på primärlindningen 

betecknas med I/,j, och varvtalet på se

kundärlindningen med I/t iiI' omsätt

. nI
n1l1gstalet = - . Har man sålunda en 

n2 
transformator med 10000 va rv på pr1

märlindningen och l 000 varv på se

kundärlindningen ar omsättningstalet 

10 OOC = 10 Man kan även tala om
1000' . 

spänningsol1lsättning i stället för om

~ättningstal. I det nyss angivna exemplet 

h ade transformatorn en spänningsom

sättning = 10: l. 

Vilket olllsättningstal skall man nu 

\-älj a för att få rätt belastning på slut

röret? Ja, om man betecknar högtala

rens impedans (som f. ö. i allmiinhet är 

ca 1,25X likströms resistansen , som man 
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ju liitt. kan mäta upp ll1ed en ohnnueter) 

med Z" och lämplig belastningsimpedans 
med Z fås 

nI ,/ l 
~=V Ih 

För exempelvis tr ioden 6A3 med in

re resistansen 800 Q är lämplig belast

ningsimpedans 3X800 = 2400 Q. Har 

man nu en högtalare med impedansen 
Iii = 2,4 Q får man omsältnillgstalet 

~1 = V2400 = VI 000;:::;:;33 
Tt t 2,4 

dvs. primärlindningen, som anslutes till 

slutröret skall ha 33 gånger större antal 

varv än sekundärlindningen, som an

slutes till högtalaren. 
Ett aIlnat exempel: 

Röret 6V6 för vilken optimal be

lastningsimpedans är 8,.1 kohm skall an

10.000 

~ z:
i 
!ii 
:5 
~ 

J 
er 

~ 
II. 
O 

°OL-----~::~~2~----3~----~4----~5~----6~----~----~B~--~:---~IO 
IA~~POLEN~ IMPEDANS 

F ig. 1. Diagram för bestämning av lämpligt olmättnings tal för ut gängstransformalor. 

~----~==~-;-----r-----'----~~----r-----__ 

9000 I---+---+---f---+H~"::"O 
( 5PÄNNINGSOM

SÄTTNING) 

6000~-_J-_-~~ff,~~hL~7L/77L~~-r~~~~~~~---t----i 

5000~--~__~+H~L;t~~~j~~~~~~}L~~~~~~~~-+---i 

slutas till sanlIlla högtalare. Vilket Olll

sättningstal skall välj as? Omsättnings

talet beriiknas på samma sätt som i fö re

gående exempel 

II I = \/ 8,500 =,13 540;:::::;60 
n., 2,4 

vidstående diagram kan man lätt 

bestämma lämpligt omsättningstal hos 

utgångstransformator, om man känner 

högtalarimpedans och lämplig belast

ningsimpedans ( = nptil11al belastning). 

Ett exempel får klargöra hur man an

vändel- diagrammet. För en impedans 

lIros högtalaren ( = högtalarens impe
dans) av 5 Q får man för en optimal 

belastning av l 000 Q omsättningstalet 
14,2, för 2000 Q 20, för 3 000 !.'~ 24,7. 
för 4 000 Q 28,5 etc. 

Sch. 

----1r-----r-----J 
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Svenskbyggd . .. F orts. fr. s. 61 	 är man hänvisad till den Siegbahnska - frambringades i en annan cyklotron 

cyklotronen eller till USA. år 1937.åstadkomma utslungandet av 3 nya neu· 
Användningen av denna nya svenska Slutligen kan om den nya cyklotronen troner utgör för övrigt grunden för 

nämnas, att den är uppställd i en hall,atomenergiens utnyttjande i atombom· cyklontron kommer ' sålunda väsentligen 
som sträcker sig 8 meter ned underben. att gälla producerandet av olika isotoper 
markytan. Som skydd mot den livsfar·

Det är alltså tydligt alt mall med den - dels för leverans till olika institutio· 
liga neutronstrålningen, som alltid upp·

nya Siegbahnska cyklotronen, med viI· 	 ner och dels för den egna forskningen. 
står vid atombombardemanget, finns

ken man kan accelerera deutoner -	 Det kan för övrigt nämnas, att några av 
ovanpå hallen en 2 meter dj up valten· 

tUllgt vätes atomkärna - till 25-30 	 de saknade grundämnena i periodiska damm samt runt omkring tjocka jord.
MeV mot endast 7 MeV med den gamla systemet under de sista åren skapats i vallar. Manövrerignen sker genom fjärr· 
ger avsevärt större möjligheter alt cyklotroner. Elementet 85 föddes sålun· kontroller i ett rum långt därifrån. Ett
åstadkomma olika kärnreaktioner och da år 1940 i Californiauniversitetets laboratoriebiträde kan snabht läras upp 
därmed i form av sönderfallsprodukter cyklotron och kallas »astatine» ( = in. att sköta hela atomsprängningen allde. 
framställa lira isotoper - grundämnen stabil), medall nr 43 __ »technetium» les ensam . 
Ined saJTlma atomnummer och san1ma ................................................................................................................................. .............................. . 

kemiska egenskaper men olika masstal Radio-faksimil Forts. fr. sid. 59 För att upprita raderna på papperet 
mot förut existerande grundämnens. l' k' k' h k f.." anva"ndes den vanll'ga metoden, nämli-Ig s nvmas ' 111 - oc 'ostar or nar-

Dessa isotoper äro i allmänhet insta- varande cirka 2 000 dollar i SA. Här gen att en koppartråd är liildad i spiral 

bila - en orsak till att de äro så säll· matas papper från en rulle in mellan en ett van' runt valsen. Den i mottagaren 

synta i naturen - och utsända radio· vals och en skarpeggad metallinjaI. Pap. förstärkta och likriktade spänningen på. 
aktiv strålning. Det är härpå isotoper. peret utgör hela faksimil-systemets kär. lägges mellan koppartråden och metalI

nas stora användning inom medicin och na _ det är nämligen elektrolytiskt och linjalen, varvid tydligen när valsen ro. 

teknik betingas. Man kan nämligen byta innehåller sådana kemiska ämnen, att terar ett varv kontaktpunkten mellan 

ut ett vanligt grundämne mot den radio· när en elektrisk ström passerar igenom, koppartråden och linjalen hinner för. 

aktiva formen därav och sedan genom utfälles från den ena elektroden fritt flytta sig tvärs över papperet. Mellan 

att med Geiger·MiHler·rör mäta strål· järn, som ger svärtningen. Vid jon. dessa båda elektroder befinner sig pap


ningen därifrån följa ämnets väg. Inom vandringen i papperet medverkar bland peret, på vilket utfälles järn proportio

medicinen kan man t. ex. vid ett allvar- annat natriumnitrat. Papperet måste nellt mot den passerande strömmens 


ligt olycksfall, där man ej vet hur stor vara fuktigt och levereras i detta till- styrka. Linje efter linje drages sålunda 


del av blodcirkulationen som fungerar stånd direkt från den amerikanska fao upp lvärs över papperet när valsen ro· 

normalt, inspruta radioaktivt järn i bIo· bri'ken i lufttäta cellofanpåsar och terar. 


det och sedan följa dessa järnatomers skyddsburkar. Varje rulle kostar cirka Av betydelse är härvid tydligen syn. 


väg. 7 kronor och är 30 m. lång - den räc- kroniseringen av raderna mellan sända· 
Inom tekniken kan som exempel näm- kel' alltså till 100 tidningssidor il 7 öre ren och mottagaren. Detta sköter en 

nas undersökningen av olika fasta äm- styck. automatisk synkroniseringsanordnilll'! 
nens diffusion in i varandra genom att 

utbyta den stabila formen av ämnet mot 
den radioaktiva. Vid Institutet för Sili· 

katforskning vid Chalmers Tekniska 

Högskola i Göteborg har man helt ny

ligen invigt en ny byggnad för Kärn
kemi, där man skall använda dylika me

toder för undersöknnig av reaktioner i 

fast fas mellan olika slags glas-, por· 
slins- och tegelprodukter. För alt er

hålla isotoper härför har man vid in

stitutet även byggt en stor neutrongene
rator - där man dock endast kan åstad
komma 0,4 MeV. För övrigt behov av 

Fig. 3. En st.ation för radio-faksimil: tidningssidor utsändas och mottagas. Sändare syne,; tillisotoper, som ej kan åstadkommas där, höger och vänster - mottagare i bakgrunden. 

POPULÄR RADIO NR 3J1~49 74 



OUl. Däl1ill finns i denna mottagare an

ordning för automatisk start, när sänd

ningen börj ar. Detta erhålles genom ett 

' peciellt rör med tillhörande likriktare 

och relä, så att strömmen till de öv' iga 

rören samt synkronmotorn slås till när 

n särskild startimpuls utsändes från 

s iindaren. Med hänsyn till synkronmo

t orn, går apparaterna endast på växel

ström. Vidare bör nämnas att papperet 

efter inregistreringen får passera förbi 

ett elektriskt element för torkning. Sli

tagen på metallin j alen måste bli rätt 

stor, eftersom det är från denna som j är

net tas, varför man bör ha flera sådana 

linjaler till hands. Slipningen erbjuder 

inga större svårigheter. En oslipad lin j al 

ger större kontaktpunkt och därnled 

otydligare bild, men det lönar sig ä 
andra sidan ieke att driva linjalens 

skärpa över en viss grad. Reduktion aVen isolerhylsa av plastidilm (ej 

kontak,tpunktens diameter under 1/4 
111m. ger nämligen ändock ieke finare 

linjer, eftersom svärtningen i alla fall 

flyter ut något. 

Man kunde vid den nyss omnämnda 

demonstrationen konstatera, att faksimil 

inte för närvarande är lämpligt för över

föring av halvtoner - det bör antingen 

vara svarta eller vita ytor. Detta beror 

givetvis såväl på ofullkomligheter hos 

avsöknings- oeh uppritningsanordning

arna som på begränsningar hos den 

elektriska transmissionen. M an kan inte 

siirskilj a medelstarka utan endast svaga 

och starka signaler. 

-Men även om bildkvaliteten aldrig 

kan bli så god som med telefoto eller 

television har doek faksimil eller »fax» 

~onl det kallas i Amerika ~ itt särskilda 

användningsområde. Man har sålunda i 
Amerik.a redan börj at använda fax för 

ijvedöring av väderlekskartor, för sänd

ning av ehecker mellan bankers olika 

kontor för kontroll, för parallellkoppling 

llied te1efotomottagaren för omedelbar 

kontroll av den erhållna bilden samt för 

utsändningar av tidningar. För att ut 

röna systemets användbarhet i prak.t i

kan har sålunda "The New York Times" 
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ENGELSK KVALITETSMATERIEL 

E L EK T RO S KA N DI A representerar nedanstående engelska kvalItetsproduktel" 

[]][J[][~J[T~ 

ELEKTROLYTER 

äro välkända i Sverige sedan flera 

år tillbaka. Hunts äro specialister på 

kondensatorer och leverera över hela 

världen. De veta allt om denna till
verkning och ha stor erfarenhet. Den 

som använder Hunts riskerar inga re

klamationer. Vi lagerföra samtligo för 

radio gångbara typer i aluminium

bägare med gummitätning och löd

stjärtar. Bäg:arna äro överdragna med 

brännbar). Varje kondensatortyp är 

precis så stor som erfordras för att 

vara fullt driftsäker. 

ERSIN 

- lödtråden med 3 flusskärnor 


Ersin Multicore är det enda lödtenn i 


världen som innehåller tre kärnor av 

högeffektivt, oxidationsbeständigt Er

sin flussmedel. 

Pålitliga lödförbindningar erhållas 

även på oxiderade ytor. 

Ersin Multicore användes av ledande 

fabriker och statliga verk, emedan det 

är ,pålitligt och spar arbetstid. 


lagerföres i legering 45/55 på rullar om 3,18 kg och i kar
tonger om 0,454 kg, dimensioner 2,34 oc'h 1,63 mm i dia m_ 

ELEKTROSKANDIA 

STOCKHOLM Norra Stationsgatan 75-77Avd. RA Göteborg - Malmö, Nässlö ' Karlstad - Gävle, Sundsvall - Ostersund ' UmAn 
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SURPLUS material 
Hndiorör, nya, oallviinda llled nlJllig ga

mnli, fnbrikat "'e8t ingholl.·e, ROA, m. fl. 

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

fyp 6U;G . ... ................. pr st. kr: 5: 9G 

Typ 1H25 .... ... ....... ....... pr st. kr. ] 3 : 
1'~' 1I 9:")[} ............... ........ . pr st. kr. 18:-


Uljekondensatorer, fahr . AeronJ:\:. 
., mfd. 1000 "on arbet~~Jl . flr s t. kr. ii: no 

ELEKTRISKA A/B CHAMPION 
I ug. Gi.;f:ta B~i('k~tröll1. 


Eh["C'!.lsvlinl sgu L 3 - Td. fl2~:i 28, 522::;!!D 

Stfwl..holm. 

LJUDTRÅD 

UHB 0,1 mm. 

för trådinspelningsaggregat. 

Frön lager. 

RB B!MM,2:~:~'S 

STOC K HOLM 

Bolindersplan 2. Tel. växel 222280 

gjort pruvsändnillgar sex ganger om 

dagen från en byggnad i New York till 

18 olika fa x-mottagare utplacerade i n 0111 

olika affärsföretag i Manhattan. Man 

använder härvid med hänsyn till stör

ningarna FlVI och hinner på en kvart 
ubända fyra tidllillgssidor. Så ' nahbt 

kan nyheterna i delta fall publiceras, att 

ibland en färsk artikel ännu icke är helt 

uppkli~trad på tredj e eller fjärde sidan 
när den första red an håller på att ut

sändas. Resultatet har hlivit gott och 

länge torde del ej dröja förrän en ny 

era i radions historia inletts -- tidnin ~~ 

publicering via etervågorna. 
Bengt Svedberg. 

Dubbe/super. Forts. Jr. s. 69 

delens högfrekvenssteg (Il), och dels 

kopplar volymkontrollen R 103 till den 

ena eller den andra detektorkretsen. 

Ett schema av dubbelsuperheterody
nens lågfrekvens- (15), slut- (16) och 

likriktarsteg (17) hal' införts i fig. Il. 

Lågfrekvenssteget med rör 6SF5 är av 

normalt utförande, vidare ingår i slut

steget en dubbeltriod 25B5. Ena trioden, 

som har hög Iörstärkningsfaktor, arbe

tar härviJ såsom slutrör med positiv 

gal~rförspänning. Rörkurvo-rna i I" 
Va-diagrammet för ett triodslutsteg av 

denna typ få amma utseende SOIl1 vid 

en pen to d och stegets egenskaper i övrigt 

bli ungefär lika med ett pentodstegs 

egenskaper. Den andra trioden är »ka

tod»-kopplad genom att katoden ans'lu

tits till sluttriodens styrgaller och an

vändes sålunda för utstyrning av slut
trioden. Härvid kommer drivrörets 

allodström att vara lika med sluttriodens 

styrgallerström. Slutsteget lämnar ca 4 
watts utgångseffekt till högtalaren. En 

pentod av konventionellt utförande 
exempeh',is 50L6GT kan givetvis i stäl

let användas. 

I likriktarsteget ingå r rör 25Z6. Lik

riktad spänning uttages från vardera a,

katoderna och filtr'eras IHed filtrcll 

DI7l-Cm och DIn-Cm· 
Apparaten har konstruerats för anslut-

o SUNDBYBERG 

ALPHA flatstiftkontakter 


• TELEFON 282600 

ger säkra 
kontakter 

Alpha flat , tiftkontakter används. numera icke 
endast inom radio- och telefontekniken ulan 
även inom flera andra elektrotekniska om· 
råden. Deras ändamålsenliga konstruktion 
och gedigna kvalitet gör dem idealiska 80m 
anslutningsdon vid kopplingar av sl.römmar 
upp till ca 20 A eller vid spänningar upp till 
ca 500 V i normal rumsfuktighet. Konlak· 
tema tål ännu högre strömstyrka oro stiften 
resp. hylsorna parallelIkopplas. Isolationen 
mellan kontakternas metalldelar är mycket 
god och understiger vanligen ej 1000 MQ 
då kontakten använd " i norIllai rumsfuktighet. 

änd efter vårt prospekt idag - där får Ni 
utförliga uppgifter om Alpha flat stiftkontakter ! 

AKTIEBOLAGET 

l 
- JU ,11M -ERlCSSO~R!fAG 
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har en bärbar oscillograf haft sa 
o 

många förnämlig.a eg,enskaper 

D t;NNA Nl:A katlldstråleosl'illograf är ulms

tad me,l finesser, SIII)\ tidigare endast fun


nits i sto.·a laboratorieinstrumellt.. \"O-'<9A har: 


• 	 ~tort. rrekn~IL""'Hnl·i\.dc- - III1~iir (±2 dB) friln 10 )l/s till 

il ~II'/S. 


• 	 1"rt· tldSllXIJu:-! .\'" signule n utWsburt· enkt"t"vel. Du"cl 

tidJoifördl"aJnlng, sågtandfornwtl tidsaxel e: llt'r horison

tn.IIiI\'t"I' nled niiU're kw"lls. - . "t:Hliich:nlng al' IlterbP1'ing!'l

Ii uJ,-n dil eugiing"fC.irlolll'. 


• 	 UUg- vertUkal-fijr",tärknlng klinHlIglH't,"n iir 70 

JII\-..fr l,er c m lIt~lJlg på skiinnen. 


• 	 Horl!!401'1t'll~,"el> tU- dllhhlu 81ilirmdiu.mc.:o.tl'rn tUlå tt"f 

uthreduina- KRlnt centrerh.", R,- t'tt önskut Iu"snltt 

;1\" en ko.nl,li('erud bUll rör tletalJMtudlum . 


• 	 linUbrerlJtK81nlOOtrumpIlt {'cir ~Jl1"lInillg!Snuitl1tllgal·. 

• 	 ~·.dt l'i n t-t.,,<-"kna n d .... kntodst ..ål...·ör JnNI distortiolltoifrl 

fokusering. 


Hilde .... a, som fås på denna 3-tums oscHIograf, äro 
I.insstarlm, klara och lätta, att fotografera. f:xtremt 
korta impulseI' med brant vågfront samt snabba 
t,ransieuta fiirloPl' kunna lät,t stude.·as. Spänninga.' 
a Istrade a" pulsgelleratorer, rada.·anIAggnillga r , 
tändningssystem och industria.pparater, kunna 
snabht och e."akt mätas od. 111ll1t>rsökas me(1 detta 
illst·rument. 
1<;11 8-sidig rikt illustrerad broschyr ge.' någm in
tressant·a, exempel på anväudningen inom olika ar
bt'tsfält. 

Levereras från lager. 

J<;II 30_per toders kn.nt,.t\g' so m den Denn.. bild \'I""r e n 100 kp/ s KIln',. erhii llen vill konde nsator WO-79.\ ftte rger de mest kompli
,ps på WO-7!lA . In ge n krökning kantl'ug 1)'1 WO-7!lA:s skiirm, urladdning. Inre ~YJtkro l.lis rin g: :!e r ade ,':'lgrorme r l.Itau di s to-rtion, 
:1\" d en v:igrä tn delen är synlig , Observera att de våg räta ddarna xalllt. c n utbrednin~ il'· kurvull Lii !!'g mii rk e till Rkiirpall I åter 
t fi s f l'Ulll en tcts frek,'enso m n\dc ii r tiro fria från överla~ru(]e SVäD.~  av Hndll till 500 ~g'r möjliggör ginIi n,gf> l1 rn ' impulsen~ hö rj nll 

Iill~iir ned till 10 p/s , ningu r, Ve.rUlli::alflirstärkuren iir uPIHag alltl e t. ·:n- en \, fiådan blId, ot; h slut. 
lin eilr upp till ;:; Mp/s , 

EI.EKTRONIKBOLAGET AB 

Kllugsga,t. 34, Stockholm. Teletekn. instr. 216200. Elektronrör 21 6292. 

Fdrt motto: Instrument f#jr varje miitproblem 



"L E D A N D E A M E R I K A N S 'K 


R A D I O I N D U S T R I" 


American Phenolic COI·p. Link Radio Corp. 

Allen B. Du!\'lont Laboratories National Company, Inc. 

(;eneral Radio Company Panoramie Radio Corp. 

The Hallicrafters Co. Radio Corp of America 

Hammariund !\'lfg. Co. United Tran8former Corp. 

representeras t Sverige av 

JOHAN LAGERCRANTZ 

Värtavägen 57 • Stockholm 


Tei. 613308, 617128 


ning till lik- eller växelströmsnät. Om 
så önskas kan en mottagare av denna 
typ givetvis utföras för anslutning en
bart tm växelströmsnät, varvid med 
undantag av likriktarsteget större änd
ringar i diagrammen ej bli nödvändiga. 
Den tillgängliga anodspänl1ingen vid 
220 volts nät blir i föreliggande fall 
efter eventuell likriktning och filtrering 
ca 180 V, vilket är fullt tillräckligt för 
moderna rör, som ännu vid 100 V ha 
goda data. Rören i en allströmsmotta
gare skola av skilda orsaker alltid serie
kopplas i en viss ordning. Vid denna 
konstruktion kopplas rören från »jord>; 
räknat lämpligen: a) detektorrör, b ) 
oscillatorrör, c) lågfrekvensrör, d) blan· 
darrör, e) högfrekvensrör, f) mellan
frekvens rör, g) slutrör, i) indikatorrör 
och j) likriktarrör. Härv,id måste hän· 
syn tagas till att i apparaten använda 
rör 6C4 och 6AF6G äro utförda för 
0,15 A glödström. Andra osciIIatorrö· 
rets (6C4) och AFK-kontrollrörets 
(6C4) glödtrådar ha sålunda parallell· 

NORMA 

ELEKTRISKA PRECISIONS.MÄTINSTRUMENT 

av 

erkänt hög$ta klass. 

Frän lager: 
NOlt:\lAi\U;TEH lUod, 1tiJ (;W, uniyel'salinstruIHent med :!S miit· 

områden. 
NOIL\lAMI';'l'ER mod. n, sUiptn'lds Illiitbrygga. 

Specialitet: 

BOHDSINS'l'RU?lIEN'l' Klass 0,5 fUr s tr"m·, spännings·, effekt· 

och fasv inkclmiitning (se bild). 

Runda och fyrlwlltiga tavelinstrumcllt Klnss 1,5 ned till GO ,II A. 

F ickohrnmetral'. St l'ömtransformatorel'. 


Dessutom med korta leveranstider: 

Normalinstrument Klass 0,1, 0,2 och 0,8. 

Samtliga miitbryggtyper, outputmeter, delml1motstånd, fl'ekvE'u:,; 

metrar, miitsatser, lindningsisolations· och Incld l'ådIlrOval'c, spegel· 

!':ul\'allometrnr Lux· och Flux·metrar m. m, 


P. G. AN NELI~ & Co Vasavägen 30, Lidingö I, tel. 651838 

POPULÄR iRAD,IO NR 3/1949 

Fasvinl{ehlleter mod. 183. med ski'irmat 
elektrodynamiskt korsspolesystem för 
3-fas :'A, 3 X 130 V, skalbågHillgd 78 mm. 

Snabb och pålitlig service på samt
liga. NorJllainstrument. Original

reservdelar. 
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kVALITET 
. - HELT IGENOM 

Inrordra rIerfärgsbroschyr över 
"Våra nyheter i radiomottagare 
och ogrammofonmöbler. Pil 
platser, där vi förut icke äro 
representerade, antagas pm, 
bud ev. ensamförsäljare. 

~:~::~k~;~I~R~:A~D::I~OFt·RIK 

kopplats, vidare har 6AF6G:s glödtråd 
shuntats med ett motstånd av lämplig I 

storlek. 

En mottagare liknande den här be
skrivna dubbelsuperheterodynen före
slogs av författaren ursprungligen i en 
artikel i POPULÄR RADIO, oktober 
1944. Vidare har tidigare en dubbel
superheterodyn av enklare utförande be
skrivits i POPULÄR RADIO nr 2 och 
3/ 1944. 

Br;k~ 
SLURZBERG. M och OSTERHELD, W: 
Essentials of Radio, 806 sidor, 535 fig. Mc 
Graw - Hill, New York och London 1948. 
~ 6:-. 

Den nyutkomna Essentials of Radio har 
karaktären av lärobok för mellanstadiet i ame
rikansk ingenjörsutbildning. Dess disposition 
och allmänna uppläggning förutsätter sålunda 
kännedom om räkning med andragradsuttryck, 
elementär algebra, någorlunda säkerhet i be
handlingen av den elementära elektricitets
läran samt helst någon praktisk kännedom 
om radioteknikens mest elementära delar_ 

Utan att boken sålunda vänder sig till rena 
nybörjare disponerar författarna sitt material 

I ungefär i den ordning som torde vara lämp-

UNIVERSALINSTRUMENT 

med 54 !nätområden för IIk- o. växelström. 

I Både 20000 ohm/ V och 1000 ohm/ V 1 ett 
instrument. 

. I 
1 -- ", ;,', 

" ,,-,,,',
l ! ; . Ij - " 
1 ".'1
'I·r' ;,j 

,,- I!> a:ct:O;~ I 

;I:;-_~;J 

I'· 

PrecisIon t yp 858 L enl. bil<l . 
·ryp 858 p 1 t,riUdda. med lock och handtag. 
~Iiitomr/I<len : 
8 mli tomr. för likström: 60 och 120 !tA, 1,2, 

12, 120 och 600 mA, 1,2 ocb 12 A. 
S mli tolllr. för liksp ,: 3, 6, 12, 60, 300, 000, 1200 

och 6000 V. 
8 miitomr. fii r vil xelsp.: 3, 0, 12, 60, 300, GOO, 

1200 och (iOOO V. 
6 lll iitO l11 r . för mots t ~ n<lsmätning: UOOO, 60000 

och 600000 ohm , 6, no oel1 {jOO megohm . 
o <lecibelomr. fra n -20 till + 70 tln. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 

liuDgsgataD 34 - Stockholm_ 

TeletekJl.-lnstr_ 2162 00. Elektronrör 216292. 

ELEKTRO
CHAMPION 

transportabel bögtalaranl. med 

PHILIPS 12" konserthögtalare. 

l\IIKROFONSTATIVET lir 3-delat hopfiill
ba rt och levereras med etui a v smiirting, som 

FöRSTÄRliAREN l denna verkligt förnäma anläggning är fär plats i vliskan. 
vår nya typ GM 28 med en uteffekt av 2~ watt. IJjudkvalite och ljudvolym äro enastående, 
FörstärImren bar dubbla mikrofoning:lngar med mixer, en bä ttre anliiggning i detta prisHige finnes 
skilda bas- och dislmntkontroller och dubbel negativ mot iute. 
koppling. 
HöGTALARNA liro fabrikat PHILIPS typ 9698/ 05 med 12" Priser: 
kondiameter ocb f ör sedda med tonspridnre. Komplett med krlstallmikrofou Kr. 1.125:Väskorna liro a v synnerligen stabilt utförande ocb klädda 
med läderklot i trevlig färg. Komplett m. dynamisk mllq:ofon ~ 1.195:

Återförsäljare erhålla sedvanliga rabatter_ 

Dessutom finnes flera mlnd-' 

I 
re transportabla anläggnln- I ELEKTRISKA AB CHAMPION 
gar I för stklassig t utfiiran<le 

Ingenjör Gösta Bäckström ,-tm priser frl1n Kr. 0211: -'J 
EHREN,SVÄRDSGATAN '-3 Tel. 522528, 5225:.t9, 522630 STOCKHOlM 
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Iospelningstråd 
i 1/2 timmes ocb 1/ 4 timmesspolar Kr . 26 : 

och 16:-. 
OIJekond.: 3 s t . 1,0 ml~ 500 V. 4 s t. O,G mF 
1000 V, 1 st. 16 mE' 200 V, tillsammans Kr , 
20 : - . 

Trirnlnerkond.: Krafti~ d inlen ~ ioncr in g: 2 s t. 

50 cm. l s t. 100 c m il J';: r, 7 ; öD, 

2 ,'a.rlubhl I-Ianl.Dlarlul.1dkond.: ;JO oc h 37Ci cm 

1\ Kr, 8; 50. 

Fas t .. kond. omkr, 100 cm fö r avst.-Io'ctsa r 

Il Kr, 2; 75, 

3 st. "Bud" Siindnre.poInr (20, 40 odl 80 m. 

ba nuet) , Kr, U;-. 

)Ia-mete r, 0- 100 mA, hö g kl'u li tct , Kr , 25 : - , 

2-riir~ I{ortn\g'smottngnre. bat tc r i u rh~ p n, nlcd 

rörcn 1'1'4 + 184 meu spolsats fö r In-5GO mete r, 

\l t an bat te ri er K r. 85:-. 

HElS RADIO 
Polhemsgatan 2, Göteborg. Tel. 15 58 33. 

Radiobyggare se här! 
Hatl lo l:1llor, hi;gta larbafflnr, Jftdo r fö r ext ra 

högtalare, ett flerta l standardtyper, sk isser 
med alla upp!. lUOt SO ii re i frim, 

Vhlla rc r eko m men llera r jag m in til h"e rkuin g 
al' sk,", p, kombination smöbler, rackar fö r in
byggn a u av raLiio, gra nllllOfo l1, sänt.l a rc o. el. 

Sii nu mi g- Eura öns kem<il angående sto rlekar 
o, s, I'" och Kl har förslag till utfö ran de och 
offert Olll uug ra dagar, 

Tillverkas och förSiiljes i parti och mi nut al' 

FIRMA A. NILSSON, 98 Tommarp 
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lig för en ej allt för avancerad läsare. Sa
lunda avhandlas till en början mycket fylligt 
de grundläggande kretselernenten: resistans, 
kapacitans och induktans samt olika kombi. 
nationer av dem. I de följande kapitlen kom
mer sedan elektronrör, detektor- och avstäm
ningskretsar, användningen av elektronrör 
som bögfrekvens·, lågfrekvens-, effektförstär
kare och oscillator. Ett par kapitel om ström
försörjning och tonfrekvensåtergivning före
går sedan ett kapitel med översikt över sän
darsystem, såväl AM som FM, samt antenner 
för sändare. Vidare genomgås grundligt super
heterodynmottagare för AM, och de princi
piella skillnaderna mellan mottagare för AM 
och FM anges. Bokens textdel avslutas så med 
en översikt över de vanligaste och mest nöd
vändiga instrumenten för radioservis . 

l TextframstäUningen kompletteras på alla 
I väsentliga punkter av typexempel med full
o ständiga och instruktiva lösningar, och i slutet 

av varje kapitel, finnes dels ett stort antal 
repetitionsfrågor, vilkas besvarande kräver ett 
grundligt studium av texten, dels ett repre· 
sentativt urval beräkningsexempel, i allt bort· 
åt 400 stycken, av vilka ungefär hälften ges 
kortfattade svar i slutet av boken. 

Det rikhaltiga illustrationsmaterialet är ut· 
valt med stor omsorg, och för alla scbemata 
har använts en konsekvent och överskådlig 
stil. Men ej endast schemata, kurvor och dia
gram, utan även ett representativt urval av 
den amerikanska l'adioindustrins produkter 
bidrar lj]] alt göra läsaren hemmastadd med 

radioteknikens mångskiftande problem och 
möjligheter. 

För att fylla sitt ändamål som lärobok har 
dessutom i ett bihang tillfogats rätt omfat
tande tabeller med för lösningen av proble
men behövliga konstanter, matematiska tabel
ler, omräkningsfaktorer, en uppsättning re
presentativa rördata osv. Ett utförligt sakre
gister samt en sammanställning av de i texten 
härledda arbetsformlerna underlättar bokens 
användande som uppslagsverk. 

Som slutomdöme kan sägas att detta arbete 
är förebildligt för en lärobok på mellansta
diet, men den har säkerligen en hel del att 
ge även mera avancerade läsare, ej minst som 
problemsamling för dem "om undervisar på 
detta stadium. (Fullständiga lösningar på alla 
givna beräkningsexempel har för övrigt för 
detta ändamål utgivits i ett särskilt häfte.), 
och det är med beklagande man måste kon
statera att en motsvarande lärobok ej finnes 
att tillgå på svenska språket. 

COH. 

Stockholms Radioklubb. 
Klubben börj ade verksamheten för året 

med att prova en ny lokal, nämligen restau
rant Norma vid Odenplan. Sammanträdeslo
kalen ligger bredvid själva res tauranten, men 
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KONDENSATORER 

av alla slag 

Två nyheter h-ån TCC 
• 

1) Elektrolyter i papp
b oo "M· ."agare . lcromIte 

I Kapacitans I 
TOPIH'ärde 

I 
Genomslags

arbetssp. spänning 

8 p.F 450 550 
16 » 450 550 
32 :. 450 550 
16 ., 350 400 
32 :. 350 400 

2) Pappers-miniatyr
kondensatorer i aluminiuln 

Kapacitans I Arb.-spänning I Längd I Diam. 

.0002 MF 500V. D. C. 16mm 5 mm 

.0003 , 500 » 16 :) 5 :) 

.0005 , 500 :) 16 , 5 , 

.001 , 350 , 16 , 5 , 

.002 :. 350 , 16 ., 5,6 , 

.005 , 200 , 16 , 5,6 , 

.01 , 200 , 16 , 6,4 , 

.01 :) 350 , 16 , 8,5 , 

Handels- & Industriakti,ebo ;laget UNIVERSAL 
Postbox 16103 STOCKHOM Tel. 233520 (växel) 



Radio
tekniskt nytt 
j vår tekniska bokavdelning 


l tro upp. 

Stort urval av svensk och utländsk 

facklitteratur överskådligt framlagt. 

THE-;-ADIO A!\'IATEURS HAND~r 
BOOK 1949 10: -. (Utkommer i 
mars månad. ) Inb. 16:-. 
RADIO At'lATEUR CALL BOOK 
!\'IAGAZINE \VINTER 1948-49 
8:-. 
!\'löDer, J. K. Amatörradio. Om 
l;:ortvågsradio som hobby. S-m 
1948. Hiift. 12: 75. Inb. 16: 50. 
Gla.s, E. T. Kompendium i radio
teknik. Högre Tekn. Läroverket i 
Stockholm. 

D Del 1. Grundbegrepp. Konstruk
tionselement. S-m 1948. 13:-. 

D Del 2. Likriktning, mottagning och 
sändning. S-m 1949. 9:-.ID Holmgren, M. Brevsl{olans radio
lmrs 1-2. Modern rikt illustreradI radiokurs. Del I 11: -. Del II 
10:-.

l 	 Malmström, S. Grundläggande ra
diotelmil{. Utarbetad vid AGA:s 
ra(lioa vdeining. 
Del 1. Elektroteknik med matema
tik. S-m 1947. 7: 50. 
Del 2. Teleteknisim grundbegrepp. 
Elektronrör. S-m H148. 7: 50. 
Radiosl{olans lmrs i aUmän radio
teknik jämte elektronik. Rikt illu
strerat kompendium innehållande 
kapitel om bl. IL fjärrstyrniug och 
radionavigering. S-m 1948. Inb. 
20 : -. 

Norrelgren, G. Kompendium i ra

diotelmik. S-m 1947. 12:-. 

STI: s kompendium i radioteknik. 

Della-b. S-m 1946. 20:-. 


Sä.nd förprickat mot postför8kott till 

Namn 

Gatuadress 

KUMGS~ 
KUDg~gatan 26, Stockholm. Tel. 2328 15 
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har 	 förbindelse med denna så att servering 
kan 	arrangeras. 

Ett ovanligt stort antal medlemmar hade 
mött upp, men så hade tekniske sekretera· 
ren också ett gediget program att bjuda på. 
Först på programmet stod »Har Ni hört ... ? 
Tekniska glimtar av i dag och i morgon.» 
Fyra 	nyheter presenterades i var sitt 5·minu· 
tersföredrag. 

Först demonstrerade hr Lindström från NK 
en elektrisk resegrammofon. Denna är försedd 
med 	 en batteridriven förstärkare med push· 
pull 	 sluts teg och en 5" PM·högtalare. Skiv· 
tallriken drives av ett fjäderverk. Som man 
kan 	vänta sig är ljudkvaliteten bättre än hos 
en vanlig resegrammofon, men givetvis uno 
derlägsen en vanlig radiogrammofon. 

Ordet överlämnades därefter till civiling. G 
Solders, som i ett kort anförande presente· 
rade Colombias LP·skivor (Long Playing). 
Speltiden för en 30 cm grammofonskiva i LP
utförande är 45 minuter (båda sidorna till· 
sammans). En hel symfoni eller konsert kan 
alltså inspelas på en enda skiva. Detta har 
möjliggjorts av ett nytt skrivmaterial, »Viny
lit». Hastigheten har sänkts till 331/3 varv/ 
minut (mot normalt 78), spårets bredd har 
minskats till 0,07 mm (mot normalt 0,2), och 
slutligen ha.r spårtätheten ökats till 9-12 
spår/mm (mot normalt 3-4). Inspelningsni· 
vån har sänkts 4 dB, men trots detta blir dy· 
namiken större än hos en vanlig skiva, då nill· 
bruset tack vare det nya skivmaterialet är 
praktiskt taget noll. För avspelning erfordras 
en speciall nålmikrofon med särskilt liten 
spetsradie. Nåltrycket är endast 6 gram. Ski· 
vornas livslängd är mycket stor, man räknar 
med 250-500 gångers avspelning utan att 
kvaliteten blir lidande. 

I USA synes ett handelskrig vara under 
uppsegling, då RCA har annonserat ett annat 
system, som visar stora likheter med Colu~. 
bias, men som i en del vitala detaljer avvI
ker. Sålunda har RCA gått in för hastigheten 
45 varv/minut, och dessutom förses skivorna 
med 38 mm centrumhål. Columbias centrum· 
häl överensstämmer med nuvarande standard. 
RCA's avsikt med det stora centrumhålet är, 
att man skall kunna bygga in en hel skiv
bytarmekanism grammofonens centrum
pinne. 

Som avslutning demonstrerades och prov
spelades en Columbias LP·grammofon. Ljud
kvaliteten befanns vara mycket god. 

Trokotronen presenterades av civiling. N·E 
Backmark. Trokotronen är ett elektronrör, där 
elektronerna under inverkan av kombinerade 
elektrostatiska och magnetiska fält fås att 
röra sig i trokoidformade banor. Om man för· 
ändrar spänningen pil en av elektroderna i 
röret kan man få elektronstrlHen ati av· 
böjas och riktas mot en bestämd elektrod. 
Röret kan på så sätt fungera som en trög· 
hetsfri omkopplare. 

Trokotronen kommer inom en nära fram· 
tid alt bli föremål för ett utförligare före· 
drag i klubben. 

Civiling. T Ståht gav slutligen en kortfat· 
tad redogörelse för hur »Fax» (= faksimil· 
överföring) fungerar. »Fax» har på senaste 
tid fått stor publicitet då ett par stockholms· 
tidningar demonstrerat den såsom »Tele· 
Tidningen» etc. Ett föredrag med demonstra· 
tion av »Fax» kommer inom kort att hållas 

klubben. 
Kvällens huvudföredrag hölls av civiling. 

Krista II m i krofo n 
Typ KM8-30-10.000 p/ s-52 dB 

Typ KM6-30- 9.000 p/ s-45 dB 

Pris: 135:

, 

t:arumlirkeInreg . 

PEARL MIKROFONLABORATORIUM, Vallav. 5, Flysta 

Mikrofone,r 

Ett 	hundratal först.klassiga amerikanska 

baudmikrofoner utförsiiljes till kr. 35:-. 

Mikrofonerna iiro av mycket robust kon

struktion och iindll med smidiga yttre 

linjer, varför de lämpa sig suviil för 

kontors- som industrianläggningar. 

För amaWrbruk kunna mikrofonerna meu 

fördel användas för såväl fasta som por

tabla slimlare. Handmikrofonerna äro 

försedda med tryckknappsomkopplare, 

som kunna anslutas till mottagning·sänd

ningsrelä och vidare med en 150 cm sladd 

med påmonterad 3-polig anslutningsplugg. 

Mikrofonerna äro a v riktad typ och ha 

mycket låg akustisk återkopplingsgrad. 

SOUND RAD 'IO AB 

Johannelundsvägeo 6 Spånga 

Tel. Sthlm 363466, 363467 
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Teklronix Oscillograf Typ 511-A 

TEKTRONIX 
OSCILLOGRAFER 

T VÅ TYPER TÄCK A ALLA BEHOV 

GEMENSAMMA 

EGENSKAPER FOR INSTRUMENTEN: 

• 	 Direkt avlihbar s kala fö r s"cphu.tig b ten. 
• 	 Enkelt, pe l'iodi skt eller " triggered" sve p. 
• 	 Tillgö- ng till nmpllt lldkalibrering. 
• 	 Samtli ga likspäIl ningar clpldron i kt r~;; lc 

rad e . 
• 	 Vilka 20 'I. "om hel s t a,- ett normalt s vep 

kan utbredns 5 ggr. 
Teklronix Oscillograf Typ 512 

Behöver Ni brett band och lInabba svep? Behöver Ni likströmsförstärkare och ldngsamma 8t:ep? 

Typ 511·1\ iir med sin 10 Mp/ s förstärkare Typ 512 med en kUnslighe t av 1.3 llJm/mV lil,- och viixelstl'öm och 
och så snabba svep som 10 cm/,us utmärkt med sli långsamma svep som B cm/ sel, Iiiser m, nga av de problem. 
för obsen'atioll av impulser och snabba för vilka möta den. som arbetar på de ollJrllden, llilr föl'lli\llundevis 
lopp av l{Qrt varul,tighet. Så långsamma svep långsumma fenomen måste observeras . En bandbredd av l Mp/s 
som 0,1 cm!.as gör också. 51l-A till en först  för den vertikala förstärkaren och ett så snabbt s vep som 0.3 
klassig oscillograf för ordinära behov. (:m!.lIs gör den dessutom till en utllliirkt \lllin~ l !:'alo!:'ci\lograf, 

Gmera!agent: 

AKTIEBOLAGET NORRLANDIA 

Postbox 19032 	 STOCKHOLM TeL 32 89 54, 32 8955 

, . . amerikanska rör - Ti vet att det är liktyd igt med rör i 

absolut toppklass, Sylvania är det ledande amerikanska rör

märk t. Då ' i rekvi rerar Sylvania-rör från oss erhåller Ji 

fabriksnya rör ur en omsorgsfullt kontrollerad produktion, 

Vänd EdeT till Sylvanias svenske generalagent på någon av 

nedanst ende adresser. 

Generalagent: 

maan radia a.b. 

STOCKHOLM GOTEBORG MALMO KALMAR 

Mäsler Somuel'g. 56 B Odin'galan 20 Friisgalan 6 Slorgolon 47 
Tel. 230360 Tal. 150587 Tel. 31 223 Tel. 2481 
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iinrlrar sig med tiden ett Welwyn-mot
ötrwd, framstiillt enligt "cracked-car
bOll" -metoden. 

rrillverkningstoleranser: ± 1 '/.) ± 2 1'1, 
± 5 %. Lag temperaturkoefflc!ent. 

e ."yn 
kolskiktsmotstånd 

WELWYN ELECTRICAL 

I,ABORATORIES LTD. 


BLYTH NORTFIUMBlCRLAND, 

ENGLAND 


Repr.: CIVILING. GUNNAR WIKLU~'D 

SVEAv ;\.GEN 2&-30. Tel. 20 G2 72. 


STOCKHOLM 


RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 

SPECIAL TYPER 


-i;-··_·&~--~t.~ .... 

I -,-~,i
"~ 

-' •~,--:= 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMATORFABRIK • TUREBERG 
TELEFON STOCKHOLM 351681, 351666 

B4 

K Berglund, som talade om 	 »MiJlersvepet, 
phantastronen och andra sågtandsgeneratoren). 

~Iillersvepet är i princip en generator för 
sågtandformad spänning. Dess 	fördelar fram· 
för andra sågtandsgeneratorer äro framför 
aUt: endast ett rör erfordras. 	Den utgående 
spänningens linearitet är mycket god (kan 
hå llas lineär på någon promille när). Ur
laddnings kondensatorn är liten, av storleks· 
ordningen en hundradel av den kondensator, 
som erfordras vid svepgeneratorer av vanlig 
konstruktion. 

Som namnet anger grundar sig millersvepet 
på den s. k. miUereffekten hos ett elektron· 
rör. Om man ansluter en kondensator C mel-
Ian galler och anod hos ett 	 rör i ett för
stärkarsteg ökas rörets ingångskapacitans ej

l 
med värdet C utan med värdet A· C, där A 
är förstärkningen i steget. Man. kan därige· 
nom lätt åstadkomma mycket 	stora tidskon· 
stauter, någon tinUl1 2 eller Ill er. 

Ing. Berglund Visade matematiskt, att ut
gångsspänningen i själva verket följer en 


I exponentialkurva, av vilken man endast ut· 

nyttjar ett mycket litet stycke, som därige· 

nom mycket nära ansluter sig till en rät linje. 


Man kan på ett mycket enkelt sätt, genom 
att införa en variabel försp,inning på lämp
ligt ställe i kopplingen, skaffa sig en anord· 
ning för variabel fördröjning av impulser. 
Kopplingen blir härigen.om mycket användbar 
i 	 pulstekniken. 

Följande använuningsområden för mmer· 
svepet angavs: 

1. 	Alstring av lineära svep för radar, tele
vision etc. 

2. 	 Alstring av variabel pulslängd eller 
strob-generering. Phantastron. 

3. Pulsräknare. 
Som avslutning beskre" ing. Berglund en 

koppling för uppmätning av lineariteten hos 
svepgeneratorer. 

Följande sammanträdesdagar 	 återstå för 
vårsäsongen 1949: 3/3, 17/3, 3113, 21/4 (års· 
möte), S/S och 19/05. 

Klubbens medlemmar få personlig kallel 
se 	 till sammanträdena. Den, som ej redan är 
medlem blir det enklast genom att sätta in 
årsavgiften 10: - kr (studerande 7: - kr) på 
klubbens postgiro SO 001. I denna avgift in
går prenumeration på POPULÄR RADIO, 
som är kJubbens organ. 

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

Meddelanden om adressförändringar etc. 
ställas till Skattmästaren, samma adress. 

Sekreteraren. 

Hemmatillverkat trildinspelningsaggregat 
I fig. l, s. 2205, i artikeln Hemmatil1verkat 

trådinspelningsggregat i nr 9/1948 saknas 
uppgift om följande kondensatorvärden : 

=C16 =C1S =O,l {IF (avkoppling) 
C12=C13=C14 = C15=10OOO pF 
Cll 

Radioteknisk frågesport 
De riilta svaren: 1 c, 2 a, 3 d, 4 b, 5 b, 6 a, 

7 d, 8 c, 9 b, 10 a, 11 b, 12 c, 13 c, 14 a, 

15 c, 16 b, 17 a, 18 b, 19 e, 20 e. 

Transformatorer 
Anodtrallsformator. Primärt: 110 och 220 

V. 	Sele: 2X600 V 250 mA. Vikt 7 kg. 
Pris 44: 50 

NäUrallsforma.tor. Primlirt: 110, 130, 150, 
220 och 240 V. Sek.: 2 X 350 V 120 mA, 
2X3,15 V 4 A, lX5 V :3 A. Pris 27: 90 

Nättrallsformator. 	Primiirt: 110, 130, 150, 
220 och ::!40 V. Sele: 2X350 V 60 mA, 
2X3,13 V :3 A, lX3 V 2 A. Pris 16: 90 

RADIOAMATÖRERNAS INKÖPSCENTRAL 
TROLLHÄTTAN 2 

Amatörer'• 
SPOLSATSER tillverkas nn iiven i 
Sverige. Inom den allra närmaste 
tiden knnna vi från lager leverera 
som standardtyp 8-vågs spolsats 
med eller utan mf-transformatorer. 
Har Ni några speciella önskemål, 
så tillskriv oss om detta. 

STAVANTENNER med stiillbart 
fäste i rostfritt, 2 m. långa. Kr. 
9: 50. 

IWA-INDUSTRIERNA, IngAirma 
Box 25, Lidingö 1. 

BYTEN OCH FÖRSÄflJNIN6AR ..............................................................................
.............................................................................. 

Under denIla rubrik införa- vl standnrdiserade 
radannonser av nedanstående utseende till 
ett pris av kr. 2: 50 per rnd. lII1nlmum 2 
raders utr.Yl:nnl~. Dessa. radannonser äro R,\' 
HOOdt, att .Julp... en försiiljningskontakt radio
amatörer rnnellan. 

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

önskas l,öpu.: DItraIiudkristaller, 0,1-10 

Mp!s. Skriftligt svar till B. Jacobson, Karol. 
lnst., Kernicum, Sthlm elI. 41 SI 14 kl. 0800. 

önskas köpa: Beg. sig-ualgenerutor samt 
rörprovarc. Sven Agren, LövstUgUll, Valla. 

önskas köpa: Altimeter APN-1, sur plus, 14 
rör, 'oorav 2 st. 955, 2 st. 9004, 1 st. VR 150, 
2 st. 12H6, a st. 12SJ7, 4 st. 12SH7. Roterande 
omformare inbyggd. G~r prl e:a 420 :\10. An
bud önskas. J. Stålhed, Söderfors. 

Till salu: Scr274N Command Set, komplett.
Svar tiII PoP. Radio mlirkt "Anbud Ö. G50". 

Till salu: Amerikansk arm~sändare och mot
tagare typ Be (i54 A, fullt komplett med all 
utrustning , fabriksny, oandnd. Svar till "BC 
G54 A", Populär Radio r. v. b. 

Till salu: Slindare 25 'V, mottagare 7 rör, 
handgeuerator, hörtelefon, mikrofon, vibrator 
umt. Svar till "SCR 284 A", Pop. Radio f. v. U. 

TIII salu: 1 st. BC 6ii4-A pris ·kr. 350:-, 
Ra,dio Rex, Prästgatan 50 A, östersund. Tel. 
139 68, 12735. 
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RADIOMATE lE 

INSTRUMENT 
IMA 66. 	Vriuspaleinstrument av hög l,valit~ . Flän s uiamet e r 8~ mm. 

Fullt utslag meu inbyggd ,shunt 100 mA. Utan sh unt ~O mA. 
Ay l:)e tt för infällt montage. Pris netto 26: öll, 

DIA ()7. 	 Vrid spoleinstrument. Flän s diameter 82 mm. Fullt utslag för 
l mA. Gras]ering 0-100. Inre mo tstånd 75 ohm. Avsett för in 
filIIt montage. Pris netto 3~ ; 60. 

DIA 68. 	 Samma som nIA 67 men grauerillg O-l oc h inre molol ,' nd 
100 ohm. Plis netto :la: 115. 

DIA 70. 	Vr idspo leinstrllment av fabrikat W es ton- Sangamo. Fliinsdia
mete r 82 mm . Fullt uts lag fö r 50 mikro-amper. Skalan ogra
de rad. Inre mots tllnu 1000 ohm. Avsett fö r infä ll t montage. 

rrls enunst 59: GO netto. 

RADIO ROR 
REALISERAS2AP1 pri s netto 28: 50 

Variabelt kolmotsWnu 3 X5000 ohm 
meu 2-polig slrömbryta r e. 

810 84: 50 

805 48: 5() 

Pris netto endast 1: 46 

813 69: (jO Dubbc1gallerrör typ 4G . 
Pris netto 2 : 25 816 9: 60 

I 

., 

ELEKTROLYTKONDENSATORER 
Hermetiskt kapslade. Lätta att mon tera. Högklassiga fabrikat. 

T yp nr. K a paci te t Ar bNssp. Pris 
51 8 "If. 450 volt Brutto 4: 60 
52 16 4 ~0 " 6: 80 
72 8 ;;00 6: 

73 32 2GO " 3: 50 

OLJEKONDENSATORER 
OK-6 0,1 1I1f., 600 volt .... Xetlo O: 90 

OK-7 0,5" 350 " .... .. ............. 2: 75 

o 

RliN LAGE 


I S07 ;\'to 7: 90 

240 12: 90 


838 .. 36: 7i, 

845 35: 7ö 


31GA .. 14: 60 


100TH 69: 75 

230TH 89: 75 


I!~~R,!~~RAS 

IMA66 IMA67 
9JP1 ,,126: 

LEDNINGSMATERIEL 
Push back med va xa u omspinning. Leuarens tjackIel, 0,6 mm. 

Pris netto per meter O: 17 

Kopplingstråd meu PVC-iso lering. L euarens tjocl,lek 0,45 mm. 
Finnes i följande färger: G ul, röu. blu, orange och grön . 

Pris netto per meter 0:, 10 

Kopplingsträd med PYC-i so-Ier iog. Ledarens tj oc kl e]{ 0,6 mm. Fin
nes i följande fårger : Rö ,l , vit och transparent. 

Pris netto per meter : Röd och dt O: 12. Transparent O: 14 

Tvåletlad kabe l lUmpad för h ögtalarledninga r m. m. Isoleringen 
består av genomskinlig rvc, va rige nom denna kabe l kan läggas 
upp syn nerligen d.lsI~ ret Pris netto per met.er O: 45 

DIVERSE 
till nettopriser. 
AI-4 A ntenni so lator av pyrexglas. Storlel, 180X48 mm. 

Försedu med stålwire och l, rok ........................... 6: 95 
RE 22112 Antennrehi, 4-poligt, varav 2 fjlld r a r meu växling 

och 2 med bry·tning·. ~Ianöve r spä oning 115 volt 
yuxel:; tröm .. .. ............................................. 34: 50 

GF-2 Genomföring med trolituii sole r ing. Längu totalt 50 
mm, dialneter 33 mm. ...... ................ .............. 1: 45 

GF-3 National genomföring typ XSl. I solato rn ' totala 
Uingd ;j0 mm, diamete r 31 mm, genomg:1c nd8 ~kru-
vens totala längu 00 mm ....... 

U-930 Uruoxmotstånu !) v., 0,3 amp.. l : 4r; 
GI-I-2 Glimlamphilllare av svart bakeli·t .. 2: 50 

GL-IlO Glimlampa för 110 volt 2 : 95 
GL-220 Glimlampa för 220 vo lt 2: 95 

TR-200 Dubbeltrimmer 2X 130 pf. O: 65 

TR-300 Dubbeltrimmer 2X 400 pf... .. .. .. .. .. .. O: 65 

TR-500 Dubbeltrimmer 2 XSOO pf. O: 65 

S)1-830 StrupmikrOfon .. ............ .. 11:60 

XM-231 B e rnic kristal pick-up 12: r>o 
MIK-17 . Kolkornsmikrofon a v amcril,all,kt fabrikat. Stl'ömbrytare 

inbyggo i hanutaget. 
Pris netto 18: 85 

MIK-18. H a numikrotelefon av amerikanskt fabril{at. Tal-lyssnings
omkopplare inbyggu i hanlHuget. 

Pris netto 27: 85 

Ovanst1'tende telefoner äro försedoa m eu ca. 1 m. 11\ng 
kabel men äro utan allslutniogskontakter . 

KERAMISKA KONDENSATORER 
Amerlknn<5lca keramiska kondensatorer i miniatyrutförande. Fö l
j ande värden fln nes : 

l pf pris O: 40 68 pf pris O: OG 
2 O: 40 100 O: 70 

" 4,7 O: 4Q 150 O: 60
" " 10 O: 65 220 O: 95"" 15 O: 55 330 O: 96" 	 " 22 O: 65 1000 O: 75 

33 O: 60 3500 1: 35
" " 47 O: 60 4000 1 : 31>" 

. . BO PAIJt I 
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r 
ND! A. SPOLSYSTEM kontinuerligt täckande området 

8,8---5;:;0 meter, uppdelat på 4 omräden med godSÄSONGE SRADIO 

Surplusrör 
Specialrör : Fotocell : 
2021 Hi: 50 931A 39: 50 
2C30 17: - Acornrör : 
Sändarrör: 954 ......... .. . . . . 12:

9;:;5 12:3C24 13:
BY69 .. ... ...... .. .. 25: - 956 IS: 50 

9G7 12:
307.'\ ....... ... .. . 43:- 958 18: 50 
807 8:95 

211. .. .. . .. .. ... . 17 : 50 


9i3!) 18: 50 
813 6l) : 50 S tabilisa torrör : 
82G 24: 40 YR90 .. 12:832 29: 50 VR10:i 12:860 31: VR1GO 12: 
Likril{tarrör: Motta~arrör : 
31124 .. ...... .. . 23:- *lL·l 9: 
5ll·WY .... .... .... 16:- ' lR4 .. ..... ...... .. 9: 
872.\ ............. .. 28: 50 ~ lS4 . ......... .... . 9: 
11\41 ..... .. .... .... 19: 50 *lS5 ...... . ...... .. 9: 
RE:~l . .. .......... 17: 50 "lT4 ............. .. 9: 

*3A4 9: 
Mot:;tllndsrör: "3S4 ............. .. 9: 
G5Al 2:  '6Ale::; 13:
55A~ .. .... ........ . 2:  *6C-l 9: 
55B2 .... .. .. ...... . 2:  *6J6 9: 

*9001 12:
Katodstrålerör: "9002 10:
5CP1 .... 55: '9003 12:
91:J .. .. .... .. .. .... .. 3-\):- • ~ minintyrrör 

överlappning enl. följande : 
Band l 8.8- 30 m. 
Band 2 28- 75 m. 
Band 3 70-210 m. 
Band 4 190-550 m . 

Varje exemplar av dessa spolsystem är 
laboratorietrimmat. 

B. GLASSKALA, med grad. i såväl Mc som meter. 
C. VR-IDKONDENSATOR- 2 g., pass. ovanstående. 
D. 	LINHJUL avs. att anbringas direkt å konden

satoraxeln. 
E. KOPPLINGSSCHEMA för bygg!l.nde aven 4+1 

rörs växelströmssuper plus »magiskt öga», medf. 

Ovanstående materiel är fabrikationsöverskott, ga

ranterat nytt och i prima skick. 

Vi nämna detta som säsongens radiofynd ej enbart 

på grund av det enormt låga priset, utan även med 

tanke på hur kortvågsamatörerna längtat efter den

na konstruktion där även 70--200 m. om rådet fin

nes med. 


Priset för ovanstående material A-D jämte kopp
lingsschema är endast kr. 38: 75 plus frakt- och 
postförslwttskostllad kr. 1: 40. 

Material för amatörbyggare 
il,\' tråd_ och gra.JT1.D1ofonlnspelningsnppara.ter 

Grammofoninspelningsmaterial : 

70 watts ;usp elningsmotor med sld vtnllrik ............. . 120: -

Lågohmig graverdosa , G ohm s im pedll ns . 45: -

Nilltrycksmätare .. ........ .. .. .. ..... . 15: 

Gravernålar, omslipn ingsbara 1: 50 

Lågbrusiga a v spelni ngs l ~åla r p r- 100 s t , 5:-

Kri s ta llmikrofou med bord sst ati,' ............. .. ... .. . .. ...... . 95: 

Kristallpick-up . lä ttvil,tstyp 29: 

Nå lkopp ......... 2 : 25 

Grammofons tift pr ask .. .. .......... .. .... . .. .. .. .. 1: 75 

Grammofon s tift li" ngspe lnnde pr 30 s t. . .. ... . .. .. .. 2: 1:3 

Trådinspelningsmaterial : 
70 watts in spelnIngsm otor u tan s kivtallrik ....... .. 95:

Lacktr il. d för lindn ing' av oscillatorspole pr sats .... .. .. 13: -

Spolhållare för rull en med Inspelningstrad 5: 

Inspelni ngstr il. d, rulle med s peltid 60 min .............. .. 4(;:

30 min. 25: 
15 mIn. 15: 

Hä stskomag- oet av litet format IUmplig för bor t rade
r i ng ,.......... . 5:

Rö r 7AG, ... .. 12: 

Rö r 7C5 .... . 11:

Rör 6X5 .. . ö: 

Litz tr:ld ax 0.05. nylo n omspunnen. p r m. -:40 
Litztr:ld 7 X 0.05, nylonomspunnen, pr m . -:50 
L itzt riid 20 X 0.05, siJkesomspunnen, p r m . 1: 10 

TRAN SFORMATORGRAMMOFON BYGGSATS 
till vidstående för anslutningför växelström 127 volt omfattande: motor, skivtallrik, 12:81:50l_ristaU-pick-up med tonarm samt 2 st. nålkoppar .......... .. 
 till 220 volt yäxelström ...... 

O.B.S! Fredagar hålles öppet till kl. 20. 

"Allt 'Ulellan antenn och jord" 

GE J RM" ~LF 
.~~~_________________T__U_D_D_la_D__d_sv_ä_·g__e_D_2_2________B_R__O_~_I_M_A_ Tel. 261615, 2623 tO 


