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6S0-A BREDBANDS OSCILLATOR 

Kontinuerligt frekvensomra

de fran 10 p/s-lO ?fp/ s, ± 1 

db i sex band. Frän .00003

3 volt över 600 oh1l1. 50 db 

dämpsats, kalibrerad i 10 db 

steg. 

3000000-1 
0,1 mV-3iJO V 
%0 p/s-2 ~lp/lI 1100 J\lp/s-2100 Mp/ II 

400C FöRSTÄRKAR.RÖRVOLTMETER 614-A UHF SIGNALGENERATOR 

Från 0,1 millh-olt-300 v. i tolv Frekvensområdet 800-2100 • 

områden. Frekvensområde 20 p/ s Mp/s inställbart medelst en 

till 100 Kp/ s ± 3 %, 10 Kp/ s ratt direkt graderad i Mp/s. 

till 2 Up/ s ± 5 OJa. Ingångsim Utspänning 0,1 ,uY-0,2 volt 

pedans l Mohm shuntad med ö\-er 50 ohm. 

CW, FM och PULS modula

tion. 

l--!OO V, 20 p/s-7oo Mp/II 
1- 1000 V. lik tröm 
_,2 ohm-SOO ltlobm 1 800 MII/ s---4 000 Mpl 

616-A UHF SIGNALGENERATOR 410A DIOD-RöRVOLTMETER 

Likström: 1- 1000 volt i sju 0111- Frekvens01l1 r det 1800-4000 


rfiden . Ingångsimpedans 10 Moh1l1. lI1p/ s inställbart medels l en 


n ixcls tröm: 1-300 volt i sex om ratt direkt graderad i 1IIp/s. 


dden, 20 0/s-700 Mp/s ± 1 db. Utspänning 0,1 I<V---O,2 volt 


Nog'grannhet ± 3 %. Ingångs över 50 olJm. 


impedans 10 ~!oh1l1 shuntad med 'W, FlII och PULS modula


1,3 /l ,II F. Mo tsUmdsomrude : 0,2 tion. 


olJm-500 ~rohll1 i 7 områden. 
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PHILIPS 

nya mellanfrekvensbandfilter 

har spolkärnor av Ferroxcube, 

ett nytt magnetiskt material 

med en begynnelsepermeabilitet av 600 

Philips forskningslaboratorier ha nyligen efter 
ett omfattande arbete fått fram magnetiska male
rial av helt ny typ. I princip utgöras dessa aven 
homogen blandning av järnoxid och vissa me tall
oxider, som pressas och sintras till spolkärnor 
av önskad form. Ett av dessa nya material, 
FERROXCUBE III, har använts i den här visade 
mellanfrekvenstransformatorn för radiomotta
gare. Tidigare använda spolkärnor av järnpulver 
ha en permeabilitet av ca 50, men Ferroxcube 
uppvisar en begynnelsepermeabilitet av 600. 
Detta innebär att induktanser numera kunna 
utföras med ett betydligt mindre antal trådvarv 
än tidigare, vilket resulterar i Q-värden vida 
överstigande vad som hittills kunnat uppnås. 
Ferroxcnbe-materialen ha vidare högt specifikt 
motstånd, liten remanens och små hysteresisför

~~",liH:H-- 5j"'/1' fl) 

~:~fI!:'toJ-- 5101111/1'

' Litz-lriid . 

lllfll'ril/gfkdrl/o ov rerroxwb, 

Trddkolldel/Jotor 115 pF 

Ko/,/,lillgJ.fInV av Fcrroxmbl' 

ov Iågjö"/lLft-mater;al 

Fcrroxcllbe-kiinla 

luster, vilket allt gör dem utomordentligt lämp
liga för högfrekvensändamål. Som exempel härpå 
kan nämnas, att man nyligen, med FERROX
CUBE III som kärnmalerial, konstruerat en 
25000 volts anodspänningstransformator för en 
televisionsmottagare med projektionsrör. Denna 
transformators mått äro endast 32X45 mm. 

DATA: 

Q-värde _........ ... . . 140 
Kopplillgskoelf. . ... .. 1,05 
Primärkapacitet ..... 115 pF 
Sekulldärkapacite t . . 115 pI? 
Frekvellsdrilt. ....... . 5 p/s per 0C 
Max. temp. .......... .60°C 
Diameter.. .. ... .... . . 27 mm 
Höjd..... . ....... . . .. .60 mm 

PHILIPS mellanfrekvensbandfilter typ 5730/52 

Della handfilter är avsell för mellunfrekvcnscr mellan 

44,6-464 kp/s. Ferr()xeuhcmutt~rial anYiindcs håde SOIll 

spolkärnor ocb, i form a v en smal slllllg, som kopp/ings

element mellan de båda kretsarna. Krelsarna äro pa

ralld/kopplade med var sin lrådkondensalor oeh exakl 

frekyensinslällnillg göres med illduklanserllas skruv

kiirllor. 

PllILlPS ORIGINAL RA DIODELAR 

I-I<igllllare Rörhållarc 
Trilllknlldeusalorer Po/skruvar 
Trådlilldade pot. J\'lelIullfrekvenslransf. 
EIck!roi)' Ikondcllsa lorer Vridkondenslllorcr 

SAMMA HÖGA KVALITET SOM GJORT 

PlIILIPS RADIO KÄND FÖR SITT GODA LJUD! 
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Keramiska nålmikrofoner 
eu. iKteulcud ",~{".et ~å.K U SA .. 

Under forskningsarbete med kera· 
miska material av hög dielektricitets· 
konstant (främst avsedda såsom di· 
elektrika i miniatyrkondensatorer fö r 
hörapparater etc.) konstaterades, att 
vissa dylika material uppvisade piezo. 
dielektriska egenskaper under inverkan 
av polariserande likspänningsfält. Dess· 
utom visade det sig, att polarisationen 
kvarstod sedan likspänningsfältet bort· 
tagits, så aU materialet fick permanenta 
piezoelektriska egenskaper. Det tar 
dock en viss tid innan full polarisering 
uppnåtts. Den erforderliga tiden beror 
på fältstyrkan och rör sig om mellan 
fem minuter och en halv timme. 

Det material, som visat sig vara bäst 
lämpat är bariumtitanat i keramisk 
form. PolarisationseHekten förklaras 
av att de i massan ingående småkri· 
stallerna ha en dubbelstruktur, och 
under fältets inverkan kan den ena rikt· 
ningens inflytande ökas på den andras 
bekostnad. Denna ökning kan för öv· 
rigt direkt iakttagas genom mikroskop 
med hjälp av polariserat ljus. 

Ingen fullständig teori har utarbe· 
tats för förklaring av fenomenet med 
inducerade piezoelektriska egenskaper. 
Det tycks dock finnas en nära överens· 
stämmelse mellan möjligheten att alstra 
magnetiska egenskaper i ferromagne· 
tiska ämnen och dessa fenomen. Det 
finnes tydligen små områden i den ke· 
ramiska massan inom vilka dipoler 
kunna orienteras i samma riktning uno 
der inverkan av starka elektrostatiska 
fält, och dessa områden behålla ett 
elektriskt moment efter det att det yttre 
fältet avlägsnats. 

De piezoelektriska egenskaperna för· 
svinna, om materialet upphettas till 
Curiepunkten, som för bariumtitanat 
ligger vid ca 1200 C. Efter förnyad po· 

POPULÄR RADiO NR 5/1949 

larisation återkomma de dock. Det 
temperaturområde inom vilket materia· 
let kan användas omfattar _70 0 C till 

+70 0 C. 
Vid framställningen av den kera· 

miska massan är det av stor vikt att 
man använder mycket rena råvaror. 

Fig. 1. Principiell uppbyggnad av keramisk 
nålmikrofon. 

Under , tillverkningsproceduren måste 
stor noggrannhet iakttagas. Sålunda 
måste ugnens temperatur (l 300 0 

_ 

13500 C) hållas konstant på någon 

grad när. 
Man har även fått fram keramiska 

material med andra intressanta egen· 
skaper. Sålunda finnes ett material, vars 
dielektricitetskonstant ändras av lik

681.84.081 .48 

spänningsfält. Man kan därigenom 
ändra en kondensators kapacitans ge
nom att tillföra likspänning till dess 
plattor, vilket öppnar intressanta per
spektiv för t. ex. frekvensändring av. 
osciUatorer etc. 

Fig. l visar mycket schematiskt upp~ 
byggnaden aven nålmikrofon med det 
nya piezoelektriska materialet. Den ke
ramiska massan skäres i lunna plattor 
(tjocklek ca 0,25 mm), som försilvras 
på båda sidor. Två sådana plattor fast
lödas på var sin sida aven tunn metall
stomme. Dennas ena ända är fäst i god. 
set, den andra ändan är försedd med 
en fj ädrande arm, som slutar i en safir
spets. I figuren har för tydlighets skull 
de dämpningskuddar utelämnats, som 
finnas på båda sidor. Ansrutningsled
ningarna fästas på de båda försilvrade 
ytterytormi. 

Keramikplattorna polariseras däref· 
ter med hög likspänning under tillräck
ligt lång tid (se ovan). Den använda 
Hiltstyrkan uppgår till ca 2 000 V/ mm; 
man använder så hög spänning man 
törs med hänsyn till risken för genom
slag. 

Vid användning för grammofonspel 
ning kommer safirspetsen att vibrera 
fram och tillbaka i sidled. Stommen ut
sättes därvid för böjning, och keramik· 
plattorna på dess sidor uttänjas resp. , 

.,o I 

o I 
.. 
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Fig. 2. Frekvenskurva för keramisk nålmikrofon. (Electronics, dec. 1948.) 
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ULTRAFAX 

Av civilingenjör fil. kand. B SVEDBERG 

G21.3!l7 

Knappt har »fax» debuterat (se visserligen tillfredsställande för åskåda- bildrör men med bl. a. extremt hög 
POPULÄR RADIO nr 3/ 49) förrän ren men gör sig inte riktigt lika bra in- ljusintensitet hos ljusfläcken och myc· 
»ultrafax» ser dagens ljus. Inte ens ett för kamerans mera kritiska ölYa. Resul- ket kort efterlysningstid hos det flou
förbättrat fax.systems kapacitet av 250 tatet av utförda experiment betecknades rescerande materialet. Genom den höga 
ord/ min. tillfredsställer nämligen det som ganska nedslående. ljusstyrkan ansluter det sig sålunda när
moderna kommunikationsväsendets krav Men behövde man verkligen vara mast till projektionsbildröret. Men den 
på snabbhet. Istället ha fax-teknikerna bunden av gängse televisionsteknik som med 525 rader, 30 bilder/ sek. och rad
helt naturligt kastat sina blickar på te- gäller tör överföring av vanliga bild- språng över skärmen översvepande ljus
levisionen, som slänger fram sina bil- scener? Kunde man inte vid överföring flticken används dock i detta fau inte 
der på skärmen i en takt av 30 bil- av bildmaterial gå en genväg? till att bygga upp en bild utan för bil,I
der/ sek. Men det var ej så enkelt som En antydan härom gav televisionsrö- avsökning. Den här använda metoden 
att bara placera en televisionskamera ret med »flygande ljusfläcken», som att för avsökningen använda en ljus
framför den tryckta sidan, vidarebe- . har tillkommit just för att sända bild- stråle istället för en elektronstråle an
fordra signalen via en televisionskanal, material i grafisk form - genomskin- sluter sig sålunda till de i televisionen~ 
placera en kamera framför mottagar- ligt eller ogenomskinligt. barndom använda systemen för avsök· 
skärmen och fotografera av det mot- Röret med flygande ljusfläcken, som ning, där man med en ljuskälla och en 
tagna meddelandet. Detaljrikedomen konstruerats av RCA, är sålunda i prin- roterande skiva med hål placerade J 

hos bilden på televisionsskärmen är cip ingenting annat än ett televisions- (Forts. på s. 142.) 

U,H ,F HLA'!' STATION 

Fig. 1. BIockschema för ultrafaxanläggning. Fig. 2. 

hoppressas. På grund av deras piezo
elektriska egenskaper induceras därvid 
spänningar på deras ytor, som via sil
verb el äggen ledas till uttagsledningarna. 

Nålmikrofonen ger en utgångsspän
ning av 0,75 V vid 1000 p/s mätt obe
lastad med användning aven normal 
provskiva. Dess frekvenskarakteristik 
framgår av fig. 2. 

Nåltrycket för vanliga 78 varv/min. 
skivor är endast 22 gram. Då materia

lets dielektricitetskonstant är hög (ca 
1200) blir elementets kapacitans av 
storleksordningen 900 pF. Den efter
följande förstärkarens ingångsimpe
dans bör vara ca l megohm. 

Flera fabriker i USA tillverka nu ke
ramiska nålmikrofoner i fabriksmässig 
skala till billiga priser. Sålunda saluför 
Sears Roebuck & Company en typ un
der namnet Syntronic, och Sonotone 
Corporation en typ kallad Titone. 

Experimentapparatur för ulrrafax. 

Användningsområdet är givetvis ej 
begränsat till nålmikrofoner. Materialet 
lämpar sig även för mikrofoner, vibra
tions- och tryckindikatorer, små hög
talare etc. G Solders 

LITTERATUR: 
L. Grant Hector och H. W. Koren: Cheramic 

Phonograph Pickup_ Electronics dec. 1948 s. 
94--96. 

G. N. Howatt, Joseph W. Crownover och 
Abraham Drametz: New Synthetie Piezoelec
tric Material. Electconics dec. 1948 s. 97-99. 
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Ledningsberäkning med hjälp 
av cirkeldiagram 

Av tekn. lic. B JOSEPHSON 

(forts.) 

Numeriska exempel på användning av 
det polära eirkeldiagrammet. 
L Givet : impedansen ZJ = 75+j 120 

Sökt : admittansen Yl = l / Zl 

Lösning : 
Man kan här välja ett godtyckligt 

värde på karakteristiska impedansen och 
för enkelhets skull sättes Z = 100 Q. Den 
normerade impedansen blir då 

Zl =rl+jxl =0,75+j 1,20 
och motsvarande punkt inprickas i dia· 
grammet. Enligt föregående roterar vi 
därifrån ett halvt varv utmed en u·cirkel 
och kommer då till punkten 

Yl = 0,38-j 0,60 
varav 

Yl = Yl . / 100 = 0,0038-j 0,0060 
2. Bestäm ingångsimpedansen på en 

ledning med karakteristiken 50 ohm och 
förhållandet s/J. = 0,20, vilken i bortre 

änden är avslutad med impedansen 
(40-j 100) ohm. Försumma lednings· 
förlusterna. 

Lösning: 
Först normeras avslutningsimpe· 

dansen: 

Zl = 40-j 100 = O.8- j . 2 
50 ' 

Motsvarande punkt uppsökes i dia· 
grammet där ni = 0,3165 avläses. Utmed 
u·cirkeln genom denna punkt roterar 
man 0,2 våglängder i riktning »mot 
generatorn» (medsols), dvs. till n= 
= (0,5165-0,5) = 0,0165. 

Där kan man avläsa 

zs= 0,141+j 0,102 
varav den sökta impedansen 

Zs= 50· zs = 7,l+ j 5,1 

3. En lång kabel med stor total dämp· 
ning har en ingångsimpedans mycket 
nära lika med kabelns karakteristiska 
. d b d llmpe ans, o eroen e av avs utnings· 

POPULÄR RADIO NR 5/1949 

impedansen och kan därför användas tiII 
en reflexionsfri frekvensoberoende an· 
passningsimpedans. Den nödvändiga 
längden blir mindre ju större kabelns 
dämpningskonstant a är, men vid alltför 
stort värde på a är karakteristiken ej 
reell som framgår av den approximativa 
formeln (9). Vid höga f rekvenser kan 
dämpningskonstanten dock vara relativt 
stor utan att karakteristiken skiljer sig 
nämnvärt från det »nominella» värdet 

Zo=Yl/ c 

Den amerikanska dämpningskaheIn 
RG-2l/U har följande data: Nominell 
karakteristisk impedans Zo = 53 ohm; 
dämpningskonstant a=0,14 dB per fot 
vid 100 Mp/s och 0,82 dB per fot vid 
3000 Mp/ s ; innerledare av motstånds· 
tråd; dubbla skärmstrumpor för effek· 
tiv förhindring av strålning ; dielektri· 
kum av polyethylen, E=2,3; total ytter
diameter 8,3 mm. 

Upp till ca 3000 Mp/s dominerar 
kabelns resistansförluster varför dämp· 
ningskonstanten stiger med un<>efär ro

ten ur frekvensen som framgår av de 

två angivna värdena. 
Beräkna ingångsimpedansen på en 

stump av ovannämnda kabel, 215 en1 
lång och i bortre änden avslutad med 

impedansen (100+j40) ohm, 
a) vid frekvensen 300 Mp/ s 
b) >> » 3 000 » 

Lösning : 
Först undersöks om dämpningen har 

nämnvärd inverkan på karakteristiken 

och fashastigheten. De uppgivna vär· 
dena på dämpningskonstanten omräk· 

rias till neper per meter : 

300 Mp/ s, a= 0,14 · V3 =0,093 N/ m 
8,69·0,3 

3 M / _ 0,82 _ 31~ N 
000 1 P s, a - 8 --3 - O, ;) 1 / m ,69· O, met era nas u·var en'a ur orme n 

621.3 .012.2 

Försummas förlusterna är fashastig

heten Vfas = l j{ ic vilket för en kabel 
med luft som dielektrikum är lika med 
ljushastigheten u. Om den relativa di
elektrieitetskonstanten är= E så ökar c 
med faktorn E varför Vfas=U/ yZ Här
av erhålles våglängden utmed ledningen 

J,=vfas/f~u/Jy"-;=J'O/ y; 
Faskonstanten 

fJ=2n/;'~wy"k=2n y;j';'o 
Ledningsdämpningen inverkar emel

lertid något på våglängd och faskon
stant, och med hänsyn tagen härtill 
gäller 

l=fJ [1+V2 (*r ] 
där fJ = ev yle och a är den av resistans· 
förluster orsakade dämpningsfaktorn= 
= r/ 2Zo' 

Enligt formel (9) är karakteristiken 
Z = Zo(l-ja/ fJ) 

Ur uppgifterna för ifrågavarande 
exempel kan följande värden beräknas: 

a b 

I Mp/ s 300 300O 
J.o m 1,00 0,10 
J. m 0,66 0,066 

fJ rad/ m 9,55 95,5 

a N/m 0,093 0,315 

a/ fJ N/ rad 0,01 '0,0033 

Härav framgår att man kan försumma 
dämpningens inverkan både på karak
teristiska impedansen och på faskon
stanten (våglängden) . 

Den normerade avslutningsimpedan
sen är alltså 

= 100+j 40-189+· OT 
Z l 53 - , l, ;) 

Motsvarande punkt i diagrammet ger 

(se fig. 5, punkt A) 
ni =0,214 Ul=0,47 

(Om u·skalan ej är inritad i diagram-
b "k " d f l 
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(.( 

<>O 1.4 /'00,80 ,60 ,-40 ,25 ,IS ~'O .05 O 
I,~ f.2 .9c ,7() ,50 ,30 ,20 • ,or 

r 

Fig. 5. Lösning till ex. :~. 

R=e-2U där R=u-cirkelns radie mätt Us= Uj+as = 0,67 
med yttersta cirkelns radie som enhet. minskas med 3,0 ( = 6 hela varv)ns 
Enheten för u är neper.) varefter punkten inprickas i diagrammet 
a) s/ 2=215/66=3,258 och motsvarande värden på rs och X s av

as = 2,15 . 0,093 = 0,200 N läses (punkt B i fig, S) : 
Härav beräknas r,=0,60 

ns = nt+s/ }.= 3,472 xs=-O,12 

126 

Z.=53(r.+jxs ) 

Zs= (31,8-j' 6,4) ohm 

(Om kabelns dämpning försummas så 
blir 
Zs=S3(0,46-j' 0,14) = (24,4-j7,4 ) 

ohm, punkt C) . 
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b) s/},=326 
as =0,68 

Härav 

ns=32,8 
us = 1,15 

Ur diagrammet erhålles (punkt D) : 
Ts = 1,17 x s = -0,13 

och alltså 
Zs= (62-j6,9) ohm 

Detta värde är tämligen osäkert på 
grund av osäkerheten i ns som här mot
svarar över 65 varv i diagrammet. Ett 
fel på 1/ 2 010 i vardera s och J. kan be
t yda mer än 1/2 varvs vridning i dia· 
grammet. Om ledningslängden och våg
längden ej äro kända med mycket stor 
noggrannhet så kan den ökta zs-punkten 
ligga var som helst på den beräkn ade 
u-cirkeln genom punkt D i fig. 5. Den 
nonnerade impedansen måste då ligga 

mellan gränsvärdena 
Ts=0,82 .. . 1,22 
xs=-O,20 . _. +020 

(Om kabeln vore utan förluster så 
blir motsvarande impedansområde be
gränsat av cirkeln genom punkt A : 

Ts =0,44 ... 2,3 
xs= - 0,9 . .. +0,9 

4. Impedansberäkning ur stående-våg

mätning. 

Stående-våg-förhållandet 111 på en för
lustfri ledning med karakteristiken Zo= 
= 50 Q är uppmätt till m = 2,8. Då led

ningen kortslutes vid en viss punkt P, 
förskjutes spänningsnoderna 0,15 våg
längder i riktning från generatorn (mot 
belastningen). Beräkna ingångsimpedan
sen Z l i punkten P på den del av led· 
ningen som' ligger från generatorn. 

Lösning : 

Av uppgiften framgår att det första 
spänningsmillimet räknat frå n punkten 
P i riktning mot generatorn ligger på 
avståndet 0,15 J. från punkten P. 

I ett spänningsminimum är ingångs
impedansen reell och lika med Zo/ m, 
dvs. den normerade impedansen 

Ts+jxs= l / m+i ' ° 
I detta fall är alltså Ts = 1/ 2,8 = 0,357 
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och X s = °och motsvarande punkt in
prickas i cirkeldiagrammet. 

Härifrån roterar man 0,15 J. utmed en 
u-cirkel i riktning mot belastningen, var· 
efter det normerade impedansvärdet kan 
avläsas till TI = 0,84, XI = -0,98. Den 
sökta ingångsimpedansen i punkten P 
är alltså 
ZI = 50 (0,84-jO,98) = (42-j49) ohm 

5. Eli förlustfri koaxialledning med 
karakteristjken 53 ohm är avslutad med 
ett stycke av den i exempel 3 angivna 
dämpningsledningen. 
a) Hur stort är stående-våg-förhållandet 

m på den förlustfria ledningen om 
frekvens samt avslutningsimpedans 
och övriga data för dämpningsled
ningen äro enligt exempel 3 b. 

b) 	 Hur stort blir m om dämpningsled
mngens förluster försummas? 

Lösning: 
a) Skärningspunkterna mellan r-axeln 

och u-cirkeln genom punkt D (se Hg. 5) 
ger direkt stående-våg-förhållandet så
som framgår av resonemanget i ex. 4. 
Man får alltså m = 1,22, i stort sett obe
roende av små ändringar i förlustled
ningens längd. (Om de båda kablarna 
har olika karakteristisk impedans så 
varierar däremot m periodiskt med läng
den av förlustledningen. Förklara detta !) 
Då man som i detta exempel rör sig med 
m-värden i närheten av l är det praktiskt 
att använda ett formulär med den cen
trala delen av diagrammet uppförstorat, 
t. ex. mellan r = 0,5 och 2. 

b) 	Svar: m=2,3. 
(Slut) 

Förlust, förluster 

Vid omvandling, omformning, överföring 
osv. av energi går alltid en del förlorad för 
det avsedda ändamålet. Den kan kalIa~ iör· 
lu.stenergi ; räknar man i stället med effekt 
blir u ttrycket förlusle/fekt. Som gemensamt 
namn fö r håda begreppen användes ordet /ör
luM, eller oftare dess pluralform förluster, 
och minst lika ofta som de två först nämnda 
termerna hegagnas uttrycken energi/örluSI( er) 
och e/fekförlust(er). 

Man 	ser ibland också termerna pännings

förlust = spänningsfall (vilken senare tenn år 
att föredra), furtförlust, viktförlust osv . I 
dessa fall är pluralformen förluster ovanlig. 
Man kan då fråga sig varför den så ofta före
kommer när det gäller energi och effekt. En
ligt svaren på en utsänd rund fråga finn(>r 
m1inga skälet till denna form vara, att det i 
regel är fråga om flera olika förlust s/ag på 
en gång, t. ex. på grund av strålning, frik
tion, 	 strömledn ing, ommagnetisering av järn. 
Andra pekar främst på de många olika för
lustställena i maskinen eller ledningen eller 
vad det nu kan vara fråga om, t. ex. järn
delar och koppardelar, eller ett flertal lager 
och andra glidorga n och friktionsställen i 
samma maskin, eller t. 0 _ m. de olika lokala 
förl ustställena i samma maskindel. Man talar 
all tså om totalförluster, kopparförluster. järn
förluster, friktionsförlu ster, lagcrförluster för
IllSterna i främre lagret osv. 

Om det i stället gällde någon annan stor
het, såsom vikt, skulle man i motsvarande 
fall säkerligen säga t. ex. totalvikt, koppar
vikt, lagervikt, och inte -vikter. Det måste 
linnas någon särskild anledning till pIncal
formen förluster. FÖlmodligen sammanhängp,r 
dess användning med att på det ekonomiska. 
olmådet orden inkomster, utgifter, kostnader, 
förluster m. fl. sil ofta förekommer i plurali~ ; 
man tänker på en summering av enskilda 
poster. Är denna förmodan riktig skulle plural· 
formen förluster ha smittat av sig från den 
ekonomiska till den fysikali sk-tekniska nomen
klaturen, och språkets makt ijver tanken skulle 
åtminstone ha bidragit till att föreställniugen 
om ett fl ertal ekonomiska förlu~tposter fram
manat intrycket av de många enskilda förJuot
bärdarna i maskinen osv. 

Även i andra språk är ifrågavarande plu
ralform mycket vanlig: Verluste, losses etc. 
En viss tendens finn s dock att använda sin
gularform om del enskilda förlustslaget. Den
na tendens spåras även i svenskan; här är 
den dock mindre utpräglad, och man drar sig 
särskilt för att säga t. ex. kopparförlust, 
järnförlust, emedan betydelsen förlust av 
koppar, förlust av järn, ligger så nära. Plura/
formen förluster hOJ blivit karakteristisk lör 
energi- och e//ektbetydelsen. Säger man kop
parförlust, järnförluster, blir man inte mi~s
fö rstådd. 

Ovannämnda rundfråga gällde framför allt 
huruvida singularformen förlust borde efter· 
strävas för det enskilda förlustslaget t. ex. 
friktionsförlust, strålningsförlust. Majoritet~n 
uttalade sig för detta. Resultatet stämmer ju 
bra med - och är väl delvis påverkat av 
TNC:s allmänna rekommendation av singular
formen när det gäller storhetsnamn ; se publi
kationen TNC 3 s. 2l. 

Icke desto mindr har TNC skäl att ej på
skynda övergången till singularis i detta fall. 
Framför allt bidrar såsom ovan påpekats 
pluralformen till tydligheten. Dessutom iir 
den så dominerande i vår tekniska norm
litteratur. Det enda som för närvarande kan 
fordras är konsekvens. I samma uppsats bör 
antingen pluralformen förluster genomgåenrle 
användas, eller också singularis överallt där 
man ej särskilt önskar framhålla förlusturter
nas ~lIer iörlusthärdarnas flerfald. Detta när 
det äT fråga om energi- eller effektförluster ; 
i andra fysikalisk-tekniska fall bör om möj
ligt singularformen förlust begagnas, t. ex. 
fart förlust, tryckförlust, viktförlust, material
förlust. 
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I nedanstående artikel genomgås i detalj hur en kvalitetsförstärkare för ! 

bästa möjliga ljudåtergivning bör dimensioneras. Artikeln är uppdelad 
i två avsnitt, dels en teoretisk del, som återges i detta nummer, dels pli 

avsnitt, som kommer i nästa nummer, med mera praktiska anvisningar 
för hur en dylik förstärkare bygges upp. 

~_____________________________________J 

A. Allmänt. 
Frekvensomradet för vanliga gram

mofonskivor har ända från omkring 
1930 och tills tämligen nyligen legat 
innanför gränserna 50-8000 p/ s, men 
har nu utvidgats från 20-15000 p/ s. 
Denna ökning av frekvensområdet har 
åtföljts av andra förbättringar, minskad 
distorsion, förbättring av frekvenskur
van, större volymområde och mins
kat nålbrus. Dessa faktorer samverkar 
till en betydande förbättring av möjlig
heterna att uppnå god återgivning vid 
avspelning av grammofonskivor_ 

I en inte alltför avlägsen framtid kan 
man nog räkna med att man genom FM-
sändare på ultrakortvåg kommer att ge 
ytterligare möjligheter till mottagning av 
förstklassig rundradio. För att helt kun
na utnyttja dylika sändningar ställes be
tydligt större krav på apparaturen än ti
digare. Utvidgningen av frekvensområ
det som innebär närvaron av kraftiga 
mycket lågfrekventa sigllaler, förorsakar 
lätt bildandet av kombinationstoner vid 
återgivningen och denna form av distor
sion blir även särskilt framhävd och 
märkbar på grund av diskantområdets 

utvidgning. 

Ljudåtergivning på elektrisk väg in
nebär förstärkning aven elektrisk våg
typ, som bör vara en exakt kopia av 
vågtypen hos det ljudtryck, som bildar 
ljudet. Avsikten med förstärkaren är att 
alstra en exakt kopia av den elektriska 

l Ur Wireless World, april-maj 1947. 
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ingångsspänningens vågtyp med en ut
gångseffekt lämplig för högtalarens 
data. Denna ombildar i sin tur de elek
triska svängningarna till motsvarande 
lufttryckssvängningar, som i det ideella 
fallet skall vara en exakt kopia av de 
ursprungliga. 

Uppfattningen aven förslärkare av
sedd att återgiva en bestämd vågform 
är vanligen baserad på dess förmåga 
att exakt återgiva de frekvenskompo
nenter, som man kan komma åt genom 
en Fourier-analys av vågformen. Denna 
metod är någorlunda bekväm och i 

verkligheten motsvarar den det sätt på 
vilket örats mekanismer analyserar en 
ljudvåg i frekvenskomponenter och där
efter sänder meddelanden till hjärnan. 
Man får emellertid icke glömma det 
faktum, att systemets funktion består i 
att återgiva en vågform och icke en sam
ling enskilda frekvenser. Ljud av impuls
natur kan även, om de äger exakt sam
ma frekvensinnehåll, vara av mycket 
olika karaktär. Skillnaden ligger i fas 
förhållandet mellan de olika frekvens
komponenterna. 

Kraven på en sådan förstärkare an-
gives här nedan: 

1. Försumbar olinjär distorsion upp 
till ma:n:mal utgångseffekt. (Uttrycket 
olin j är distorsion innefattar bildandet 

av icke önskvärda övertoner och kombi
nationstoner.) Förstärkaren skall därför 
vara linjär upp till maximal utgångs
effekt för alla hörbara frekvenser. 

2 a) Rätlinig frekven skarakteristik in

om hela det hörbara frekvensområdet 

10-20000 p/s. 
2 b) Alla hörbara frekvenser skall 

kunna återgivas med konstant effekt 
och försumbar olinjär distorsion. Detta 
krav är icke så strängt i den högfre
kventa delen av frekvensområdet, men 
faller kurvan för maximal (distorsions
fri) uteffekt avsevärt vid gränsfrekven
serna måste man före förstärkaren införa 
filter, som sänker nivån för frekvensom
rådets mellersta gebit. Man riskerar 
eljest en ofördelaktig kombinationstone
bildning - i synnerhet från de låga fre
kvenserna. Ett exempel härpå är åter
givningen av orgelmusik med en fel
aktigt dimensionerad anläggning. Här 
kan nämligen de kraftiga tonerna vid 
16-20 p/s åstadkomma betydande dis
torsion (kombinationstoner), t. o. m. om 
man icke uppfattar sj älva grundtonen_ 

3) Obetydlig fasdistorsion inom det 

hörbara området. 
Även om fasförhållandet mellan de 

olika frekvenserna i ett komplext, sta
tionärt ljud icke har någon hörbar in
verkan på ljudkvaliteten, så gäller detta 
icke för ljud med impulskaraktär - så
ledes ett icke-stationärt ljud. I sist
nämnda fall kan ljudvågen bliva full
ständigt förändrad på grund av orik
tiga fasförhållanden . 

4) God impulsåtergivning. 
I anslutning till kraven på obetydlig 

fas- och frekvensdistorsiol1 kan ytter
ligare nämnas ett par saker, som är 
av väsentlig betydelse för god impuls
återgivning. Den effektiva förstärk
ningen måste vara konstant och exem
pelvis icke ändra sig genom överstyr
ning av något av rören. Man bör även 
se till, att komponenter med järnkärna 
(transformatorer, spolar) är riktigt di
mensionerade. För övrigt bör man an
vända dylika komponenter så litet som 
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möjligt. Vid klass AB·förstärkare med 
automatisk gallerförspänning kan det 
vid »Iågfrekventa» impulser lätt uppstå 
förändringar i den effektiva förstärk· 
ningen, vilka kan förorsaka allvarlig 
distorsion, som icke observeras vid sta· 
tiska mätningar. En impuls kan näm· 
Iigen få strömmen i slutrören att stiga, 
och om då tidskonstanten i katodkretsen 
icke är ti llräckligt stor för att hålla gal· 
lerförspänningen kon tant för en läm· 

ligen långvario- impuls, kan det id så· 
dana tillfällen uppstå fö rändri ngar i för· 
stärkningen. Hära orsakas distorsioll . 

5) 	 Låg u.tgångsimpedans. 

För att erhålla en god frekvenskarak· 
teristik på högtalaren och lämplig elek· 
trisk dämpning av denna måste förstär· 
karen ha tillräckligt låg utgångsimpe. 
dans. Vid den dynamiska talspolehög· 
talaren begränsas konens rörelser av 
luften, styvheten och motståndet i upp· 
hängnillgen samt av elektromagnetisk 
dämpning. F ·· r en högtalare med baffel 
är verkningsgraden knappast högre än 
5-10 %, och luftdämpningen, S0111 be· 
stämmer utstrålningen är icke hög. För 
att undgå en för hög basresonansfre· 
kvens göres upphängningen i en kvali. 
tetshögtalare m j uk, varv id samtidigt 
uppnås, att cffektförln ten i upphäng. 
Ilingen blir liten. Den elektromagnetiska 
dämpninuen är av vikt, därför att den 
styr högtalarkonens rörelser. Dämp. 
ningen är proportionell mot strömmen 
som induceras i talspolekretsen samt 
därigenOlll omvänt proportionell mot 
hela kretsens resistans. Maximal dämp. 
ning uppnås vid effektiv kortslutning av 
svängspolen, varför förstärkarens ut· 
gångsimpedans bör göras mycket lägre 
än talspolens impedans. 

6) 	 Erforderlig effektreserv. 

En naturtrogen återgivning av orkes· 
termusik i ett normalt rum kräver en 
maximal utgångseffekt på 15-20 W, 
när man använder en vanlig talspole. 
högtalare med baffeL Vid användning 
av tratthögtalare eller liknande kan 
effekten betydligt nedsättas. 
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UT~PÄNNING 

F ig. L tgångs/ ingångskarakteristik för en 
förstärkare ulan motkoppling. 

B. Utgångssteget 

En utg ngseffekt på 15-20 W kan 
erhållas på tre olika sätt, nämligen med : 
l) trioder i mottakt, 2) trioder i mot· 
takt med motkoppling eller 3) pentodel' 
i mottakt med motkoppling. 

Trioder i mottakt utan motkoppling 
ger mycket förnämliga ljudåtergivnings· 
egenskaper men kopplingen har likväl 
vissa nackdelar. Med rimlig effekt i ste· 
get kan man sålunda knappast erhålla 
mindre distorsion än 2-3 %. Förstärk· 
ningsegenskaperna är - som skisserats 
i fig. l - icke fullt rätliniga. Oberoende 
av signalst yrkan förorsakas distorsion 
och kombinationsbildningar, som ger 
återgivningen en mer eller mindre skor· 
rande klan ". Härtill kommer dessutom 
distorsion på grund av utgångstrans· 
formatorns j ärnkärna. Om belastnings. 
impedansen väljes så, att man får maxi· 
mal output, kommer förhållandet mellan 
belastningsimpedansen och förstärka· 
rens utgångsimpedans att vara ca 2, vil· 
ket icke är tillräckligt för att god hög· 
talardämpning skall uppnås. 

Genom att införa motkoppling en 
sådan triodkopplad push.puIIförstärkare 
kan man mer eller mindre avlägsna 
ovannämnda olägenheter. Motkopp. 
lingen skall om möjligt överspänna hela 
förstärkaren - alltså kopplas från ut· 
gångstransfonnatorns sekundärsida till 
förstärkarens ingångssida. Denna form 
av motkoppfing förminskar nämligen 
även den distorsion, som uppstår i ut· 
gångstransfonnatorn och ställer inga 
krav på ökad utgångsspänning från nå· 
got av stegen i förstärkaren. 

Följande fördelar erhålles genom mot· 
koppling: 
a) förbättring av lineariteten hos för· 

stärkare och utgångstransformator. 
b) förbättring av frekvenskurvan hos 

förstärkare och utgångstransfol1na· 
tor. 

c) minskning av fasförskj utningen 
förs tärkare och utg ngstransfol1l1ator 
inom det hörbara frekvensområdet. 

d) 	 förbättring a utgångstransforma. 
torns karakter istik för låga frekven· 
ser - särskilt med hänsyn till bris· 
ter beroende på det icke lineära för· 
hållalidet mellan fl öde och magnetisk 
kraft. 

e) minskning av förstärkarens utgångs· 
impedans. 

f) 	 stabilisering av förstärkningen så att 
denna blir mer oberoende av utnytt· 
jade spänningskällor o. d. 

En förstärkare av denna typ kan till· 
fredsställa de högsta krav på god ljud. 
återgivning. Förstärkareegenskaperna 
blir, som fig. 2 visar, rätlinjiga ända 
upp till maximal uteffekt, där den lin· 
j ära karaktären brytes bl. 3. på grund 
av att kraftig gallerström börj ar flyta i 
utgångssteget. Den icke lin j ära distor. 
sionen kan hållas under 0,1 %, och det 
bildas inga hörbara kombinationstoner. 
Förstärkarens f rekvenskarakteristik kan 
göras linjär, och den distorsionsfria ut· 
gångseffekten kan h&lIas konstant över 
ett frekvensområde, som är betydligt 
större än det som fordras för Ijudåter· 
givningen. 

Förstärkarens utgångsimpedans 
som vanligen är den viktigaste faktorn 

Fig. 2. Ulgångs/ingångskarakteristik för en 
förstärkare med motkoppling. 
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för högtalarens dämpning - kan göras 
mycket liten i förhållande till taIspole
impedansen. Förhållandets belastnings
impedans/ utgångsimpedans, som även 
kallas »dämpningsfaktorn», kan lätt 
göras så stor som 20-30. 

Använder man pentoder och är till
räckligt noggrann med förstärkarkopp
lingen erhålles en förstärkare, som kva
litativt ligger mitt emellan triodförstär
kare med och utan motkoppling. Förde
len av att använda tetroder eller pento
der består i den större verkningsgraden 
och den lägre styrspänningen. 

Det bör framhållas, att stegets egen· 
skaper i huvudsak blott beror på mot
kopplingens karaktär och storlek. Mot
kopplingen bör därför under alla drifts
förhållanden vara lika effektiv för alla 
frekvenser inom LF-området. 

Om förstärkaren skall arbeta med låg 
anodspänning, har man blott ett val: 
Tetroder (pentoder) med motkoppling, 
men är spänningstillgången icke begrän
~ad, är trioder att föredraga, då de lät
tare kan fås att arbeta tillfredsställande. 

c. 	Utgångstransformatom 

Utgångstransformatorn får väl anses 
som den mest kritiska detaljen i en ha
litetsförstärkare. En felaktigt dimensio
nerad transformator kan åstadkomma 
distorsion, som ofta felaktigt tillskrives 
rören. De olika slag av distorsion, som 
direkt eller indirekt kan åstadkommas 
av utgångstransformatorn, är följande: 
a) Frekvensdistorsion på grund av för 

låg självinduktion i lindningarna, 
för stor läckinduktans och resonans
fenomen. 

b) 	Distorsion på grund av fasförskjut
ning, som motkopplingskretsen för
orsakar om den överbryggar utgångs
transformatorn. Den åstadkommes 
vanligen i form av parasitsväng
ningar, vilka uppstår genom fas för
skj utningen på de höga frekven
serna, då läckinduktansen är för hög. 

c) 	 Icke lin j är distorsion i utgångssteget 
förorsakad av överbelastning vid 
låga frekvenser om primärsidans 
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självinduktion är för liten. Detta 
förorsakas främst av att den effek
tiva belastningsimpedansen minskar 
under tillåtet värde och resulterar i 
en reaktiv belastning vid låga fre
kvenser. Härigenom blir rören lätt 
överstyrda, då belastningsellipsen 
närmar sig en cirkel. 

d) Icke lin j är distorsion förorsakad av 
det icke linj ära förhållandet mellan 
flöde och magnetisk kraft i trans
formatorkärnan. Denna form av dis

torsion förekommer alltid, men blir 
särskilt framträdande om den mag
netiska induktionen överskrider en 

viss gräns. 

e) 	 Övertonsdistorsion orsakad av för 
stor resistans i primärkretsen. 

Om man vill undvika dessa orsaker 
·till distorsion kommer flera av villkoren 
att strida mot varandra. Vid dimensio
neringen aven transformator måste 
man därför i praktiken göra en kom
promiss. 

För en låg frekvens, iD, som är vald 
så, att utgångstransformatorns primär
reaktans är lika med resistansen av be
lastningsresistansen parallellkopplad 
med rörens växelströmsresistanser, kom
mer utgångsspänningen att falla 3 dB i 
förhållande till spänningen i medeIfre
kvensområdet. För en frekvens 3 gånger 
fb stiger utgångsspänningen till nästan 
fullt värde, och den av transformatorns 

reaktans orsakade fasförskjutningen blir 

blott ca 20 0 På samma sätt kommer ut• 

gångsspänningen för de höga frekven
serna att falla 3 dB för en frekvens fd, 
som är så vald, att läckreaktansen är 
lika med summan av belastningsresistan
sen och rörens växelströmsresistanser. 
För en frekvens på 1/ 3 fd stiger utgångs
spänningen likaledes till nästan fullt 
värde. 

Önskas således en förstärkare lUed ett 
frekvensområde från 10 till 20 000 p/ s 
måste fb väljas till 3,3 p/s och fd till 
60000 p/ s. Många gånger kan det emel
lertid vara ganska svårt att framställa 
en transformator, som biott faller 3 dB 

vid gränsfrekvenser, vilka ligger så 
långt från varandra. Då ljudstyrkan för 
de högsta frekvenserna vanligen icke är 
stor, kan man emellertid sänka den övre 
gränsen. Hur långt man kan gå i detta 
avseende, beror bl. a. på nödvändig
heten av aU förstärkaren måste vara 
stabil, då motkopplingskretsen överbryg
gar transformatorn. - Detta innebär, 
att förstärkningen skall vara mindre 
än = l för frekvenser, vid vilka fasför

skj utningen mellan in- och utspänning 

uppgår till 180
0 

• 

För att illustrera tilIvägagångssättet 
kan vi studera en utgångstransformator 
mellan två rör KT 66 i mottakt och en 
högtalare med 15 ohms impedans. 

Optimal primär belastningsimpedans : 

10000 ohm. 
F örhållarulet mellan lindningarnas 

varvtal: 

• / 10000
V 15 

25,8 

Rörens effektiva vä.",elströmsresistans: 
2 500 ohm. 

Basåtergivningen : 

Parallellkopplingen av belastnings
resistansen 10000 ohm och rörens växel
strömsresistans ger: 

10 000X2 500 =2000 h 
12500 o m. 

gångsspänningen falla 3 dB och man 

får: 
(lJbL = 2 000 ohm, alltså: 

Sj älvinduktionen för transformatorns 
primärsida : 

L= 2000 =95 H 
21 

A 

VÄXELSPANrtlNG 

Fig. 3. Självinduktansen i en drossel med 
järnkärna som funktion av påtryckt växel· 

spänning. 
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I:A röR,- fA5vÄN
~TÄRKARliTEG DAR5TE.G 

MOTKOPPLING&&PÄNNING MOTKOPPLING~P~NNING 

Fig. 4. Blockdiagram för förstärkare med fasvändarsteg och slut· Fig. 6. Blockdiagram för förstärkare med självbalanserande fas
steg med mOlkoppling frän höglalarutgängen till första viindarsteg..Motkopplingsspänningen uttages från högtalarutgångcn 

förstärkarsleget. och påföres första förstärkarsteget. 

Fig. 5. Blockdiagram för förstärkare enligt fig. 4 kompletterad med fasvändaren arbeta (Forts. i nästa nummer.)ett Illottaktskopplat drivsteg. 
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D. Diskantålergivningen. 

Summan av helastningsresistans och 
rörena växelströmsresistans : 

10000+2500=12500 ohm 

För Id=60 000 p/ s (w/=376 000) 
skall utgållgsspänningen falla 3 dB, och 
man får läckinduktansen : 

12500 
376000 Xl 000 mH=33 mH 

En transformator på 20 W lindad på 
en bra kärna med primären delad i 10 
och sekundären i 8 sektioner kan upp
fylla dessa krav. 

När man anger data för en transfor
mator kan missförstånd lätt uppstå, då 
lindningarnas skenbara självinduktion 
kan variera mycket med mätmetoden. 
Självinduktionen för en spole lindad på 
järnkärna är en funktion av den på
tryckta spänningen: Variationen fram
går av fig. 3. Den exakta kurvformen 
beror på kärnmaterialets magnetiska 
egenskaper. Den största självinduktio
nen, som svarar mot punkt C erhålles, 
då kärnmaterialet nästan är mättat och 
är vanligen 4--6 gånger så stort som 
»begynnelsevärdet» i punkten A, som 
anger början av magnetiseringskurvan. 
I en rätt dimensionerad utgångstrans
formator kommer primärsidans själv
induktion - svarande mot spänningen 

"A f OR rAsvÄN-
liTAIlI<AR.STEG DARliTE.G. 

MOTKOPPLINGS5P)!iNN I NG 

för maximal utgångseffekt vid 50 p/ s 
- att ligga i omgivningen av punkt B i 
fig. 3. 

Vid angivandet av data för en ut
gångstransformator är självinduktionen 
svarande mot »begynnelsevärdet» 
punkt A en viktig storhet, då det är den, 
som bestämmer frekvenskurvan för låga 
utgångseffekter. 

Det är betydelsefullt att så mycket 
som möjligt undertrycka fasförskjut
ningen i förstärkare, som skall arbeta 
med motkoppling, då eljest instabilitet 
uppstår, om fasförskjutningen blir 1800 

för frekvenser, där förstärkningen är 
> L Med mer än en transformator i 
motkopplingskretsen undgår man knap
past olägenheten med instabiliteten. Då 
det är önskvärt, att motkopplingen över
bryggar utgångstransformatorn, bör 
återstoden av förstärkaren alltså vara 
RC-kopplad. 

Fig. 4 visar ett blockschema för för
stärkaren. Före utgångssteget finns ett 
fasvändarsteg, som styres av det första 
steget. Motkopplingsspänningen til1föres 
katoden på första röret från utgångs
transformatorns sekundärsida. Fördelen 
med denna koppling är, att man lätt kan 
minska fasförskjutningen till ett lågt 
värde, då förstärkaren blott innehåller 
ett fåtal steg. Kopplingen har emellertid 

en hel del nackdelar, 
som gör den olämplig. 
Fasvändaren fordrar 
något större styrspän
ning, än första steget 
kan lämna med till
räckligt låg distorsion 
och dessutom måste 

på olämpligt hög nivå. Den totala kret
sens förstärkning är tämligen låg, t o m 
om man använder en pentod i första 
steget, och om man försöker använda en 
högtalare med låg impedans torde mot
kopplingsspänningen knappast bli till
räcklig. 

+ 

t----- t----il
5LUT5TH 

I

INSPÄNNING 

~ 

Fig. 7. Principschema för självbalanserande 
fasvändarsteg, som kombinerar funktionen hos 

en fasvändare och ett mottaktkopplat 
drivsteg. 

Tillfogar man ett mottaktkopplat driv
steg, som visas i fig. 5 undvikes de 
flesta av nämnda olägenheter. Varje en
skilt steg kommer att arbeta inom ett 
lämpligt område, och den ökade fasför
skjutningen, som heror på det extra ste
get, vållar inga större svårigheter, förut
satt att lämpliga försiktighetsåtgärder 
vidtagits. 

Fasvändarens och drivstegets funktio
ner kan kombineras i ett självbalanse
rande fasvändarsteg. Blockschema visas 
i fig. 6. Fig. 7 visar kopplingen, som 
med fördel kan nyttjas, då man önskar 
använda så få rör som möjligt. 
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S-rörs super 

med rimlockrör 


Av ingenjör JOHN SCHRÖDER 

Ilr 
nedanstående artikel beskrives i detalj en S-rörs 

superheterod}'llmottagare utrustad med de nya rim

lockrören från Philips. Apparaten, vars LF·del är 

starkt lIlotkopplad, ger max. 4 W vid.5 °10 distorsion, 

och karakteriseras bl. a. av god selektivitet. 
~________________________J 

Apparaten sedd nelt framifrån. 

Den mottagare som skall beskrivas i 
det följande är intressant så tillvida som 
den innehåller en del nya komponenter : 
rimlockrör och ny typ av mellanfre 
kvenstransformator. Mottagaren är av
sedd för allström och har tre våglängds
band : långv< g 70 2000 m. mellan
våg 190-580 m och kortvåg 16-51 m. 
Känsligheten är betydande och selekti 
viteten god. Genom stark motkoppling 
i LF-delen uppnås god ljudåtergivning ; 
uteffekten är max. 4, watt vid 5 0/ 0 dis
torsion. Konstruktivt är motta rtaren in · 
tressant genom att den tack vare om 
sorgsfull planering och lednin"sdraO"
ning kunnat byggas ihop på ett mycket 
litet chassi. Mått 20X13 X 6 cm. 

Trots de små dimensionerna är emel
lertid apparatens prestationsförmåga 
förvånansvärd och fullt i nivå med 
kommersiella radioapparater i medel
prisklass. 

Principschemat 
Principschemat ar konventionellt; 

mottagaren innehåller ett blandarsteg, 
ett MF-rör ett LF-steg och slutsteg. 

Blandarsteget, som är bestyckat med 

ligt tril1lningsarbete för att ge fullgott 
resultat. Jnget hindrar emellertid alt 
man väijer ett annat spolsystem eller ev. 
lindar spolar för endast ett våglängds
band, som man är intresserad av. 

Spolsystemet är avsett för en l1Iellan
frekvens av 470 kp/ s; i modellappara
ten har insatts två mellanfrekvenstrans
formatOl·er från Philips, typ 5730/ 52. 
Denna typ av mellanfrekvenstrallsfor· 
matorer, som är försedda med nytt järn
pulvermaterial »Ferroxeube» oeh en ny 
typ av miniatyrkondensatorer, »trådkon
densatorep), omnämndes i nr 6/ 1947; 
de har en del intressanta egenskaper, 
om gör dem särskilt väl ägnade att an

vändas i amatörbyggda apparater. Man 
kan nämligen med dessa MF·transfor· 
matorer variera induktansen i transfor
matorlinclningarna utan att därvid am
tidigt ändra Q-värdet eller kopplings· 
koefficienten mellan lindningarna i 
transformatorn. Det är därvid en enkel 
sak att trimma in mellanfrekvensen till 
exakt 470 kp/ s utan att samtidigt riske

.. €fIIIYl 

I r~
+1__ 

~ '"=' ':" 

AFR-OIOO LF-OIOD 

en triod-heptod, är uppbyggt med den 
avshimda oscillatorkretsen inkopplad i 
trioddelens anodkrets. Härigenom redu 
ceras tendensen till frekvensdrift genom 
den automatiska förstärkningsreglering
en och vid ändringar i niitspänningen. 
Kondensatorn C ökar återkopplings
spänningen id stigande frekvens, var
igenom oscillatorspänning n håller sig 
någorlunda konstant mellan re p. fre
kvensområden. 

I mottagaren ingår ett spols)'stem, typ 
1189 S, om har följande våglängdsom
råden 16-51, 190- 580 och 70 
2 000 meter. Det är försett med inbyggd 
v glängdsomkopplare och erforderliga 
trimrar och paddingkondensatorer. 
Detta spolsystem har visat si" fungera 
mycket bra och krävde endast obetyd-

Fig. 1. Förenklat principschema för apparatens mellanfrekvens- och detektordel. 
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F ig. 2. Apparaten principschema . 

ra att frekvenskurvan i mellanfrekvens primärs ida , Detta med hänsyn till att 
delen ändras. MF-delens selektivitet då bl ir m indre 

IW 
l ~t 

ISW 2W 2W 
I .t 1s1 ht 

Denna typ av mellanfrekvenstransfor

matorer har ett uttag på båda lindning
arna motsvarande 0,7 a totala lind

n ingsvarvtalet för att möj liggöra lämp
lig imped ansoms~ittn in g. Som framgår 
av schemat i fig. 1 användes O,7-utta u et 
på fö rsta mellan fr kvenstransfol'matorns 

TRI M HÄL 

• 

Fig. 3. Kopplingen för mellan frekvens
tran~formatorn. 
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beroende a v den mottaGna signalens 

styrka . Genom den automatiska för
stärknin O'sregleringen ändras nämligen 

hlan darrör.ets inre resistans på så sätt, 
att ökande signalstyrka ökar den nega 
tiva O'allerförspänningen hos r öret var 

vid arbetspunkten fö rskjutes mot områ· 
den , där r örets inre resistans är högre. 
Genom att mellanfrekvenstransfonna
torn är ansluten till 0,7-uttaget kommer 
dessa resistansändringar att inverka 

mi ndre på I 'lF-transform atorns Q-värde, 
som annars skulle öka vid ökan de sig
Ilaispänning. Av samma orsak är mel
lanfrekvensröret anslutet t ill 0,7 -uttaget 
på alldra MF-transformatorn. 

För att minska alltför stark dämp
ning från LF-dioden i AF 41 (I ) och 

.-1';1

O,22M 
f W 
1st 

l st gangkondensator 2x500 pF 
l st spolsy tem Radio ompaniet typ 

1189 S CMF= ,nO el. 455 kp/s ) 
2 	st NI F-transfol11\u torer 

P hil ips 5730/ 70 (470 kr/ s) elI r 
5730/52 (455 kp / s ) 

l 	 st utgång transformator för anpass 
ning av högtalarens impedan till 

L4·l (3 kohm ) 

2 st säkringar 

l t ,kaldre 

l s t UCH4l (Phili ps ) 

2 st VAF4l (Phil ips) 

l s t UL4l (P h ilips ) 

l st UY4l (Philips ) 

chas'ie 6 ><!3x20 cm 

Div. kondensa torer och motstånd enligt 

tabell på princ ipschemat j fi g. 2. ~ 

dioden för automatiska förstärknings
regler ingen i DAF 41 (II ) har dessa bä
da anslutits till 0,7-uttagen på primär 
resp . sekundärsidan på andra MF
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frekvenskurva enligt fig. 5. Som synes För att få en uppfattning om hur 
Q.140 

.120 
blir närselektiviteten mycket tillfreds· komponenterna i motkopplingskanalen 

_100 ställande. Däremot är det uppenbart att dimensionerats utgår vi från beteckning· 
_BOQ en ganska stark dämpning av högre mo· ar i fig. 6. Spänningen över högtalaren 

Q 
.6(J dulationsfrekvenser uppstår i J\ilF.delen. vars impedans antages rent resistiv är 

Det må i detta sammanhang erinras V". Med kännedum om utgångstransfor
om att rimlockrörens hållare på undeI matorns spänningsomsättning (n) fås 
sidan är försedda med en metallcylin. lätt följande samband mellan slut rörets 
der, som fungerar som elektrostatisk data, ,uR" gallerväxelspänningen VlP 

skärm mellan anod· och gallerkretsen. förstärkningen i försteget, 80 ggr, och 
Skulle det - som fallet var med mo· den spänning, som erhålles över hög. 
dellapparateo - visa sig vid trimning· talaren V" 
en, att MF·rören visar tendens till själv. pYg80nR" 

V,,= R 2R = VgF/ n ... (l)svängning hjälper det i allmänhet att 
i+n 

" 20 161284 04812 f6 . 20kels helt enkelt jorda den nyssnämnda me· 2 
---Af_ d" F- 80· n R",u ~'80' 35=2 800 

ar - R.+ 2R ~tallcylindern i MF·rörets hållare. Fig. 4. Kun'or för mellanfrekvens trans fo rma· I n " 
torerna vid olika Q·värden. Detta samband gäller endast under 

Lågfrekvensdelen. förutsättning att spänningsdelaren rl+r~ transformatorn. Diodsträckornas belast· Lågfrekvensdelen innefattar pentod. är högohmig i. jämförelse med högtala. ningsresistans är ca 0,2 megohm var· delen av UAF 41 (II) och slutröret reimpedansen R".dera; genom aU 0,7.uttaget användes UL 41. Förstärkningen i UAF 41 (II) 
Sambandet mellan gallerväxelspän·för dessa blir den ekvivalenta dämp. är ca 80 gånger och för full utstyrning 

ningen på försteget (Vg) och ingångs· ningsresistansen över hela MF·transfor· av UL 41 krävs ca 6 volt gallerväxel. 
matorn dubbla värdet så aU totala spänningen (Vin) till LF-delen är 

spänning. Det skulle alltså erfordras ca 
dämpningsresistansen over MF·trans· Vin = V"+V,,Cl ... (2)

80 m V vid ingången av lågfrekvensde. 
formatorn=~=0,2 Mohm på var· len för att fullt styra ut UL 41. Man 

där 

2·0,2 a =r2i (r l +r2 )kan räkna med att förstärkningen i mel· 
der a lindningen. Räknar man med ett Genom sammanställning av ekv. (l ) lanfrekvensdelen från blandarrörets in· 
värde på inre resistans av l megohm i och (2) fås gång till MF-rörets utgång är av stor·
MF·röret (vid svaga signater ) kommer 

leksordningen 5000 gånger. Räknar 
man fram till ett Q.värde av ca 70 V,, = Vlrl/n(l+~F/n )=

man dessutom med en spänningshöj . 
för denna mellanfrekvenstransformator. 

ning i antennkretsen (första signaikret. = Vin (F/ n) (l / M) 
Detta ger enligt uppgifter från Philips 

sen) av 15 gånger skulle det räcka med där M = motkopplingsgraden = l +aF/ n 
en frekvenskurva som framgår av fig. 

en HF.spänning på antenn ingången av För exempelvis M = 10 fås a~n/3004 och för hela MF·delen får man en 
endast ca 4 ,uV för att fullt styra ut Optimala belastningsimpedansen för 
mottagarens slutsteg. Så hög känslighet slutröret är 3 kohm. I modellapparaten
har man väl knappast praktisk använd är R" = 3 ohm varför n valdes 30. 
ning för med hänsyn till brusnivå, stör· 

För att få motkopplingsgrad~lO
ningar m. m. Man kan därför mycket 

måste tydligen spänningsdelaren i ut·
väl ta i anspråk en ganska stor del av 

gångskretsen rl och r2 återföra 1/ 10 av
LF-förstärkningen för att genom mot· 

koppling nedbringa distorsionen i LF· 

delen. 80x n 


Hur motkopplingskanalen utformas i 
modellapparaten framgår av fig. 6, III som återger de väsentliga kopplingsele. 
menten i denna. Som synes tages mot· V.I 

lO 
() kc/kopplingsspänningen på sekundärs idan : 

av utgångstransformatorn, varför man : 
Fig. 5. Selektivitet.skurvor för mellanfrekvens. på så sätt nedbringar ev. distorsion i O------l..---O'-.......--JI--~--i 
delen. Kurva I: första MF.steget. Kurva II: Fig. 6. Förenklat principschema för Iägfrc·denna.andra MF·steget. Kurva III: hela MF·delen. kvensdeIen. 
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utgångsspänningen. I modellapparaten 
,'aldes T1 = 300 och T2 = 30 vilket visat 
sig ge stabil LF-del och bra ljudkvali
tet men ändå tillräcklig förstärkning. 

Med hjälp av de angivna dimensione
ringsformlerna kan man själv dimen
sionera motkopplingskanalen, så att den 
passar den högtalareimpedans och ut
gångstransformator man använder. Man 
behöver inte nödvändigtvis välja M = 10 
utan kan välja den motkopplingsfaktor, 
som bäst svarar mot de önskemål man 
kan uppställa på mottagaren. Det må 
emellertid erinras om, att det är svårt 
att praktiskt förverkliga alltför liten 
motkopplingsgrad om man inte byggt 
mottagaren särskilt omsorgsfullt med 
tanke på ledningsdragning m. m. Man 
kan nämligen lätt få otrevlig instabili· 
tet i LF·delen vid starkt pådragen vo· 
Iym. Å andra sidan kan man lätt kom
ma ifrån instabilitet i LF·delen genom 
att motkopplingsgraden ökas i motta· 
garen. 

Beträffande nätdelen så framgår det 
av schemat att mottagaren helt saknar 
nätdrossel. I stället användes ett mot· 
stånd på l 200 ohm. Detta går mycket 
väl för sig i de fall man har 220 volt 
i nätet. Visserligen får man då ganska 
betydande spänningsfall över motstån· 
det, men tar man ut anodspänningen till 
slutröret före detta motstånd får man 
tillräcklig uteffekt från slutröret utan 
att brummet blir särskilt framträdande. 
Har man emellertid en stor högtalare, 
som återger toner neråt 100 p/ s, bör 
man helst filtrera slutrörets anodström 
ett separat RC·filter (R = 400 fl och 
C = 16 ,uF) eller sätta in en nätdrossel. 
Byter man ut seriemotståndet mot en 
nätdrossel är det nödvändigt att se till 
att skärmgallerspänningen inte nämn
värt överstiger 165 volt. Skulle så vara 
fallet kan man lätt överskrida maximal 
anodförlust 9 watt för röret. Man får i 
så fall koppla in ett seriemotstånd av 
lämplig resistans i skärmgallertilIednin
gen för att få ner slutrörets skärmgal. 
lerspänning till ca 165 volt. 

Har man 100 eller 127 volt i nätet är 

POPULÄR RADIO NR 5/1949 

Fig. 7. Detaljernas planering i modellapparaten. 

Fig. 8. Modellapparaten sedd underifrån. 

det av största betydelse att man får upp de anodspänning och skärmgallerspän
skärmgallerspänningen så högt som möj· ning direkt över första filterkondensa~ 

ligt. För att få största möjliga uteffekt, torn före seriemotståndet. Detta medför 
är det obetingat alt rekommendera att emellertid att man måste räkna med be
byta ut seriemotståndet mot en låg- svärande brum i slutsteget. För att kom
ohmig drossel. Man kan också ta ut bå- ma ifrån detta kan man enligt Philips' 
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»Miniwam> Setmakers' Bulletin tillgripa 
ett knep. Man tillför helt enkelt en liten 
brumspänning till l :a LF·röret av sådan 
amplitud och fas, att de båda br um
spänningarna kompensera varandra. I 
fig. 9 visas ett schema fö r LF-delen 
utan motkoppling, där man tillför denna 
kompensering spänning till LF-rörets 
skärm galler ; motståndet R2 får här av
passas så att minimum brum uppträder 
i högtalaren. Motståndet R2 skall vara 
av storleksordn ingen 70 ohm. 

Att observ ra är att man {(;re likrik
tarröret UY 41 måste sätta in ett skydds
motstfmd som vid 220 volts nätspän
ning måste uppgå till minst 160 ohm_ 
(vid 127 och no volts nätspänning är 
det inte nödvänd igt att ha med detta 
motstånd_ ) Likriktarröret är shuntat 
med en kondensator på 20 000 pF för 
att förhindra att brum skall uppträda 
genom parasitsvängningar, som kan 
uppträda i röret och moduleras med 
nätfrekvens. 

Till slut några ord om gallerförspän
ningarna i l :a LF-ri)ret. Som synes av 
schemat finnes i katodkretsen inkopplat 
ett icke kondensatorshuntat motstånd på 
30 ohm. Det är detta som fungerar som 
andra ledet r2 i motkopplingsspännings
delaren. Vidare finnas två skilda katod
motstånd, ett för att ae A VK-dioden 
lämplig förspänning och ett annat för 
att ge pentoddelen i r öret, som ju fun
gerar som l :a LF-förstärkarsteg, lämp-

Fig. 9. Kopplingsschema för LF-delen med koppling för kompen,ering av brum . 

Fig. 10. Modellupparat.en ocdd hakifran. 

lig gallerförspänning, i detta fall ca l 
volt. Den högre förspänningen på diod
delen gör förstärkningsregleringen nå
got fördröjd. 

Beträffande principschemats uppställ
ning så kan det vara av intresse att 
Iägga märke till, att de likspänningar, 
som man bör ha i olika punkter av mot
tagare exempelvis över anod och skärm
galler på de olika rören, över katodmot
stånd etc. är angivna inom rektangu
lära rutor. Vid felsökning eller vid 
igångsättning av mottagaren har man 
god nytta av dessa uppgifter. Om de 

avviker alltför mycket fr ån de angivna 
värdena, har man att söka något fel i 
det steg, som uppvisar dessa avvikelser. 

För att göra schemat mera lättläst har 
alla jordförbindnillgar i schemat angi
vits separata. Vid det praktiska utföran
det är det emellertid förmånligt, om 
dessa förbindningar inte göras direkt på 
chassiet utan på så Stitt, att alla j ord
förbindningar, som hör samman till ett 
visst förstärkarsteg, sammanföras till en 
fr ån chassiet isolerall anslutningskläm
ma. Ila de från de olika stegen hö
rande, fr ån chassiet isolerade, jordan
slutnillgsklämmorna kan sedan stj ärn
formigt anslutas till sista filterkonden
satorns minuspol, som samtidigt an
slutes till chassiet. 

I detta sammanhang kan det vara 
lämpligt att erinra om att på detta sätt 
blir mottagarens chassie direkt anslutet 
till nätet - vilket är oundvikligt i alla 
allströmsmottagare - och att man där
för nödvändigtvis måste se till att i den 
färdiga mottagaren inte ha några möj
ligheter att komma i beröring med 
chassiet eller delar som har metallisk 
förbindelse llled detta. 

Den praktiska uppbyggnaden av mot
tagare torde framgå av fotografierna. 
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lJ~ 
Böcker för serv csmän. 
MARCUS, W., LEVY, A. ; Elements of Radio 

Servi.cing. 475 S., iU. Mc Graw·Hill, New 
York och London 1947. 

SQUIRE, E. M. : lntroducing Radio Receiver 
Service. Pitman & Sons, London 1946. 
Elements oj Radio Servicing av amerika

narna Marcus och Levy behandlar service
problem och sCl'vicemctodik fdn huvudsak
ligen praktiska utgångspunkter. En service· 
man skall inte hehöva konstruera om en mot
tagare - det är inte hans sak, all ~er förfat
tarna - det räcker om han är förtrogen med 
metoder för att snabbt lokalisera och avhjälpa 
fel i radiomottagare. 

En radio erviceman behöver därför inte för
djupa sig alltför mycket i teor i ut.an bör kon 
centrera sig p att förvärva så grundlig kän
nedom som möjligt om hur en motlagares 
olika steg fungerar och hur han med hjälp 
av instrument och mätmetoder kan konstatera 
de brister eller f -!aktigheter, som salt motta
garen ur funktion . 

Författarna har satt detta tänkesätt i system 
och presenterar en servicemelod »functional 
servicing», som går ut på alt mottagaren upp
delas i enheter, nätde!, slutsteg, l ;a LF etc. 
Varjc steg analyseras med utgångspunkt från 
enhetens funk tioner efter ett bestämt program, 
som från ett allmänt funktion sprov tränger 
allt längre ner i detaljerna. 

Mater iale t i boken är ynnerligen överskåd
ligt disponerat, och varje steg analyseras efte,r 
samma mönster : 

L 	Snabbprov för att konstatera fel eller nor
mal funktion hos teget. 

2. 	Typiskt schema för steget. 
3. Stegets funk tion. 
4. 	Funktion och vanliga värden hos detaljer

na i steget. 
5. Normala mätvärden fö r stege t. 
6. Vanliga fel i 	 steget 

a l hur dc lokaliseras 
bl speciella problem beträffande utbyte och 

detal jer. 
7. 	Varianter av det typiska schemat för ste

get. Speciella fel sökning metoder för va
rianterna. 

S. Sammanfattning. 

Elements of radio servlcmg a.nknyter vi ser
ligcn till amerikan k standard pa områden 
som ju i en del av eenden avsevärt avviker 
från de svenska, men avvikelserna är inte 
större än all hoken bör var a av största värde 
också för servicemän här i landet. 

Den engelska boken Introdn ing Radio Re
ceiver Service utk om med in första upp· 
laga 1940 oeh använde förmodligen und er 
kriget vid u tbildning av servicemän för krigs· 
maktens behov. Bokens innehåll lJpptas hu
vudsakligen av en mycket koncentrerad ham
ställnin g av matlagarens \'crkning: -ätt. Ser
vicemetoder or.h instrum ent behandla mera 
,;ummariskt. Ett särskilt kapitel är ägnat hur 
man läser radioschemor. 

I en senare upplaga (1945) har innehållet 
kompletterats med bl. a. ett kapitel om an
slutning av nålmikrofoner till radiomottagare, 
uppenbarligen för att göra boken mera an
vändbar för fredliga tiders servicemän. 
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Behöver Ni litet högre spänning än vad 

Er 	 nuvarande näuransformator ger ? Hiir 

får Ni reda på, hur N i skall få det 

tillsammans med möjligheten att fa fyra 

olika spänningar från ett och samma nät

aggregat. 

Den likriktarkoppling, som här kommer att 
be krivas, har i flera år använts av Bmeri
kanska sänJal'amatörer med gott resultat och 
kan kanske därför ha ett visst intresse även 
för svenska sänclareamatörer och radiotekniker. 

Den bästa av detta nya schemas många för
delar är att det ger amatören en möjlighet 
att få just den för tillfället önskade spän
ningen från det nätaggregat, som han har till 
hands. Han behöver inte längre nöja sig med 
t. eX. l 750 V, när han önskar 2000 V. I ett 
sådant fall behöver han bara lägga tiI! en 
relativt billig transformator för att få den 
önskade högre spänningen. Samma koppling 
kan också användas för stegvis val av lägre 

spänningar, som kunna användas vid sänd
ning över kortare avstånd och för experiment
ändamål. 

Den fullständiga kopplingen (fig. 3) är en 
kombination av det vanliga helvilgslikriktar
schemat (fig. l) och ett annat (fig. 2) som 
först kanske verkar en smula ovanligt. 

Schemat i fig . 2 användes i synkronise
rade vibrator-nätaggregat, och ibland även id 
rörlihiktare. SymLolerna äro samma som i 
fig . l utom det att högspänningstransforma

torn är markerad med T ,. och milsteT2 T3 

vara skilda rrlödspänningslindnin<rar, eft er-

Ett ovanligt likriktarschema 


R, Etalal 

Fia. 1. Vanligt likriktarschema. 

,;om hela högspännings transformatorns sekun
därspänning ligger emellan dem. 

.\1an kan vid en titt på detta schema kon
statera att det endast är en omvändning av 
det mera vanliga schemat i fig. l. Det kan 
användas ensamt och ger en hel del fördelar, 
s&som L ex.: 

a) 	Det minskar riskerna, eftersom anodkon
takterna på sådana likriktarrör som 866 
och 872 endast få nollpotential. Antalet 
blanka högspännill gsledare blir minimalt. 

b) 	Brumspänningen i utgång ledningen blir 
minimal. Om T2 och T3 inte äro försedda 
med mittuttag. kan man koppla T4 :5 se
kundär till de.n sida på dessa transforma
torer som ger den min ta Lrumspällningen. 
Skillnaden är dock så obetydlig, att man 
helt kan bor tse från den vid praktiskt 
bruk. 

c) 	 .Man behöver in te ha några bekymmer 
mcd . HF som kommer in i nätaggregatet , 
eftersom högspänningsledningarna från T, 
shunta' till jord g nom kapacitansen mel 
lan lindningarna i och T3• Dessutom T 2 

ha Vl och 2:S anoder endast nollpoten
tial. 

d) Det tillåter enklare kylning av deu jor. 
dade anodcn vid kraftigt Lelastad e likrik
tare. 

Hur fu ngera r schemat i fig. 2? Vi tänker 
0 .. 8 polariteten i ett visst ögonblick så, atl 
T. ger en negativ impuls åt V,;s katod. Här 
måste man lägga värke till, att mittuttaget på 
denna lindning har positiv pot ntial i samma 
ögonblick. Eftersom elektronerna endast kan 
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Fig. 2. »Omvänt» likriktarschemu. Skilda glödströmslindningar Fig. 3. Det nya likriktarschemat, som möjliggör uttag av fyra olika 
måste användas för likriktarrören. 

komma fram på ett håll genom V" nämligen 
från katoden till anoden, flyter elektronerna 
genom röret till anoden, vilken är positiv, 
eftersom den är ansluten till den positiva 
sidan av denna lindningshalva (mittuttaget) 
via belastningsresistansen. Man bör också 
observera, att den undre halvan av T4 :s se· 
kundär inte kan fungera under detta ögon· 
blick, eftersom anoden pä V2 är negativ i 
förhållande till katoden genom belastnings· 
resistansen. 

Det slutliga schemat har erhållits genom 
en kombination av fig. 1 och 2 såsom visas i 
fig. 3. Här har lagts till ännu en transfor· 
mator, T., till det gamla likriktarschemat. 
Härvid vinner man följande fördelar: 
a) Den totala utgångsspänningen är summan 

av 	 de spänningar som kunna tagas ut 

HORN UNG, J L: Radar Primer. McGraw
Hill Book Company, Inc., pris ·14 kronor. 

Som titeln antyder (>primen, = ABC-bok) 
är boken avsedd att ge läsaren en klar och 
lättfattlig framställning av radarteknikens 
principer samt andra viktiga tillämpningar av 
impulstekniken inklusive television och im
pulsmodulationssystem. Detta uppnås genom 
den åskådliga metoden med teckningar och 
utan att använda en enda matematisk formel. 
Därjämte finnas talrika radarfoton jämförda 
med kartor eller skisser över motsvarande ut
seende hos landskapet i verkligheten. Man 
märker att författaren jämte medhjälpare äro 
lika mycket pedagoger som radartekniker. 
(En av medarbetarna har f. ö. tidigare varit 
officer vid amerikanska flottans radarskola.) 

En serie teckningar visar sålunda hur ra
darstrålen får reflekteras mot en plan metall· 
yta riktad vinkelrätt moL strålen, en plan yta 
lutande i en viss vinkel, en buktig metallyta 
samt en godtyckligt formad metall y ta bildan· 
de godtycklig vinkel med radarstrålen. Med 
lika åskådliga teckningar får man se hur ra· 
darstrålen från en flygburen radar åstadkom· 
mer svaga reflexioner mot öppna landet. star
ka mot stadsbebyggelse med skyskrapor av 
järn, mycket svaga mot en vattenyta samt 
starkare mot en sluttande flodstrand . 
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separat från var och en av T, och T4 om 
dessa båda kopplas i fas till nätet. Detta 
kan experimentellt fastställas genom att 
man skiftar transformatorns primärtilled· 
ningar till det läge där man får den hög
sta spänningen_ 

b) 	 Den totala utgångsspänningen blir lika 
med skillnaden mellan de spänningar, som 
separat kunna uttagas från T l ocb T4, om 
de båda transformatorerna kopplas i mot
satt fas till nätet. 

el 	När kopplingen arbetar enligt b), uppstår 
ingen onödig förlust i effektivitet, efter
som de resulterande, och icke de båda 
ursprungliga spänningarna likriktas. 

d) 	Polariteten av utgångslikspänningen är 
alltid likadan, oberoende av vilket läge 
transformatoromkopplaren står i. 

Medelst olika skuggade sektorer visas be· 
tydelsen av smal eller bred radarstråle när 
det gäller att erhålla reflexioner från ett 
flygplan. Särskilt intressanta äro de teck
ningar, som visa jämförelsen mellan ljud. 
och radiovågor när det gäller att utnyttja 
ekot för lokalisering_ En annan serie teck
ningar visar hetydelsen a\' längre eller kor
tare impulser vid lokalisering av flygplan. 

Efter de två grundläggande kapitlen om hur 
radarkon beskriva avstånd och riktning till 
målet, kommer ett kapitel om hur , elektron· 
strålen ritar en bild», där det utförligt redo· 
görs för hur ekon uppkomma på indikator
skärmen. Därefter följer ett kapitel om en ra
daranläggnings byggelement, där genom block
schema visas hur de olika signalerna syn
kroniseras, likriktas och på olika sätt sam· 
verka_ En sammanställning av foton av olika 
radarantenner av fabrikatet Raytheon är i 
sitt slag unik. Vidare får man se ett block
schema för en radarmottagare, diir de olika 
typerna av signaler äro framställda på ~amma 
sätt som när det gäller förklaringen av l. ex, 
en superheterodyns funktion. 

I boken hehandlas vidare radar-höjdmeter, 
blindlandningssystem, radiopejling, loran, ra
diolänkar för mikrovåg, mångkanals-impuls· 
modulationssystem, television i svart·vitt och 

spänningar. 

el 	Om T.:s primär brytes blir den totala ut
gångsspänningen endast lika med T I:S se
kundärspänning. 

fl 	 Om T l:S primär brytes blir den totala ut
gångsspänningen endast lika med T 4 :s se· 
kundärspänning. 

gl- Sekundären på den oanvända transforma· 
tom i kopplingarna enligt e och f tjänstgör 
såsom extra filterdrossel. 

Omkopplarna, som visas i fig_ 3, manövre
rar tillförseln av de fyra olika spänningar, 
som omnämnts i a, b, e och f härovan . Man 
måste vid byggandet av detta nätaggregat 
naturligtvis se till, att all materiel, som an· 
vänds, är av prima beskaffenhet, och att isola
tionen tål de höga spänningar, som före
komma. 

CH 

i färg samt sonar. I ett sista kapitel ges en 
historisk överblick med början frän naturens 
egen radar eller rättare sagt sonar. I slutet 
finns en bibliografi över allmänt radiotek
nisk samt radar· och televisionslitteratur jäm· 
te ett mycket värdefullt register över radar
begrepp och ·facktermer. 

Som sammanfattning kan sägas att denna 
ABC·bok om radar fyller ett länge känt be
hov och att den väl förtjänar att översättas 
till svenska för att användas t, ex. vid vårt 
försvars radarskolor_ Även den mera avan
cerade radarteknikern torde ha intresse av 
att få en sådan översiktlig och logiskt upp
byggd framställning. De i boken omnämnda 
erfarenheterna av radars användning göra 
framställningen på ett särskilt sätt levande 
och medryckande_ Bokens karaktär av läro
bok understryks därtill av att varje kapitel 
avslutas med ett antal. tankeväckande frågor, 

Bengt Svedberg. 

CREAMER, W J : Elements of Electrical 
Engineering, McGraw-Hill, New York, Lon· 

don 1948; 344 sid., 258 fig., 5 4:-. 

De första sex kapitlen av detta arbete av
handla grundläggande elektriska lagar, deras 
praktiska tillämpning samt elektrokemi. I de 
fyra följande kapitlen göres sedan en under-
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RCA,. rörhandbok HB3 (3 bond) 
innehåller dato och kurvor över 
0110 RCA :s rörtyper. I priset, kr . 
4S inkluderas kompletteringsblod 
under ett år framåt . 

• • • RCA:s elektronrör 
av 350 olika typer 

"Rodia Des ilIners Hondbook" kr. 6 Begär våra nya prislistor
" Receivin!'l Tube Manual , Re-IS" 

kr. l : 7S . 

" Air-cooled Tronsmiting Tubes" kr . 

l: 7S. 

MOTTAGARRÖR 	 FOTOCELLER 
I metall'-, glas-, helglas-, bantam- och miniatyrutförande. 	 Gasfyiida och högvakuumtyper. 


Elektronmultiplikatortyper. 

SÄNDARRÖR 

För effekter upp till 2 kW uteffekt. TYRATRONER 
För frekvenser upp till 500 Mp/s. Tetroder och trioder. Ignitroner. 

LIKRIKT ARRÖR 	 STABILISATORRÖR 
Högvakuum och gasfyllda för toppspänningar upp till För ett flertal olika spänningar. 

40000 V. 
 SPECIALRÖR 

KATODSTRÅLERÖR »Röda rör» med 10000 tim. garanterad livslängd. 
Flera olika dimensioner och skärmmaterial. »Vibrotronrör» (electro-mechanical transducer). 

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

EI.EKTRONIKBOI.AGET AB 

Kungsgatan 34 	 STOCKHOlM Elektronrörsavd. Tel. 216292 

Auktoriserad representant för ReA:s samtliga elektronrör 
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fyp 3 PM 

* Hcig utgå ngsspiin ning.
* Mycket mjllkt ankarfäste.
* Avbalanscrat nåltryck. 

,-~-----------------------------------------------------~ 

Den magnetiska pick-up'en 

Wochrts 

Utmärkande egenskaper: 

* f;na .ltående ljudåtergivning. 
* Minimal dis torsion . 

* Vridbart huvud lör nålbyte. 

* Justerbar för automatisk stopp. 

fyp 33 PM - minskar skivs/ifagel. 

En lätt magnetisk picbup 

för resegramm ofoncr. 


En kvalitetsprodukt, som tillfredsställer aila krav - -
Tillverkos av : 

Bruttopriser: 


Typ 3 PM Hi" h Fide/if )' Kr. -\3 ,00 
 A B SVENSKA WALCHRIS 
Typ 3 P ,\1 N o rmal Kr. 33,50 Erik Dahlbergsgoton 6 HÄLSINGBORG 
Typ 33 P;\\ för rc s("g r:.lm mo fon Kr. 25 :50 

SURPLUSMATERIAL 

Ugrlugstransf. 2 X " 000 ohm/ W 7: 50. 

_;,H1gade reosla te l' 3 ;:; K olllll med tI- ,i. polig 

"trömbrytnre, cenl ra lu b. 1: -. Aikrofon

l,apslar ).1ymex, c1yna mi 'lm i mp. 50 011111, 

högsta I ä ns lighet 27: 50. Potentiolll ., 

amerik. i lll in iiltyru tfii r a lllle, 1 m cg. "O 

IU Ul . axel 2: 55. Sal or 

~: 15. 

'Radiorör : 
lA7 .. ... 4: 
lLCG .... .... . .. u: 
tiV(j I01 . . .. . .. ... . " :3: 7ii 
mu/GG;, .... ... _.... 4: 
GX5 . ... . ........ .. . .. 8: 
l~KS m ..... .. ... .. . 4 : 
1~Q7 ... ...... ... .. . a: 21) 
25LO 3: 7il 
~~Z5 . . 3: ;joO 
::!GZ6 ;3 : 50 

INETRA 

Rege ringsgutan 8(\, Stockholm. 


Tel. 200147, 2162;J;J. 


·tandul'c1lyp, 1 mcg. 

~~LG . .............. 3 iiO 

:1.,Z4 . ... ... .. .. . ...... :! 7;:) 

;1;:;Z5 ... .... ... .. . ..... ~ 

.j :::! .... . .. ... ..... .... .. a 

GOLG . ... ...... .. . .. :3 :;0 


F.le\<truh ter : 
8 nlf 450 V 2 25 

8+8 !ll C 450 V 3 25 
lG mf 4:;0 v 2 75 

lf1+ lO mf 3GO v :3 75 

Telefon: 21510 

RADIORÖR 
6AQ58:- 6X4 7:
6AT6 7:- 6J6 12:
6AU6 8:- 6BA6 8:

6L6 10:- netto 

På bruttopriserna lämnas 35 J~ amatörrabatt 

K. A. ÅGREN 

Västra gatan 29 ÖREBRO 

l nom kort utkommer,' 


Från radioteknikens gräns

områden: 


VÅGOR, STRÅLAR, 

VIBRATIONER 

a v ingenjör Eric A ndersen . 


Priset blir c:a kr. 20. plus frakt. 


Rekvirera, fr ån : 


MELLERSTEDTS FÖRLAG 
N orrlandsg. 22, Sthlm. Tel. l [8462, 108084 

sökning av de begrepp som betecknas det 
elektriska fältet, det magnetiska fället, den 
magnetiska kretsen samt induktans. Kapitel 
elva ger en översikt av den grundläggande 
teorien för motorer och generatorer och 
lolvte och sista kapitlet genomgås räll sum· 
mari, kt eleklronikens grunder. 

Det kan sålunda synas som boken ej hade 
så särskill mycke I atl ge den huvudsakligen 
teletekniskt inlresserade läsaren, men då delta 
arbcte är avsell som en övergångskurs från 
hög"kolornas allmänna matemalik· och fysik· 
s tudier till de mera tekniskt betonade spe· 
cialstudierna i elektroteknik, är basen så 
pass vid att även räll kunniga tekniker torde 
kunna finna partier av intresse i framställ
ningen. Till exempel har sålunda icke·lineära 
kretselement ägnats avsevärt utTymme. 

I ett arbele av denna arl kommer dock 
med nödvändighet en blandning av elemen· 
tärt och avancerat stoff all pre enleras lä· 
saren näslan jämsides. P å avvägningen här· 
emellan beror sedan bokens värde som läro
bok. I föreliggande fall har stor vikt lagts 
vid tilläl11pningar av den genomgångna teo· 
rien och de studerande vinner härigenom sä· 
kerhet i arbetet med de olika, för nybörjaren 
ofta förvirrande måttsystemen. 

Konsekvent har här jämsides tilliimpat~ 
saväl MKS·sys temet som CGS ·sy~lemet, och pil 
e tt fl ertal ställen göres jämförelser även med 
det anglosaxiska 111 ttsystemel, vilket kan 
vara värd fullt vid studiet av äldre engelsk
språkiga arbeten. Att beklaga är dock, att ej 
Giorgi·syslemet kunnat tillämpas. Nu har· 
står den ofor mliga ludeln ingen i elektrosta
t iska och elektromagnetiska må Uenheter. 

Ett trevligt illustrationsmaterial och talrika 
övnin gsexempel ( bortå t 400 SL) bidraga till 
all göra franu äIlningen väl lämpad som läro 
bok. 

eOH. 

MITH, A W : Elec lrical M easuremenls in 
Th eory and App/ica/ion, fjärde upplagan, 
McGraw - Hill, New York, London 1948: 
370 sid. , 250 fig., 4,25. 
Titeln på detta arbete är missvisande i det 

hänseendet, a LL tiLlämpningarna knappast på 
någon punkt föras utöver det skolmässiga la
boratories tadiet, och man skulle helst vilja 
rubricera boken som en handledniug vid Ja · 
borationer i elektrisk mätteknik . Några an
knylningar till d<: t praktiska livets mera eUer 
lnindre rutinnläss iga lnätningar före kol11n1er 
ej i hela arbelet. 

En ny upplaga av e tt arbcle som detta kan 
dock påräkna speciell uppmärksamhet , i all 
. ynn .rhet som 14 år förflutit sedull föregåen
de upplaga utkom, och man väntar sig väl 
närmast en grundlig omarbetning med hänsyn 
lill tcknikens framsteg. Den viktigastc nyhetell 
synes vara att MKS,syslemet genomgående 
lillämpa L , men i övrigt tycks inga mera ge· 
nomgripande förändrin gar hava vidtagits. 

En kort genomgång av innehåIleI kan kan· 
ske ge en uppfattning av vad man kan få ut 
av della arbete. lvlättekniken grundar sig pa 
internutiollellt antagna enheter , och dessa en · 
heter definieras och laborator iemetoderna för 
bes tämning av strömstyrka, spänning, kapa
citans, induktans, effekt , magnetomolorisk kraft 
e tc. genomg s grundligt. Mest värdefullt torde 
de undersökningar av möjliga felkällor vara, 
vilka följa efter varje viktigare mätmetod. 
Ett par allt för kortfattade kapilcl avhandla 
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GE~ERATORER 


TYP 


El 

PIUS 


Kronor : 

375: 

NETTO 

TYP 


B3 

PRIS 

Kronor: 
600:
NETTO 

TYP 


(2 

PRIS 

Kronor: 
890:
NETTO 

Tl'P 

il 38 

93: - NETTO 

Begår offert 

Frekvensområde : 


N oggrannhet : 

U timpedans : 

Strålning : 

Belyst skala : 

iVätanslutning : 


Dimensioner: 

Vikt : 


Frehensomrilde : 

iVoggrannhet : 

A ttenuering : 


Strålning: 

In· och ut vändig 

modulering : 

Nätanslutning: 

Dimensioner: 

Vikt : 


Frekvensområde : 


Utgångssyslem : 


Modulering: 

Nätanslutning: 

Dimensioner : 

Vikt: 


100 Kc/ s- 60 Mc/ på grundfrekven· 

serna. 

Garanterad till ± l 0/0. 

Kon tant 75 ohm. 


nd er 3 .uV vid 60 ]Vlc!s. 
Skalans totala längd 750 mm. 
Växelström 40-100 pj., 110-210- 230
2.50 volt . 
33 X 27 X 20 cm. 
C :a 7,5 kg. 

100 Kc/ s-30 :Me/ s i 5 band. 

Garanterad till ± 1 0f0. 

75 ohms konstant impedans genom an· 

paesad transmissionslinje och konsl.

antenn. 

Und er 3 .<LV vid 30 Mc/s. 


10 nio eller 30 Ofo vid 400 p/ s. 

Växelström 40- 100 p/ s, 100-260 voll. 

31x 34x 36 cm. 

C :a 12 kg. 

Tryckknappsinställning av 12 enligt kun

dens önskan välj bura frekven ser inom om· 

l'ådel 50 Kp/s-30 Mp/ s. Varje frekvens 

justerbar från angivet värde ± 10 "lo. 

Stegattenuator, konstant impedans 75 ohm. 

KontenuerliO't variabel utgång från l I'V
100 m V. Anpassad konstantenn med 37 

ohms, ]0 ohm s och Dummyantennuttag 

medföljer. 

30 Ofo. 400 p/ s ± 5 Ofo. 

40-100 p/s, 110- 250 volt. 

31 X 34 X 26 cm. 

C:a 12,5' kg. 

.!TTENU lTOR 
AttemIatorn består av ett gjutet aluminiumhus, i vilket 
grafitmotstån~ av precisionstyp inmonterats (se figur). 

Impedans: 
Dämpning: 
A'oggrannhet : 

Kontakter : 

Storlek: 
Vikt: 

75 ohm. 

0-80 db, stegvis 20 db. 

± l db vid 0-100 Mp/ och

± 2 db vid ]00-300 Mp/ s. 

Kontaktblad och kontakter äro utförda i 

silverpläterad rhodiull1metall för att garan· 

tera god kon takt. 

Lägesmarkeringen är kompletterad med 

speciell lyftanordning för att skydda kon· 

takterna vid vridning. 

Diam. : 6,35 cm. Tjocklek : 2,54 cm. 

0,25 kg. 


med närmare upplysningar. Omgaende leverans. 

GEN ERALAGENT: 

pAR HELLSTRÖM 
AGENTURf<IRMA 

Spannmålsgatan 14. Telefoner 132832 och 11 4339 

GÖTEBORG 




Bilradio, typ 78, G rörs 
superheterodyn m. hög
frekvensförstiirkning. 
Mellan- och långvåg. 
Kr. 400:
Rabatt en!. klassning. 

Bilantenner, 3 och 4
delade samt torpedan
tenn. Fr:lll Kr. 26:
till nr. 42:  brutto. 

Colvern trådlindade 
potentiometrar 1, 2, 3 
och 4 W. Kr. 5: 50
7: 50 bro Remix,Always 
kolpot. 0,5 och 1 meg
ohm med 2-pol. ström
brytare, S-märkt. Kr. 
7: 60 bro Kolpot., utan 
strömbrytare 0,2-0,5 
-1-2 megohm. Kr. 
~: 80 bro 

Champion Reseradio, 
typ C 449, med 3 våg
längdsområden: kort-, 
meLlan och Ulllgvåg, 
ställb. kortvågsantenn 
samt sparomlwpplare. 
Pris exkl. batterier Kr. 
198: -. Haba tt enligt 
klassning. 

Sekundärbögtalare : 
Typ E, utan volym
kontroll Kr. 29:  bl'. 
l'sp A, med volymkon
troll ...... Kr. 39:  bro 
Typ B, med vOlymkon
troll ...... Kr. 49:  bro 
Typ C, med volymkon
troll ... ... Kr. 79:  br:. 

~ .... . - ~'='~ . ,. 
.~ .:: ).~ : . 

!\dV8oce signalgeoera
torer, typ E, frekvens
område : 100 Kc/s-GO 
Mc/s på grundfrekven
serna. Noggrannhet ± 
1 %. Kr. 375:  netto. 
l'yp B3. Frekvensområ
de 100 Kc/s-30 Mc/s, 
fördelade pA 5 olika 
band. Kr. 600:  netto. 

Högtala.re: 
Typ EUl-8 'l' yp EH 51-4/} 

iSW 5W 
12 W 12W 
80 40 O 

6,3 V 14,2 V 
300-600 p~ 300----0000 pis 

1,1 kg 
155 mm 
170 mm 
200 mm 

Kr, 14~: 

1,1 kg 
15il m 

170 mm 
200 mm 
Kr. ffii;:-

Garrad Pick-up huvU(1. 
[{r. 10:  nto. Kristall
insats, typ GP9, Kr. 
25: _ br. Kristallin

Anodbatterier, 67,5 V, Kr . 
o: 20 nto. St...ndardbatte
rler fUr r eseradio a\· alln 
typer lugerföru ti . 

sats, typ GPll, med 
permanent safirspets, 
lir. 10: - bro 

På nedanstående adresser finner Ni alltid sakkun
nig.t fo·lk beredda an stå till Eder tiänst. 

UT\TALLNINGA~ 


SveQvagen 50, tel 20125"' ~17848 


RORSTRANDSG. 37 • STHLM 

Malm,k,lInadsg 24,Iel 215703.211393 
Polhem.gctan 38, tel 520950,520951Telefon 305571 3073n 

elektronrörens användningsmöjligbeter vid 
elektriska mätningar. Framställningen på den· 
na punkt är dock avsevärt föråldrad och kun
de dessutom med fördel gjorts fylligare. 

På det hela taget synes författaren (enligt 
förordet) ägna större intresse åt huruvida den 
länga eller den korta linjen i schematisk 
framställning skall beteckna ett batteris posi
tiva än att nedlägga möda på alt använda 
vedertagna beteckningar i formler och här· 
ledningar eller på att modernisera bildma
terialet. 

COH. 

ULtrafax ... Forts. fr. ·s 124 
spiralform mot centrum åstadkom en 

»flygande ljusfläck». Men denna klum

piga mekaniska metod undanträngdes 

ay den elektroniska med den tusenfaldigt 

snabbare översvepande elektronstrålen. 

Icke förrän nu har man dock lyckats 

lösa de problem, som uppställde sig vid 

skapandet aven på helt elektronisk väg 

alstrad »flygande ljusfläck». Ett av 

dessa var tiLlverkningen av ett katod

strålerör som praktiskt taget saknade 

någon efterlysning hos skärmmateria

let. Om det åtgår en viss tid innan ljus. 

fläcken når sin maximala Ij usstyrka 

och dilrtilI en viss tid innan ljuset helt 

borttonat i denna punkt, medför detta 

nämligen att vid avsökningen av bilden 

de svarta partierna flyta ut i de vita 

och vice versa. 

Den flygande ljusfläckens ljus upp

samlas vid ultrafaxsystemet aven lins, 

proj icieras därefter genom det genom

skinliga bildmaterialet - t. ex. ett film

band -, passerar vidare genom ett 

kondensorlinssystem, sedan genom ett 

filter, som släpper igenom endast den 

ultravioletta strålningen, samt slutligen 

mot en fotocell. När ljusfläcken vand

rar över katodstrålerörets yta, kommer 

det genomskinliga bildmaterialets par

tier att i tur och ordning avsökas och i 

fotocellen omvandlas i motsvarande 

elektriska spänningsvariationer. Dessa 

motsvarar en vanlig televisionssignal. 

Det ultravioletta filtret användes 

härvid för att filtrera bort all den syn

liga ljusstrålningen. Efterlysningstiden 

är nämligen minst för den ultravioletta 

strålningen och även om det av skär· 

POPULÄR RADIO NR 5/1949 

Kabel, plastic- och sil
kesomspunuen, 2 X 0,75, 
samt nedledning. Filr
ger: vit, transparent. 
creme, grå, brun, mar
ron och s,art. 
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•• 

"Husbondens Röst" presenterar 

förstärkare E 10 - en klass 1* förstärkare (se tekniska data), som är avsedd för mikrofon, grammofon och 

inbyggd radioenhet för högkvalitativ mottagning. 

lo 

Pris kr. 495:-

Läogd 350 mm. Bredd 210 mm. Höjd 230 mm. 

Förstärkare E 10 
förstärker utan förvrängning en kantvåg på exempelvis 100 p/s. Detta visar att distortion och fasfel ha ytterst 

små värden, vilket även kan höras. En grammofonskivas nålrasp »försvinner» - d. v. s. den vanliga diskant

avskärningen behöver inte användas, vilket annars är det vanliga sättet att eliminera rasp. 

Tekniska data: Utgångseffekt 10 watt. 

Mikrofoningång : 0,01 volt. 

Grarnrno foningång : För magnetisk pick-up o. kristallpick-up. 

Frekvenskurva: Tonomkopplarläge 4: fullkomligt rak 


från 20-20 000 ± 0,5 dB. 
Radioenhet : Levereras för antingen mellan- eller lång

våg (2-stegs HF-förstärkning). 
Distortion: 2 %. 
I nterrnodulation: 4 Ofo mätt med 100 p/s och 12000 p/s 

vid 6,5 watt. 
I rnpedanser : 4, 8 och 16 Q med anslutning för 4 st. 

högtalare. 
Nätbrum: -82 dB under max. utgångsspänning. 
• Ovanstående uppfyller mer än fordringarna för en klass I förstärkare 
enligt SEN:s normförslag för förstärkare. 

•

»HUSBONDENS ROST« 

»HIS MASTER S VOICE« 




-----------

PANELINSTRUMENT 
v i1ögk la~s igt ngelskt faurikat utfönla 
med nidspole- eller Yl'idjii r nssys tem. 

lllfordrn offert. 

Elektriska Instrument 
A.-B. EL Il 

Hornsgatan 72 - Stockholm. 

Tel. 44 G6 05. 


i men emitterade ljuset redan till stor del 
II innehåller ultraviolett strålning, kan 

man sålunda ytterligare reducera efter
lysningen genom att filtrera bort den 
synliga ljusstrålningen_ 

Hade bildmaterialet varit ogenoll1
skinligt, hade ljuset istället fe tt reflekte
ras mot bildytan och sedan uppsamlas 
av fotocellen. Lj usutbytet hade härvid 
blivit nagot mindre - givetvis bero
ende på alt absorptionen är större vid 
r fl e. ion än vid ljusets genomträngan
de genom vanlict genomskinligt foto
grafiskt material. 

Röret med »flygande lj usfUicken» har 
sålunda möjliggjort skapandet av syste
met»ultrafax», vilket i korthet fungerar 
på följande sätt. Det bildmaterial som 
skall översändas fotograferas på vanlig 
film. Denna dTas sedan förbi röret med 
fl ygande ljusfläcken i sådan takt att bild
frekvensen blir den vid televisionssänd
ning vanliga - t. ex. IS bilder/ sekund. 
Gäller det sändandet av en bok, kan 
lilan sålunda överföra IS sidor/ sekund. 

Vid mottagarsidan har man på mot
svarande sätt ett slags kombinerat fak
simil- och televisionssystem_ Man har 
ett projektionsbildrör - alltså ett tele
visionsmottagarrör med speciellt stark 
l j usintensitet så att bilden medelst lins
system kan proj icieras mot en större 
skärm - varifrån en ljusstråle utskic
kas mot ett med kontinuerl irr hastighet 
förbidragande filmband i en speciell 
filmkamera. 

Mottagarkameran ser sålunda endast 

en avsökt linje i taget_ Detta medför 
dels fördelen att den på det fotografiska 
materialet inregistrerade raden ome
delbart kan passera vidare ned i fram
kallningsbadet, dels att man löser syn
kroniseringsproblemet genom att helt 
enkelt eliminera behovet av synkronise
ring. 

Med denna förbindelseteknik upp
nåddes sålunda en sändnings- och mot
tagningshastighet aven miljon ord 
motsvarande en 1000-sjdig bok sådan 
som »Borta med vinden» - per minut. 

Typ 279 2-strdleoscUlograf 

DU7nont's katodstl>dleoscillografe,' och -rör 

GENEItALAGENT : 

JOHAN LAGERCRANTZ 
Värtavägen 57 Tel. 613308, 61 7l 28 Stockholm 
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Men så långt var dock hela problemet 
endast till hälften löst. Ty tidio-are an 
vända metoder för filmens framkallning 
medförde så stor tidsförlust att nästan 
hela fördelen med den ultrasnabba 
transmissionen gick förlorad. Medelst 
en ny process i vilken fotografiska ke
mikalier användas i hett tillstånd, kun
de emellertid framkalln ino-stiden skäras 
ned från 45 minuter till lika många se
kunder. Den så behandlade filmen kan 
projicieras för visning inom en minut 
efter mottagningen. 

Ultrafax-systemets framtida roll lig. 
ger ännu i öppna fältet. Om och hur 
snart det kommer att ersätta vanlig 
tråd- och radiotelegrafi är hittills en 
obesvarad fråga. Det har sålunda före

slagits att ultrafax skulle användas för 
tryckning aven daglig tidning samti
digt i New York och Los Angeles. Men 
härför erfordras först och främst ett 
radiolänksystem, som kan överföra ett 
frekvensband på 10 Mp/ s. tvecklingen 
av ultra fax torde sålunda gå delvis hand 
i hand med televisionens. Precis som 
telefoto och faksimil är beroende a\ 
vanliga telefonförbindelser är ultrafax 
beroende av televisionsförbindelser. 

LITTERATUR 
»Flying Spot» C-R Tube. Radio Ele tronies, 

aug _ 1948, sid . 25. 
Television Techni(IUe peed Facsimile. 

Radio El ectrolllcs, febr. 1949, sid. 25. 

Stockholms Radioklubb. 
Klubhen sa mmanträdde torsdagen den 3 

mars i cn ny lokal, nämligen Socialinstitute ts 
restaurant , Odengatan 61. Orsaken till att vi 
måst byta lokal mitt i terminen är den, att 
restaurant Norma vid Odcnplan tidigarc än 
väntat ämnar å terupptaga restaurant rörelse i 
den lokal vi dis ponerat för sammanträdena_ 
Även i den nya lokalen anordnas s rverin g_ 

T ekn _ lic. Gunnar Lind ström höll ett före
drag betitlat .l) En orientering om kärnfysib. 
Talaren redogjord e först för atom teoriens 
grullubegrepp och gick därdter in på kär
nan egenskaper och kärnreaktioner . I . ynner
het kärnans magn ti ska cgnskaper behandla
des och dc metoder, ~om komma till använd
ning för uppmätning av kärnans magnetiska 
moment . 

Därefter talade civilingenjör Bo Holm om 
»Elektrostati -k rökgasrening», och nämnde 
något om deo möjligheter och användnings-

POPULÄR RADIO NR 5/1949 

~ Spoci,li,'" nä, d" gän" omkoppl"" ~ 
~ strömbrytare t. o. 111. lOA/ 2,sOV lik- eller ~ 

växelström och potentiometrar - även i precisions

utförande. 

Leverans från lager i Stockholm eller snabbt från 

fabrikerna i Engla-nd. 

Ensam .& B 
försäljare ~ 

I M P U L S Telefon 
457610 

Vattenledningsvägen 53 • S.TOCKHOLM 32 

Kort\-lIp:,;central för sliper LlIed hög
frel,,-ens ·t eg. V:'l ~!.-omr. D_4--1;:i0 m . 

Kr. UO: - brut to . 

Kopplingsschema till 7-rörs dubbel
super llIedfölj e r_ 

~IelInnf rek\'enstransformat()re r 110 el 
ler ] liOO K l.'. Kr. ];): - brutto. 

2-gan.c:sk ond ensa tor, d\-i\ rg mod el!. ~'Iiis
s in.c;spla ttor. Frein' . iso!. Storlek 40 X 
i:; X 4:; LlIlll . Pass>lulle fi ir portabla mot
tagare . Kr. 12: 50 brutLo_ 
Minin tyr rne lIanfrek \-em;tran~fOl'llla lo
rer 4G 70 K c. Stor!ek 10 X 1D X :iO 
Ulm. Kr. !l:  bru t to_ 
~[l()lforma r ntb~' tbllra , m ed 5 tift. 
f;t:orlek 40 X 70 IIl1l!. Kr. G: - brutto. 
'l'rill1l1.\'ek ![1 r pr s n L' a st. 

Kr_ 4 : 7G nctto. 

RADIOKOMPANIET 

de ngatan 5G, 8tocldlOll11. - 're!. Yfixcl 31 3114, 32 2060, 3100 25_ 
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ELECTRON 

WIRE 


- den populUra nedledningstråden 
inkommer nu åter. 

Rullar om 17()O, 300 och 100 ~>ards, kar

tonger om 23 yard . 


STÖR~INGSSKruD för bilradio 
För Hindstiften . . ... ........ .. . .. .. .. .. Kr. 2: 50 

» förLl elaredosa n ............ .. . .. . ~ 2 : GO 

~ generatorn .. .... . ... ... .... , .. .. .. :) 4 ; 

8ILANn~NNER 

Sidomontage, 3-del. .. ........ .. ... Kr. 25:-

TorpedanLenn ... ...... .. .. ... ........ » 40:

Stor sorterin.t.: nv aktuellt serv icemateriel 
för radi o\'erk;,tjider f innes på lager f ör 
omgående leverans. 

Tel 174980. 

områden. Ävenså behandlades i korthet alst· 
ringen av den erforderliga höga likspänningen. 

Fil. kand. Rolf P ettersson lämnade en kort 
redogörelse för »Nya magnetiska materiab. 
Som ersättning för järnpulverkärnor har Phi· 
lips framställt ett material »Ferroxcube», be
stående av vissa ferriter i pressad och sintrad 
fo rm, vilket har mycket hög permeabilitet . 
Även järnoxider har magnet iska egenskaper 
och kommer till användning som magnetisk 
ljud bärare för magnetofonband och liknande. 

Som avslutning presenterade ingenjör Tho
mas Grahn en 16 mm färgfilm, på vilken med 
hjälp av kand. P ettersson och ingenjör Wes
tcrlund ett magnetiskt ljudband av 2,5 mm 
bredd placera ts. 'led bänsyn till att filmen 
var ett första experiment var den erhållna 
ljmlkvaliteten imponerande god. 

Nästa sammanträde hölls torsdagen den 17 
mars ocb kvä llens huvudpunkt var ett före· 
drag av ing. Gösta Westerberg om riktanten· 
ncr. En riktantenn iir en antenn, som utsträlar 
huvuddelen av effekten i viss riktning. Om· 
vänt gäller atl en riktantenn vid mottagning 
har största känslighet för vågor inkonunande 
i denna riktning. 

En enkel dipol har viss rikt verkan i det den 
mesta enerO' ien utstrålas i rät vinkel mot an
tennen, medan strålningen har ett mininlUm 
i linje med antennen. En ramantenn har lik· 
ande egenskaper, strålningsma.xiInum ligger 
här i ramens plan. 

Marconi fi ck är 1905 patent pä en riktan
tenn, bestående aven flera våglängder lång 
horisontell antennlina, matad i ena ändpunk· 
ten. En dylik antenn uppvisar två strålnings· 

NORMA TAVELINSTRUMENT 

av erkänd hög kvalitet med 83 mm flänsdiameter. 

Från lager: 
Microamperemetrar 60 fiA, 100 ,uA likström. 
Milliamperemetrar 1 mA likström. 
Galvanometrar 1,5 /tA/ skaldel, 30-0-30 delstreck 

» 40 » » 30-0-30 » 
Amperemetrar 4/ 8 A lik- och växelström, 15-100 p/ s 
Voltmetrar 250 och 500 V lik- och växelström, 15-100 p/ s 

P .G. ANNELL & CO. Vasnvägen :lO, Lidingö l , Tel. 651838 

S"'lhb och plHillig se""ice med origillalreservdela,. 

A B C D E F G H - -I Till Pop. Radios exp ,~x3221,S~m31 
fortsätt tills ordboken blir komplett. 1 Silnd mig mot postförskott Radiolexikon 1 

Del" pris kr. 1 : 50 Delarna skola sän-
I seril!n Popu/iir Radios handböckeri Del 8 » » 2: - das : 1 

· Del!) » :. 2 : h kar nu u, omm,' 1 Del 10 » » 2 : _ a. :fterhand de ut-, 

RAD I O L E X I K O N 1 ~~~~!r:;~~:tsaVg. b. :~I::: en gång 1 

I
Namn ". . . ....... " . .......... 1 

DEL 7 lnduklansnormal· Keramisk kondensator Ro _tad . . ..... .. , ....... .. ........ .. .. .......... ... . 
L'_no_m__ko_,_'_U_'k_o_m_m_d~d_e._'_dr_n_d_8_-_'_0._Be_'_'d_"'_'_,e_d_d_n_n_u_'-,-I Pos tad re s-=- ':.:.:.:.":.:.:.:.":.:.:.:." :.:..:.:....: :.:.:.:. " :.:.:.: ..~ 

maxima (lober), som bilda en liten vinkel 
med antennriktningen. Om man kombinerar 
två sådana antenner till ett Y komma loberna 
att förstärka varandra i vinkelns bisektris. Om 
man kopplar två Y·antenner mot varandra får 
man en rombantenn, som strålar i två rikt· 
ningar. Man kan eliminera den ena rikt
ningen genom att avsluta antennen mcd ett 
motstånd (i spetsen på det ena Y ·et). 

Ar 1924 började Yagi experiment med alt 
förstärka riktverkan hos mittpunktsmatade 
halvvågsantenner. Dess strålningsd iagram är i 
princip lika dipolens, dvs. maximal utstrål· 
ning erhålles i riktning vinkelrätt mot antenn· 
ledaren. Om man placerar en s. k. direktor 
(en icke matad antenn) parallell med huvud
antennen öka s utstrålningen i denna riktning. 
Ytterligare ökning av riktverkan får man ge· 
nom att placera en refl ek tor på motsatta sidan. 
Direktorn skall vara någo t kortare än huvud
antennen, reflektorn något längre. Man kan 
även använda system med flera direktorer. 
Med dylika antenner kan man uppnå en ök· 
ning av utstrålningen i viss riktning av Il dB. 
En 10 W sändare med riktantenn blir alltEÄ 
lika stark som en 100 W sändare med vanlig 
halvvågsantenn. 

Som en ~Teknisk glimt) talade ing. Nyholm 
om centralantenner. Talaren pl'tpekade den 
stora skillnad en mellan äldre anläggningar och 
nyare och beklagade, att systemet med central· 
antenner råkat i vanrykte på grund av äldre, 
ningar. Man kan eliminera den ena rikt· 
ner, som utföras nu, ha mycket goda egen· 
skaper. 

Som avslutning berättade linjemästare W 

BYTEN OCH FORSÄLJNIN6AR ......................__..................... .......................... .......
......................................... ..................................... 

Under (lenRa rubrik Införa vi standardiserade 
radJLllllonser av nedanstående utHeende till 
ett l' ris "" kr. 2: 50 per md.• Minimum ! 
rader" utrym,me. DeHs8 rndllnnonHt-r Uro av· 
8eclda nit simpa en törsäJJnlngskontllkt radio
anlutörer mneUDIl. 
...... .. .. ....................................... ................. ............
.............................................................................. 


Tltl 8nlu: TraCikmottugare BC·312-~I . komp!., 
fabriks!!y, ombyggrJ fö r 200 volt "lixelström, 
siilj es förm1'tnligt. S"ar till t e l. Sthlm 117 30 22. 

Tl11 salu: Philips Cnrtomatic m .. d allupt e r 
och 300 s t . kort siiljes till hög.tbjullamJ e. Svar 
tlll rJ enua tidn. kontor, "Ca rtomutic 3!l0". 

'1'111 snlu: En LansiuA' Cellhögta Inre med fil 
ter, Typ 604, !l50: - l.. . 'l'el. Sthlm 25 70 87. 

Un i/kils köpn: 2 .t. H a nrli ·Talki e. Sn,r m erJ 
prisuppgift till "Strax", P op . Radio rvb. 

TUl 8Rlu: ReA )Iodullltlonstrlln.formlltor, 
primH rt 10.400 ohm , sekuudlirt 4.3;;0 ohm. Vikt 
c:a 40 kg. Pris 240:-. 

ReA Hijgsl,iinnlngstranstonnutor, primHrt 
:l50, 230, 210, 190 " olt GO per., sekullulirt 2X2.000 
ell er 2X1.i>OO volt, effekt 1,7i> KVA. Vikt c:n 
jO kg. Pl'i s 275: - . F rakt tillkomm e r , 8~U;Zl{ 
Tort,e l Kn Ut.SOIlHg. 29, Stockholm, t,,\. 401940. 

Kristallmikrofoner med A S T A T I C. 
MI KROFON KAPSLAR, typ T.3 k.1 pslar, 

nu åter i lager! AMERIKANSK LJUDTEKNIK A .•B.ASTATte 
S,t Eriksgatan 54 Stockholm Tel. 515628 
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T yp 

ER 51 

Hörtelefoner av bästa engelska fabrikat, hel
vulkaniserade hörtelefonsnören, hörtelefoniock, 
telefonpluggar och övriga reservdelar ständigt 
på lager till låga priser. 

NYHETl 

Hörtelefonskydd 
av gummi• 

Drages över hörtelefondosan och skyddar denna effektivt mot 

slag och stötar_ 


Kompletta centralradioanläggningar kunna levereras med 

kort leveranstid_ 


Ronette kristallmikrofoner och pick-up samt Mymex dyn. 

mikrofoner till nya lägre priser_ 


ELEKTRISK,\ AB CHAMPION 
Inge1ljör Gösta Bäck.tröm 

Ehrensvärdsgatan 1-3 - Stockholm - Tel. 522528, 522529, 522630 

tillverkas nu på licens i Sverige för export till övriga europeiska länder. 
Den första helt svensktil1verkade högtalaren modell EH 51 är en reflex
högtalare av rnarintyp med mycket hög verkningsgrad. Den är speciellt 
lättdriven vid låga effekter, stötsäker och okänslig för fukt. EH 51 finnes i två utföranden med 8 resp. 40 ohms 

talspoleimpedans, 5 watts märkeffekt. Begär 

ELEKTROFON AB ELE,Kl"OfDN 
broschyr. 

Stockholm 21 - Telefon 276151,276152,2761 S3 

rV\J\1'-~~ 
------------------------------------~ 
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Vi erbjuda alla 

Populär RI/di .. :s läsare 

PROVNUMMER GRATIS 
av Nordens allsidigaste 
radioteklliska tidskrift 

RADIO EKKO 
som varje m~nad följer radioutvecklingen pa 
det tekn iska , nyhetsmä8siga och fackliga om
rådet och som dessutom Inn eh....lIer intres
santa, grundligt genomarbetade konstruktions. 
artlklar, recensioner och översikter över nya 
Tndloböcker och -tidskrifter fr,'n hela viiriden . 
För kortv~gs-~l1n!laramatörer finnes I yarje 
nummer stoff av spedellt intresse. 
Kvartal sabonnemang p, RADIO EKKO kan 
tecknas p, alla svenska postkontor. Helnrs· 
abonnemong kan även erh,111as direkt 'r.\1I 
förlaget. Priset per hel,1r ä r kr_ lO' 50 I sven
ska pengar, som kilO Inl.Jetalas på vart svenska 
postgirokonto 4414. Här kan i1ven annr,ns
likvider Insä ttas. 
Försök våra billiga ord-Rnnonser (pris 7 örE 
per ord) om 1\1 vill hy ta , köpa eller sillja 
någo' p~ amatörmarknaden ! 

RADIO EKKO 
DA.~SI{ RADIO-I'ltESSB 

Ndr. l'nnuli.veJ 17, IIoIIe - Dllnmnrk. 

, Beijer om hur man bär sig li t för alt upptäcka 
radiostörningar. Ofta fOTdras ett verkligt de
tektivarbete, och smllsaker kunna ofta för· 
orsaka svåra störningar inom stora områden. 
Sturka strömmar (ID-tals ampere) äro ej alls 
så farliga som svaga (milliampere). Sp rvag· 
Ilar störa ej då de gå uppför backar med full 
ström på motorerna, men s töra kraftigt då de 
gå nedför och endast förbruka ström till mä
tare etc. 

Ofta måste man :l)jaga~ störningar på hus
taken. Vid ett tillfälle stördes en hel stadsrlel 
av en antennledning, som hängde och skra
pade mot en brandalarmledning på elt tak. 

För vårsäsongen återstå endast två samman
träden, nämligen 5 och 19 maj. 

Klubbens medlemmar fll personlig kallelse 
till sammanträdena. Den, som ej redan är 
medlem blir det enklast genom att sätta in 
lIrsavgiften 10: - kr. (studerande och tekno
loger 7: - kr,) på klubbens postgirokonto 
50001. I denna avgift ingår prenumeration på 
POPULÄR RADIO, som är klubbens organ. 

Förfrågningar om klubben och dess verk
samhet besvaras av sekreteraren, civilingenjör 
Gunnar Solders, adres~en är : Stockholms 
Radioklubb, Box 6074, Stockholm 6. Medde
landen om adressförändringar etc. ställas till 
skattmästaren, samma adress. 

Sekreteraren. 

Det lönar sig alt annonsera i 

POPULAR RADIO 

Loran-mottagC'TTe frön ReA 
Med hjälp aven Loranmottagare installerad 

på ett fartyg eller flygplan kan man med stor 
noggrannhet bestämma positionen genom att 
ta in pulssändningar från de loransändare som 
utplacerats på lämpliga platser på jordklotet. 
Redan nu täcker dessa loransändare eller 
rättare sagt loransändaresystem en fjärd edel 
s,' jordens yta. 

I loranmottagare mätes tidsdifferensen mel
lan loransändarnas pulser. AUa mätningar och 
indikeringar reproduceras p:'\ en 8 cm katod
stråleskärm och genom att bestämma de mot
tagna pulserna inbördes läge och jämföra 

TESLA är namnet på den tjeckiska radiokoncernen. 	 TESLA tillverkar även äldre rörtyper med GW-fatt 
ning såsom AF3, AF7, AL4 m. fl.TESLA äger tre stora rörfabriker vilka övertagits från 

Philips och Telefunken. 
TESLA är ett namn som borgar för hög kvalite och 

TES LA tillverkar alla rör stålrörsserien såsom El12, lång livslängd. 
EM11 m. fl. 


TESLA tillverkar alla rör i nyckelserien (Iocinfattning) TESLA RADIOROR lagerföras Sverige av general

såsom ECH21, EBL 21 m. f l. agenten. 


ELEKTRISKA AB CHAMPION 

Ing. Gösta Bäckström 

Ehrensvärdsgatan 1-3, Stockholm Tel. 522528, 522630, 522529. 
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Ny lista på 
mottagarrör________________1_____________ 

Den 1 april u tkom 
'1'u ng-srams nya pris 

lista på mottagalTöt', 
J,i~;ta n npptar 8:3 oli
ka t:ypel' för niitan
::;1 ntll <l och battcri
Ill'h' ua radiomottagare 
samt d ssa typer spe
cia lt'iil'. Siil'skilt mär
kes de Hyft miniatyr
batter i r ii l'ell , Rom eu
(last bcltö\'el' ett min i
1ll111U av gWdström, 

R ckl;it'cra 

elen nya 

1-ö"lJ1"islistan ! 

l\foltt;garriir, 
europeiska Iyper 

Typ Sockel Pri s 

AH 1 GV 10 : 
ABC 1 P 14 : -
ABf, 1 P 14 : 
ACH l P 14 : 
ACII 1 72 14 : 
AD 1 P 14 : 
.\Jo' el P 14 : 
,\1,' 7 r 14 : 
A(~ 4f)G u1 14:
AL 1 l' 14 : 
AL --l P 14:
API' 4120 S G1 14:
eL Ii P 14 : 
DA O 21 o 12:
DB' 21 o 14 : 
I H' 21 o 12: 
In' 22 o 12 : 
HK 21 o 12:
DL 21 o 12 : 
DLL 21 o 14 : 

p v 31 

EB 4 P 12 
Imc 3 14p 
Im1-' 2 p 14 
EBL 1 P 14 
I~BI, 21 12 
(;; '11 3 P 14:
l!: 'H 4 P 14:
I~ H 21 12 : 
E'L 11 8 14:
EE' 5 P 14 : 
El!' fl P 14: 
F,F 9 P 14:
IW 22 11:
EL ~ P 14:
I;JI.I fi P 14:
I~L Ii P 14:
EL 11 8 14:
ET, 12 8 14 : 
I!:l\{ 4 P 1')' 
Eli! 11 8 14 : 
F.:\I 34 o 12:
KL G P 1--1:
pr 41G 51 14:
PP 4101 51 14:

41 51 

unr, 1 o 14 : 
UBL 21 1')' 
(JOH 4 o 14 : 
UOR 21 12:
UCL 11 8 14 : 
U I" 9 o 14 : 
T 1<' 21 11:
U;\l 4 o 12 : 
V OL 11 8 14 : -

Likrililarrör, 
emllpeiska Iyper 

AZ 1 P 7: 50 
AZ 4 P 12 : 
AZ il 8 N 7 : 50 
AZ 12 8N 1') ' 
AZ 21 7 : 50 
A Z 31 o 7 : 50 
" Y 2 P 12 : 
EZ 2/ 3 P 14:
Eli 4 P 14:
PV 4100 41 10:
PV 4200 41 19 ' 

UY 1 o 8: 

00 
o o 
o o 

o 

59 72 

Y1N o 8 
UY 11 8 10 
UY 21 S 
VY 2 v 12 

~lillialyr-ballerIrör 

1R5T 13 : 
lS4T 13 :- 
lSGT 19 ' 

1T4T 1? ' 
aS--lT 13:
DLL 101 14:

/ 
Äldre mo:lalJorrör, 
europeiska Iyper 

D 418 al 7:
G 407 41 12:
L 414 41 1')'

LD 408 41 12:
P 414 41 12:
P (115 41 9 : 
p 2018 51 14:
R 100 31 10:

aN o 

ORION FABRIKS- & FÖnSÄLjNINGS-AB 

Svaroargatan 14. Stockholm 


Telefon 520115 

Filialer i Göteborg och Malma TUNGSRAM

,.'obrik ; Söde.rtiUje 
00 

ffi lM IIDil @ill @ ffi 



SIIOradio
batterier 

finnas passande typer och stor

lekar för alla batteriapparoter. 

Säljas i de flesta 
radioaffärer. 

JUNGNERBOLAGET 
$~{NSKÅ ACK UM ULATOR. "KTH60l AG(T JUNGNOt ' 

~tockholm 
Göteborg Karlstad Malmö 


Norrköping Skellefteå Sundsvall 


En fascinerande 


hobby 


Lär Er radlo~eknik Irån grunden 

genom praktiskt radiobygge! 

S,1vUI rö r den blivande radioingenjören och 
serv kemannen som för den hobbyintresserade 
iir viir pra kti skt upplagda brevknrs i radio
bygge eIl intressDnt och lärorik väg Ull värde
(ulla kunsl,aper. 
Vi sända gUrun prospekt utan någon förbln. 
delse från Eder sida. 
Angiv tydligt numn och adress. Märk knver
tet eller brevkortet "RKR", 

AB REVA.TEKNIK 
GreV"turelrot..n 22 - Stodlhola. 

150 

dessa med särskilda »Iorandiagram» kan 
posi tionen bestämmas med stor noggrannhet. 

En loran anläggning av märket ReA bar in
troducerats på svenska marknaden - bl. a. 
har den till utlandet sålda »Drottningholm» 
utrustats dä.rmed. Denna anläggning skall här 
presenteras i få ord. Det finns en modell 
avsedd för flygplan som väil;er 14 kg och en 
vägande omkring 35 kg avsedd för fartyg. 
De äro i princip lika i fråga om konstruktion 
och användning. 

RCA:s ]oranmottagare är avsedd för fyra
I olika frekvenser, som användas av loransän

darna, nämligen 1900, 1850, 1900 och 1750 
kp/s. 

Mottagaren medger en noggrannhet vid 
positionsbestämningen av l % av avståndet 
till sändarstationerna. .Man kan avläsa med 
en noggrannhet av l /-lS, vilket möjliggör en 
noggrannhet av 0,3 km (eftersom radiovågor- 'I 
na utbreda sig med en hastighet av 0,3 

km/,us). SO"ll regel uppgär fel et till högst 
ett par kilometer. Räckvidden är för flygplan 
på minst 1000 m höjd 2400 km över havet 
och under natten . 1300 km över havet under 
dagen, 1000 km över land och under natten 
sam t 500 km över land och under dagen. 

Tidsdiffcrensens uppmätniug sker efLer 
successiva uppförstoringar av skalorna 
vilka befinna sig på 15 mm avstånd från 
varandra på skärmen - med respektive 
20000-, 5 000-, 1000-, 500-, 50- och ID-mikro· 
sekundsenheter markerade med grövre och 
finare streck. Alstring av tidslinjens skal· 
streck sker med hjälp av en 10 000 kp /s· 
kristall , vars avgivna svängningar i lämpliga 
förstärkarsteg omvandlas till korta, skarpa 
impulser - vilka befinna sig på 10 ,"S av
stånd från varandra. Loranmottagaren kan 
även auvändas för att möjliggöra navigering 
av fartyget eller flygplanet efter en viss loran 
linje. Man ser då på skärmen två impuhers 
indikeringar, vilka indikeringar då ständigt 
skola täcka varandra. 

Flygplanspiloter och sjökaptener äro eniga 

om att 101'_ ... har revolutionerat navigeringen. 

De har funnit att man med loran kan be· 

stämma positionen på lång t större avstånd 

från sändarstationen än med något annat 

radionavigeringsmedel. Även vid svära atmos

färi ska störningar, som omöjliggör vanlig pej

ling, kan loran, tack vare att man här an

vänder visuell mottagning och icke hörsel

mottagning, ge tillförlitliga värden. Men för 

speciella navigeringsuppgifter, som när det 

gäller den internationella ispatrulltjän~ren i 

Nord-Atlanten, har loran fått stor betydelse 


ändrar sig med tiden ett Welwyn-mot
stllnd, framställt enligt "crncked-car
bon" -metoden. 

TlIIverkning8tolernnser: ± 1 '/" ± 2 'I"~ 
± 5°'.. LlIg teruperaturkoeHident. 

e wyn 
kolskikts'motstånd 

WET.WY:-; F.T.F.C'TRJrAL 

L.,\nOnAT()nlF.~ LTn. 


BLYTH :SOH TH '~IBEULA~D, 

EXGLAXO 


R ppr.: CTVTLTXG. GUN:SA n WTTi:T.I-"n 

SVEAVÄGE:S 28-30 T el. 206272. 


STOCKHOLM 


FÖRTECKNING 

över svenska sändaramatörer sa mt lyssnar, 

medlemmar i S S A Jämle miliTära ama, 


törstationer. 

Pris kr. 1·25 i nk!. porto .. 


In terfolierad kr. 2:50. 


s S A 

Försä lj nings detalj en 

Thunbergsgatan 37 

Hammarbyh. Postgiro: 155448 


Amerikanskt grammofoninspelnings
aggregat, fabrikat WILCOX 

Obet. beg. Odl i utmii rkl s kick. Kraftig- syn
kronmotor 331/3 och 78 var\", G·rlirs W" li;r 
kare med högtfllarc och ut ~tyrning~ind" gra
v<>r<lotia. picknp oell mil,rofon av ASTAT IC:8 
fabr . Allt mont rat i tnurtig, Jlorrahel koffert. 
110 volt viixelstriim. Pris kr . 475:-. 

1 st. grm'ermotor 70 W med sldvta lIrik. OII!
kopplingsbar 331/3 och 78 varv. Pris kr. 115 : -. 

l st. grll\'erdosa fabr. S(;HRE. Imp. 5 ohm. 
Pris lif. 35:-. 

M. J U H L I N 
FOlkungagatan 6 C, Upp.nl... Tel. 34411. 
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Dynamisk mikrofon 
D-68 - 30-9.000 p/s - låg Q med 

transf. - 50 dB 
Obs! Prissänkning på samtliga mikr%ner och 

tillbehör fr . o. m. d. l maj. 

Inreg. 

PE~RL MIKROfONLABORATORIUM, Vallav. 5, FIys la 

ELIDIUS AUTOMATISKA 
BRAND. och TJUVALARM 

Dörrko n takter 

Fönste rkontakter 

Termokontakter 

Förbikopplare m. m. 

ANTENN MATERIEL 

Stavan te nn <'r i .aluminium- och 

stålrörsutförande 

Skorstens fästen 

Genomföringar 

T akränneisolatorer m. m. 

LYSRöRSARMATU R 

Kapslad industriarmatur 

Begär brosch yrer l 

Tillverkare : 

EL-INDUSTRI, FIftHS1rAID 

POPULÄR RADIO NR 5/1949 

.lår det gäller utsändandet av exakta posi· 
tionsuppgifter om isbergens läge. Liksom om 
radar ' gäller sälunda även om loran, att en 
uppfinning som tvingats fram under ett 
världskrigs tryck kommit att fä en avgörande 
betydel e i det fredliga livets tjänst. 

Bengt Svedberg 

"Synkrodynen" och "Ny princip för 
kompress.onsfc rslärkare" 

I Populär Radio för juli 1947 och februari 
1949 ingå artiklar, som tilldraga sig särskilt 
intresse, eftersom de av framställningen att 
döma skulle behandla två nyheter på det 
svagströmstekniska området. I samband där· 
med kan det vara av visst intresse att se hur 
det förhåller sig med nyheten. 

Synkrodynen 
Att i en mottagare kombinera den inkom· 

mande modulerade bärvågen med en lokalt 
genererad svängning av samma frekvens som 
bärvågens är en åtgärd lika gammal som su
perheterodynprincipen. I varje fall synes det 
vara känt redan omkring år 1915. Vid denna 
tid synas selektiva högfrekvenskretsar ha in
gått. Under å rens lopp har sedan en mängd 
åtgärder föreslagits för att förbättra denna 
typ av mottagare, som benämnts IlOmodyn
moUagare. Det största intresse t har därvid 
ägnats synkroniseringen av den lokala sväng
ningen med bärvågen men även själva demo
duleringsprocessen har behandlats. I dctta 
sammanhang kan det svenska patentet 85194 
anföras. Här ingli inga selektionskretsar för 
högfrekvens utan endast ett lågpassfilter, vil
ket är inkopplat mellan homodyndemodula
torn och lägfrekvensförstärkaren för uttagning 
av lågfrekvenssignalen. Patentet är publicerat 
i januari 1936 och härleder sig från decem
ber 1932. l3enämningen »synkrodyn» förefal
ler emellertid att vara ny. 

Ny princip för kompress ionsjörstärkare 
Att använda negativ återkoppling för sam

manpressning eller utvidgn ing av amplitud
området för signalspänningar är ingen nyhet. 
Åtskilliga för slag i den riktn ingen ha fram
förts. Som exempel kan anföras ett förslag 
av Kobayashin år 1936. Detta återfinnes i exem
pelvis svenska patentet 104574. I kretsen för 
negat iv återkoppling till en förstärkare ingår 
ett elektronrör, vars styrga ller påtryckes en 
signalspänning uttagen från förstärkarens ut
gångskrets. Från rörets anod återmatas signa
lerna till förstärkarens ingångskrets. I serie 
eller parallellt med styrgallerkretsen, beroen· 
de på om kompression eller expansion skall 
erhållas, ingår ett spänningsberoende mot· 
stånd, vars resistans påverkas aven likspän
ning, som erhålles genom likriktning av för· 
stärkarens avgivna signalspänning. Det spän
ningsberoende motständet kan utelämnas, om 
elektronröret har variabel förstärkningsfaktor , 
som då regleras av nämnda likspänning. Den 
så lunda påverkade negativa återkopplingen 
åstadkommer kompression eller expansion . 

Torsten Gusta/son. 

Radiotekniskt nytt 

RADIOTEKNISK HAANDBOG 
I-H 

1300 s. Köpenhamn 1948 
I vår tekniska bokavdelning, 1 tro upp. 
Stort un'a l ay svensk och u t lä ndsk fa ck

litteratur överskådligt framlagt. 

En rad förnämliga danska radioexperter 
med civilingenjörerna Svend Bagge, Leif 
Christensen och G. K. Fr9!lich-Hansen i 
spetsen ha utarbetat en fullständig hancl
bok om radio, kortvugsteknik. mda r och 
mycket annat på radioteknikens olllråde. 
Materialet Ila r ordnats en ligt DK-syste
met och en redogUrelse fUl' detta systems 
principer finns diirför ocks:i i boken. For
matet iiI' det praktiska A ri, \'arfUr lösa 
anteckningar i A 4 format lätt kunna 
siittas in på sin plats i lJOlwn. En fort 
löpande utsiindning av nyhet 'blad frun 
fij rlaget ii I' planerad, \'arfUr boken aldrig 
blil' fÖl':1lclrucl. 
Deuua utfUl'liga danska Ilandbok i lös
bladssystem olllfattar IIngefiir 1300 siclor. 

RADIOTEKNISK HAANOBOG finnes i 
t.vå. bandh'IJer: Stacliga blå klol band, 2 
delar I{r. iS: 110. Halvfranslm band 2 de
lar kr. 94:-. 

prl grund a v den stora pappersbristen i 
Daumark ii r ullplagan lllye!,et begriinsacl, 
varför vi råda Eder gUra beställning re
dan i dag. 

Va r god siind IDOt postförskott ; 

1----------, 

I KUNGS~ 1 
I IBöch'r J ; vån ingJr. 


Stor teknisk avdeln ng I tr. upp.


I Kungsgatan 26 - Tel . 232815 -Stockholm 3

I Racliotekllisk lIaanclbog l-Il. 


I Inb. 2 klotband tills. k r.'8: 80 


I Inb. i 2 halvfr. bd tills. kr. 94:

Var god sii lId mig olllg:'iende ett ut
I Wrligt Ill'ORpekt på Radiotelmisl< 

Haanc1bog I-II. 
I (Stryk "ad som ej öns]<as.) 

I ~amn: . . ....... . ..... . .. .. . . . . ................. ... ... . 


I Adress : .. .. .... .... .. ................................. . 


I .. ..... .. .. .. .. ....... ... ........................ .. PH ~ 


j----------~ 
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Vi tillve"rka 

plåt: chassie, frontpaneler, huvar, 

rackar och lådor för radio, instrument, 

förstärkare m. ffi. 


Enstaka och i parti. Gott arbete, bill iga 


priser. Krymplackeringar utföras. 


RADIOAMATÖRERNAS INKÖPSCENTRAL 
TROLLHÄTTAN 2 

SURPLUS material 
Radiorör, nya. oan,iinda med v:lIIli ~ ga 
ranti, fa bri.kat Westinghouse, ReA, m. fl. 

ryp 807 ... .. . .... .... .. .. .. .. .. pr s t. kr. 7 : \)0 

r yp 6L6G . ...... .... .. .. .. .. .. pr s t. kr. G: 95 

r yp 1625 ........ ... .. .. ...... pr st. kr . 13 : 
r yp 955 .... .. ..... .... .. .... ... pr sr. I.r. 13: -

Olj ekondensa torer, fa br. Aerovox. 
2 mfd. 1000 " o lt n l'he tR"p. p r "t. kr. ;;: flO 

Nya. lTidkondensatorer av pe rtinax, k a 
pacitet 500 pf, Hi mpl. fö r loka lspolar och 
viigfällor. Pris per s t. 2 : 50. 

ELEKrRISK~ A/B CHAMPION 

lng. Gösta Bii ckst rii m. 


Ehrensvärd sgat. 3 - Tel. 5225 28, 5225 2n 

Stockholm. 


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

RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 
SPECIALTYPER 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSfORMATORfABRIK • TUREBERG 

TELEfON STOCKHOLM 351681. 351666 
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Filter mot basresonans 
I anslutning till artikeln i maj numret av 

Eder intressanta tidskrift angående basreso
nans i högtalare vill jag taga mig friheten att 
beskr iva min egen anordning för dämpande 
av basresonansen. 

Min förstärkare, som användes för grammo
fon och radio, är byggd med trioder alltige· 
nom, s[utstege t är 2 st. 2A3 i P . P. Högtalaren 

IIOJ] 
~OOQ 

är en 12" med svängd membran. Basreso· 
nansen är vid 62,5 pis. Förs tärkaren är prak· 
ti skt tage t linjär mellan 40 och 15 000 p/ s 
varför basresonansen blir kraftigt framträ· 
dande, om intet göres å t den. Jag har nu lagt 
en serieresonanskrets bestående aven drossel 
på ca 25 H och en kond ensa tor på 0,2 f/ F 
över utgängstransformatorns primär. Denna 
krets är noga avs tämd till 62,5 p/ s. J ag kan 
nämna, alt jag fick prova ett fl ertal drosslar 
med tongenerator och oscillograf, innan jag 
fick en som ej orsakade distorsion. Slutligen 

. valdes en drossel bestående av primärlind. 
ningen pli en utgångstramformator. 

Genom denna anordning förefaller det all 
basresonansen dämpats betydligt. 

har Radio eraft kommit på en ide hur man 
kan använda en handie-talkie. 

WOOD 

BASE 


INSTR UMENT

REPARA TIONER 


ayalla slag utföras 

M. STENHARDT 

INGENJORSFIRMA 

S:t Eriksgatan lO! Srockholm 

Telefon : 329927, 33 99 28 

The RADIOAMATEUR'S 

HANDBOOK 1949 


Kr 12:

Ett fåtal av 19.f8 års upp!. Kr ]0:

Short Wave ManuaJ n:r 5 Kr 2:50 

Samtliga priser + porto 

IngenJörsfirman lLECTRIC 

KlIppgatan 13 Stockholm 


Har Ni prublem med rönal? 

RADIORÖR VADE-MECUM 

löser dem. 

Fullständiga data och sockelkopplinga r 
för öve r 10000 typer. 414 s idor. 

SUPPLEMENTTABELLER 
för typer utkomna efter år 1948 erhållas 
kos tna dsfritt genom insä ndande av i bo
ken befintlig kupong direkt till fijrlaget. 

Pris Kr. 12: 60. 

INGENIÖRSFIRMAN 

TELEANALYS 


Björngårdsgatan 3 Sto· ekholm 

FÖRENINGEN 

SVERIGES SÄNDARE 


AMATÖRER 


S S A 

Upplysningar lämnas av för. 

eningens kansli. 

. Expeditionstid : 11-12 • Teldon : 628181 

Sturegatan 38, 3 tro Stockholm 

POPULÄR RADIO NR 5/1949 



Nytt från PALMBLADS. • • 


MILLEN COMPOUNDS 

Hä rm ed önska r yj meddela, att "i erhå lli t ensamrepresen· På grund av dc stora licen8sv å righeterna som fö religga 
tationen i Sverige för vid import f r n uSA, äro Yi tyvärr endas t beredda a tt 

taga emot ln'alificerade orde l' på de t ta materiel, tö r a t t vi 
J ames Millen Manufaduring Company, Ine, på detta slUt skola kunna f å hjälp llled licensgivningen, som 

ju blir bestämmande för importens storlek. Dock komma vi 
och vänta vi f å in en del prove r inom den närmaste f ram na turligtvis i mö jlig-uste mån a t t försöka uppfyll va r och 
t iden från detta välkänc1a amerika nsl<a radioföretag, vars ens önskemål beträffande de:;;sa produkter och vi skola med 
prOdukter säl<erl igcn komma att röna mycket stort intre se. störs ta nöje st :'\. till tjänst med ka taloger, prisuppgifter m. m. 

Prj~ ntoOLJEKONDENSATORER 
K r . 

OK 16 : 1 mF 61)() vol t ....... .. .. 4 : 25 

K 2(1 : 2 mP 000 yol t .... ..... ...... .. ...... 5:50 


OK 4;; : '" m I" 600 yolt ... .. .... .. ... .... . .. . .. 6 : 25 

OK un: (I m I" 600 vo lt ...... .. ..... . .. .. ...... 11: 75 

0 1 12;; : 1 m b' 2000 vo l r .......... .. .... . .. .. ... 17: 5U 

OK 220: 2 IlI b' 2Q(10 volt ....... .. ....... ...... .. 12: 50 

OK 2.'l0: 2 m I" aooo vo l l ........ .. .. .. .. .. .... . 21l: ~O 

OK 4'JO: 4 mFlOOO vo l r ......... ... .. ... .. ..... 6: 50 

OK 412 : 4 m1-' ]2;)0 vol t ........... ... ... .. . l ,j : '>0 

01'( 430 : 4 m I;' 300Q I'olt .. .... ....... .... ....... 28 : 50 

OK HO: U,Ot II1 F 4QOQ vo l t .. .. . ........ .. .. . 8 :45 

OK 475: 4 !IlF 7GO vo lt .... .... ... .. ........... 8: U5 

O K 559: 2 ;< U, ;; m I" 9000 volt .... .... .. ........ 7·[: 
OJ( 820: 8 m I WOO volt . ..... .... .. . .. . .. .... .. 24: fiO 

O K 875 : 8 mI" 750 vo lt .. .. . .... .. .. .. .. .. ..... 1-1: 20 

OK 1010 : 10 m I" 1000 yolt .. . .... .. . ... . .. .... . 1 : 7" 

01 11500: U.1 mU' 15 ~'O vo lt .. .. .. .. ... .... H : 
OK 2,,25120: 2XO,2Ci IIl l~ ] 2(J00 vo lt . .. ... 74 : 

V I ha n u möjlighet att leverera 
föllande typer av 
ROTERANDE OMFORMARE 
frön lager: 

rrlmärl: 
28 vol t 250 volt GO m A 
~8 volt 2. J "ol t 7;:; mA 
28 \'ol t 37;; vol t 150 m A 
H"lt 37i1 \'olt 150 mA 
28 volt 1001 \, o lt 350 111A 
11+1:2 volt ;;00 \' olt 1(;0 niA 

Prisupp g if te r liim na s ," id f lirfrtl g an ! 

Föllande typ er av 

KOAXIALKONTAKTER ur S3-SERIEN 
finnas ater I lager, 

TYll Bc-skri'\' lI l ng : 
8:3·1 'p J{ >l b c lko nt nkt. 1 -p oli g , m ed sli ft och 

g;ingad lil sr lng Kr. 4: 1)(;. 

SJ ·1 R Chossl I{(mh.kt me d h y h a oclt gU n'gat 
hölje , K r. -I: 25 . 

83 11\ P \1IJlkelko ntn.k t, l r o li g m (I h y l , a och 
giinga t hUl je i (' Jlfl iinda n ~ Ill t st i ft 
och gu nga d l å s riJli; l uen an dra, 6 : 25. 

S3 .] T T ·k on tal,t l·pol l", ",.r. h yl , or 111 ",-1 
g:~i ng·al. h ölj e, l s t ift m ed gU ngad 
lils ri II J,:. 6: ~5, 

83·l.J Sku"' lwow,kt, l· polIg , b yl,a i b,lda uno 
da rll a med gti ngat hö lje, :1: i;G. 

83 ·Ed. Reducertngskolltn)rt mellan engel sk och 
aUl ~r , . tanuard K r. 4 : &0. 

NYINKOMN A ROR TYPER 
}AG7 
!ilHG 

16 
......... 1:1 

fU·m 
tL\.r;:::; 

.. ....... 1 
15 

50 

fi B A 6 ....... .. S ""G7 ......... 9 
IlBF,fi 
IlAKG 

.... 

.... .. .. 
S 

14. 
:iF'7 
rB" 

............ 11 
9 

; <\3 
5J5 

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

...... 
12 
ij 1)0 

JVU metall ... 8 
)\'\ .... ..... .. . II 

REALISERAS 
Ru n !lrndJomotlagarr. fa br. Smith , r; rö r s 

Sli p e r , k O ~I ·, m " II !\ II · o('h I,mgvill':" m e<! 
loka ll< rels. ilar kostat kr. 3W : - , säl""," 
M r k r . lH: -. 

311f.n tlu·n.Lde hijgttLlnrhidor, lUmpa de f ö r 
nr h -tJI h ög ta la re . l~iu Jlc :-:; i vit och röd 
r.t rg . J")r:s kr. 6 : 60. 

SlIflro.8('\ typ ZA 923 , in<.lu kta n s 15 H 100 
m A. Vikt: 3 kt; . l'rls kr. 11; 50. 

811r1roR~1 ty p UX 0110, In ll ulct fl n~ 25 fl 
05 mA. Vikt; :! rJ h: g , h el JHlps lad. Pris 
kr . 11: 50. 

Shoek mou n tl nK8 för RC-3-18, k om pl!'tl 
m ed a [lslu tn i n~s k o ll ta k t. ['rl. kr. 9: 50. 

H ögtalare : O ri;; ilI ul hö~ t.:l larc tI ll Barn ma r 
lu nd S uper P r o l g r ulacl<erad l å d n . Stor!. 

JON, per m unentdynamisk. PriM k r . 81: - . 
Trf'tle lade BPJu t li-utenoer rö r fönst errooll 

ta g , PrI" kr. 14: 75 

A....R. BO PflLMBLAD 
(S\lSZK) 


Torkel Knulssonsgalao 29. Slo(,,~.I. 


Telefoner 40 19 40. 40 l:i U . 41 43 43 

Teleqrlmadress z[DkEY. Posl!llro IDl97Z. 

http:1IJlkelkontn.kt
http:I{(mh.kt


•• 

MATE IAL TILL 
WIRERECORDER 

Inspelningsrnotor 70 watt ....... .. ......... '" 95:
Inspelningshuvud, med såväl inspelnings

som radermagnet . ............................ .. 65 : _ 
Nättransformator, med statisk sldirm : 

Prim: ~115--13~13~22~240 volt. 
Sek: 2 X 300 V 70 mA, 2 X3,15 V 2 A, 
2X3,15 V 1,5 A ................. .. ............. . 28:

Nättransformator med statisk ~l<ä rm: 
Prim: ~115-13~225 volt 
Sek: 2 X 320 V [i:- mA, 6,3 V 2,[i A ...... 23:-

Vidstiiende kristallmikrofon ... ... ... 75: -

Inspelningstråd, speltid 10 min.... .. ..... .. 
» » 15 min........... .. 
» »30 min...... . .... .. 
» » 60 min............ . 

Hörtelefonuttag ................................ . 
Hörtelefonpropp . .... ........................... . 
Glimlampa för indikering ................... .. 
H1\llare till dito ...................... .. ........ . 
Mikrofonkontakt för chassi ................. . 

:» » sladd ................ .. 
Kolkornsmiluofon med bordstativ, trans

formator inbyggd i foten ........ ... ...... . 

11:
15:
25:
45:
2: ;JO 
2:10 
l : 55 
1:
2: 50 
3: 50 

20:

Dynamisk propphöl·tele
fon, armemodell 16: 
A.npassn i ngst ransfor illa to r 
till d:o ........ .. ..... 10:

Nå l[I'y<:k~illätare, mäter 
niiltrycket hos pick-up o. 
gm\'erdosor 13: 50 

MF transformatorer, mi
niatyr, 465 kc. Storlek 
19 X 19X;J5 mm. 

Pr st. 11: 25 
Pr par 22: 

UPPMIKROFON, amerikansk armernodelI, 17 : 50 

urev drossel, induktans 0,27 ,uH .............. -: 80 
Kortvagsspole, lindad å lågförl ustmaterial. 

Trimbar järnkärna. Induktans 7,5 ,uH ... l: 90 
Kortnlgsspole, Ekn. ovanstående. Induktans 

2,5 f,H ............. .... ............ ...... ............. l: 90 
MI!' transformatorer 1~13 Mc, lämplig till 

FM-mottagare .... ....... ............................ 16:

Magnetisk gummidämpad graverdosa av mycket god 
k.alitet. Iillpedans [i Q vid 400 p/ s. l'ri;; kr . 45: - . 

Mikrolwndensatorer: 

Helt försilvr. me<l keramiska gavlar o. 6 mm axel. 

15 pF 10: - , 30 pb' 10:65, 60 p F 11 : 85, 100 pF 14:25. 

HO pF Hl: - . 


Obs.! Fredagar hålles affären öppen till kl. 20. 

Allt -mellan antenn och jord 

INGENJORSFIRMA ELFA 
Tuoolaodsvägeo 22 BROM~Ii\ 'fel. 26(675, 2623tO 


