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Vikt: 
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Utspänning: 
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Skala: 
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Frekvensområde : 


Utgångss )'s ten<: 


Modulering: 

Nätanslutning: 

Dimensioner: 

Vikt: 


100 Kp/ s-60 Mp/ s i 6 band 
Garanterad till ±lo/o 
30 %, 400 p/s 
Konstan t 75 ohms stegattenuator 
1. HF 1,aV- IOO mV 
2. LF 400 p/ s, 0-5V över 50 kohm 
Under 3aV vid 60 Mpl s 
Belyst. Längd 750 mm. 
40---100 p/ s, 110-210-230-250 Volt 
33X27 x 20 cm 
Ca 7,5 kg. 

100 Kp/s-30 Mp/s i 5 band 
G aranterad till ±l % 
In- och utv., 10 och 30 % 400 p/s 
Konstant 75 ohms stegattenuator 
1. HF 1.aV-100 mV 
2. 	 LF 400 p/ s, 0- 9V över 10 kohm 

nder 3uV vid 30 Mpl s 
1ikroskala l: 25 

40-100 p/ s, 100-260 Volt 
31 x 34x 26 cm 
Ca 12 kg. 

Tryckknappsinställning av 12 enligt kun

dens önskan väljbara frekvenser inom om

rådet 50 Kp/s- 30 Mp/s. Varj e frekvens 

justerbar från angivet värde ± 10 %, 

:::tcgall r nuator, konstant impedans 75 ohm. 

Kontr nuerligt variabel utgång från l tt\'
100 mV. Anpassad konstantenn med 37 

ohms, 10 ohms och Dummyantennuttag 

medföljer. 

30 %. 400 p/ s ± 5 %. 

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

31 X34x 26 cm. 

C:a 12,5 kg. 

ATTENUt\TOR 
Attenuatorn best r av ett gjutet aluminiumhus, i vilket 
grafitmotstånd av precisionstyp inmonterats (se figur), 

Impedans: 75 ohm. 

Dämpning: 0-80 db, stegvis 20 db. 

Noggrannhet: ± l db vid 0-100 Mpl och 


± 2 db vid 100-300 Mp/ s. 
Kontakter: 	 Kontaktblad och kontakter äro utförda i 

silverpläterad rhodiummetal1 för att garan
tera god kontakt. 
Lägesmarkeringen är komplettrrad med 
speciell lyftanordning för att skydda kon
takterna vid vridning. 

Storlek: Diam.: 6,35 cm. Tjockld,. 2,54 cm. 
Vikt: 0,25 kg. 

Begär offert med närmare upplysningar. Omgående leverans. 

GENERALAGENT: 

PÄR HELLSTRÖM 
AGENT RFIRMA 


Spannmåhgatan 14. Telefoner 132832 och 114339 

GÖTEBORG 
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Miniatyr
•potentlometrar 

Diame te r endasl 2;, mm 

Axellän~d Iwln 100 mm 

AxclJiametcr 6 mm 

5 K!~ 

]0 KQ 

25 KQ 

.sO K.1"2 

100 Kf.! 
250 KQ 

500 K~2 

l 1\1 .12 

2 1\1 fJ 

Även 
potentiometrar med såväl 

vrid· som dragströmbrytare, 

0,5 MQ, l MQ och 2 MS2 

för omgående leverans. 

S:t Eriksgatan 50, STOCKHOLM - Telefon 52 07 05 (växel) 

- för allt i radio 
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PHILIPS 
I 

/ 
/ 

/ 

nya Rimlock-rör 

- ett stort steg i utvecklingen 


I Philips nya Himlock-,·i.ir bestilr sockeln uven glasplullu pIl vilken 

kontaktslifl och e lektrodsystcm äro monterade_ Sockel oeh gluskolv 

sammanfogas medelst en speeie lI keramisk massa. vurs smältpunkt iir 

sil Iilg. all clcklrods~ !! te llle t ieke uppvärmes till Iller än Illax. 230 0 C_ 

Tack vare dem,a låga tcmpel'utur kun elektrodsystcme t placeras avse

värt lIiirmal'e sockeln ii ll vad 6 0111 tidigal-c varit möjligt. Dessutom kun

na kontaktstiflen ges millllre format och göras av hllI·t material dil nå

gon efterjnstcring icke kOllllller ifrilga. Den nya tilh erkningsmetoden 

lIIiijliggör myeket smil r(irdimellsioner - diametern iir endast 22 mm och 

längden inklllsh "e kontaklstifl 60-7:; 111111. Helglaskons trnktionen i fiir

ening med den ringa storleken gör Rimloek-rörell idealiska fiir Ilnviind

lIing Yid höga f" ekyen:;er och Wr konstruerande t av små mOllllgure. 

F.n. levcl'eras både aJlstri.illls- och växelströmsr;,r jämtc blandarr;,r odt 

slutr;ir i b" lIeriseriell. Begär utförliga upplysllingar frun Philips ! 

Allslrö""se rie n o m fa tt a r ty pe rn a UCH 4 \, U F 41. AF 41. 

U L 41 oc h UY 4 1. Gl öd~ trbmmen ii r h os 5am t lign Ri mlock-rör 

HJO m A och g lödcf fc kten hfl r reducera ts tilll ä~sta praktisk a värde. 

Dett a gör alt m a n iiven Yid 11 0 V k a n um "ji ml" en k o mple tt se rie 

o m 5 rör med a ll o gllidt di durna sc ri l,-koppludc ut a n fö rkopp li n gs

!!lo ts tund , v ilke t ge r en uvscvii rd e ffek t bespa ring oc h låg d rifts 

tCln per3 t u r i nlo tt ugare n . 

I' ri.\'c /,'rö", ••eri" " o m fa ttar ty pe rna E C H 41. EF 41. EAF 41 . 

EL 41 oc h AZ 4 1. Rö r en ä r o u\'Sedd a a tt d r ivas m ed 6.3 V g löd

s111lnning oc h 250 V an od s p iinning, \' u r fi")r r( 'H's tiirl~nin p: oc h ut

effe k t b lir stö rre ön i U-se r ie n. Ä ve n i vu xc ls t rö lnsse ri cn ha r g löd

e ffekt e n oc h d ä r med den to tul u c ffck t fii rbrukn in ge n minsk a ts . 

1 	 Hclglaskonstruktion 

2 	 Små d imensioner 

3 	 Lä T effektförbrukning 

4 	 Stor jämnhet och dr iftsäkerhet 

5 	 Sti ft av hå rd metall - ingen risk 
för deformering vid isättning i 
rö rhålla ren. 

6 	 Rörhållaren konstruerad så, att 
rören endas t kunna tryckas ned i 
rätt läge. 

7 	 En låsanordning hindrar röret 
frå n att lossna ur hållaren. 

8 	 S-poli g sockel möj liggör tillverk
ning av a lla normala rörtyper 
m ed samtliga elektroder sockel
anslutna. 

----------SLUTRCiR 

LIKRIKTARRöR 

HF. PENTOD 

lRIOD-HEXOD 

DIOD-PENTOD 

SVENSKA AKTIEBOLAGET PHILIPS RÖRAVDELNINGEN STOCKHOLM 6 
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Elektrostatisk luftrening l 

Av fil. mag. STEN WIKSTRÖM 

Det är sedan lång tid tillbaka bekant, av tyngdkraften, varför partiklarna hålla 

att man merl hjälp av elektriska krafter sig svävande. 

kan avskilj a svävande partiklar ur luf- I och med utvecklingen av röntrren

ten. Redan de gamla grekerna visste, tekniken, som förde med sig den me· 

att en bärnstensbit, som nyss gnidits kaniska högspänningsljkriktaren, blev 

med ett tygstycke, attraherade små lätta dock den elektriska luftreningen prak

föremål som pappersflingol' och dylikt. tiskt utförbar och utarbetades ungefär 

Och det är en välkänd sak, att luften är samtidigt (omkring år 1919) av Colt
avsevärt renare efter ett å kreg n an rell i Amerika och Möller i Tyskland. 

efter ett vanligt regn . Dessa anläggningar medförde förutom 

De första försök, som gjorts att på de rellt socialhygieniska förbättringarna 

elektrisk väg fälla ut dammpartiklar ur en betydande bränslebesparing för fao 

luften gj ordes omkring år 1830 av den brikernas del. Vid förbränningen åstad· 

tyske matematikern Hohlfeld i Leipzig. kommes ju även en termisk sönder· 

Ett tjugotal å r senare gjordes liknande spränglling av kolet, och den kraftiga 

försök av Guitard i Frankrike och av luftströmmen förbi härden förm år rycka 

Lodge och Walker i England. Dessa med sig även ganska stora kolkorn upp 
Slen Wikström är född i Stockholm den 26/ 9 

försök fingo dock ingen praktisk bety. gellom skorstenen. Den kolmängd som 1920, fil. mag. vid Stockholms Högskolas 
naturvetenskapliga fakulte t 1948 och för närdelse, då det inte fanns någon känd å tervinnes vid en medelstor fabrik ge· 
varande anställd vid Elektrolux laboratorium 

metod att alstra en drift äker, hög- nom elektrofilter, är av storleksordning- i ~.lockholm. 

spänd likström. en ett ton/ dygn. 

Men behovet aven effektiv metod att Cottrells och 'Iöllers anläggningar 
en kraft, som strävar efter att förflyttarena luft, dvs avskilja svävande partik- bygga båda på samma princip, och den
dem fr ån sprut lektroclen till den jordalar ur luft, ökade undan för undan, allt na kan i korthet beskrivas på följande 
de elektroden, där de slå ned. Dennaefter som antalet industrier och fabriker s~ilt : 
kraft är proportionell mot den elektriskaökade. Det visade sirr nämligen att en 1 närheten aven negativt uppladdad 
fältstyrkan och partiklarnas laddning.rad sanitära ol~igenheter följde i indu· sprutelektrod (vanlirren en spets eller 

töver denna kraft verkar även i samstriens fotspår. I fabriker med S. k. en tunn trå d) förlägges en jordad elek
ma riktning den »elektriska vinden»,yrkesdamm, som kolstoft, alaspulver trod med förh ållandevis stor yta. Den 
dvs. den luftströmning som uppkommeretc. uppträdde yrke sjukdomar, och i luft, som skall renas, ledes fram mellan 
då elektronerna rusa ut från sprutelekomgivningen a fabrik er med kraftig dessa elektroder, samtidigt. som sprut
troden i den omgivande luften.bränsleförbrukning spred sia koldamm elektrodens potential givits ett sådant 

En industriell luftreningsanläggnillgoch sot vida omkring. Mekaniska filter värde, alt man får en koronaurladclning 
iir principiellt utförd enligt fig. l.visade sig mindre effektiva, speciellt från densamma. De vid denna urladd

som dylika daillmso rter och förbrän ning utsrömmande elektronerna jonisera Som högspänningskälla användes 

ningsavgaser alltid innehålla en ytterst luften genom anlagring på molekylel'llH vanligen en transformator (T) plus en 

finpartiklig komponent en S. k. aerosol. samt i någon mån genom kollision med aven synkronmotor (S) driven rote· 

En aerosol är ett disperst system, i viI· molekylerna. Genom anlagringen bildas rande likriktare (L). Ett typiskt filter 

ket en vätska eller ett fast ämne före uteslutande negativa joner, och de posi· vid en sådan anläggning är det S. k. 

kommer i disperst och ytterst finpartik. tiva joner, som bildas vid kollisionerna, rörfiltret, vid vilket den jordade elek

li!rt tillstånd i en gas. Partikelstorlekell vandra in mot elektroden och omladdas. troden utgöres aven cyl inder (C), 

är sådan, alt hastigheten hos partiklarna Det biirIas således huvudsakligen nega· längs vars axel en tunn tråd (Tr) är 

på grund av deras Brown'ska rörelser tiva joner, och dessa ladda i sin tur upphängd. Denna tråd halles på en så· 

är större än fallhastigheten på grund upp partiklarna i luften negativt genom dan negativ potential, att medelvärdet 

anlagring. P å grund av sin negativa av fältstyrkan i cyliJHlern är cirka 3000 
Föredrag i Stockholms Radioklubb den 31 

laddning bli partiklarna underkastade V/cm, och dess diameter är sådan, att mars 1949. 

POPULÄR RADIO NR 6/1949 "5 
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Fig. 1. Princi pschema för induHriell luftreningsanläggning med mekani,k likriktare och 
rörfilter. 

fältstyrkan invid tråd ytan räcker till 
för alt 5stad komma en koron : urladd

ning. Vid ordinära rörfilter kall detta 

uppnås med en arbetsspänning av 40 

till 80 kV. Luften som skall renas, föres 
av fläkten (f) i riktning som pilarna 

Visa, varvid förefintliga partiklar på 

ovan angivet sätt bli negativt upplad

dade och sedan av det elektriska fältet 
bringas att slå ned pil cylindern (e). 
Denna brukar ofta vara sammankopp

lad med någon mekanisk vibrations
anordning, så att partiklarna kontinuer

ligt skakas loss och avtappas. 

för att få en kvantitativ uppfattning 
om avskiljningen kan man göra följande 

förenklade resonemang. filtret kan inte 

påläggas högre spänning, än att även 
dess mest utsatta punkt är överslags

säker. Däl'igenom uppstå konstanta fält
styrkeförhållanden i filtret, och dessa 

bestämma tillsammans med partiklarnas 

diameter (partiklarna antagas vara klot

formade) den maximalladdning partik

larna förmå upptaga. Till följd av den
na laddning verkar det elektriska fältet 

på partikeln med en kraft i radiens rikl
ning F. 

F = /(ne (l) 
där K är fältst yrkan, Il antalet anlagra

de elementa rIaddni nga r och e elektro
nens laddning_ 

Av fältet får partikeln ett maximalt 
antal elementarladdningar n. 

n = K (1+2 E-l) ~ (2)
1::+2 e 
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E är dielektricitetskonstante,j för par
tikelmaterialet och T partikelns radie. 

Utöver denna laddning får parlikeIn 

även en laddning på grund av jonernas 

värmerörelse men denna uppladdninO' 

~ir obetydlig i förhållande till den öv

riga utom för de allra minsta partik
lania (se tabell 1)_ r (l) och (2) er

hålles: 

F= K (1+2 .s-l) T (3),<;+2 
2 

dvs. kraften är proportionell mot ra
diens kvadrat. Till följd av kraften F 
får partikeln en hastighet i radiens rikt

ning v, som kan bestämmas ur Stoke's 
lag. 

Tabell 1. 

Partikel
radie 
cm 

Fält 
laddnings tal 

n 

Värme
laddningstal 

n v 

Medel
hastighet 
cm/ sek. 

I 


l . 10-3 42000 592100 
3· 10-' 3800 18630I 
1,10-' 420 207 5,9 
3· 10-' 40 2,859 
l . ID-r. 4 19 2,7 

Tabell 2. 

Per gram av dispersa fas en 
erosol Volym 

l 
Antal partiklar 

I 
Partiklarnas 

I per cm' medeIdiam. cm 

Tobaksrök 5000 3.107 2,5' lO-r. 
Salmiakrök 10000 5 ·10" 10-' 
Svavelsyreånga 100 2 . 10' 1,6 . 10" 0,8-5,5 . 10-< 
Zinkoxidrök 10000 2 . 100 _.5 . 100 5 . 10-0 

Koldamm 15 10" 10-3 

Mjöldamm 40 2· 10'-6 . lO" 1.5 2,0' 10-3 

Cementdamm 8 1,2' 10" 10-' 
Spannm8lsdamm l 4 ' 10" 1,5 . 10-3 

F = 6:11 TV ( 4) 

där 1) är luftens inre friktion och T par

tikelns radie. Sal1lmansiittes (:3) och (4) 

fås 

(5) 


Av resoneman O'et framgår att parti 

kelns hastighet i radiell riktning är pro

portionell mot partikelradien, samt till
kommer en term, som beror på upp

laddning genom jonernas värmeröreIse. 

Denna totala hastighet kalla vi i fOlt

sättningen partikelns »elektriska» has

tighet. Till denna adderar sig partikelm 

»vindhastighet», således den hastighet, 

som beror på den elektriska vinden. 

Filtret dimensioneras nu så, att ~e

nomströmningshastigheten, som är axi

ell, inte blir högre än att partikelns 

radiella hastighetskomponent hinner 

föra fram partikeln till cylillderväggen, 

innan den liimnar cylindern. 

Tabell l innehåller v~il'llen på »fält

laddning», »vänneladdning» och »elek

trisk» partikelhastighet för partiklar 

med olika radier. Partikelrnaterialet tän

kes ha dielektrieitetskonstanten 4_ 

Den »elektriska» hastigheten är obe

tydIiO' hos de mindre partiklarna, men 

POPULÄR RADIO NR 6/1949 



Fig. 2. Joniseringsanordning 	med högspända 
stavar. 

utöver denna få partiklarna på grund 
av den »elektriska vinden» ytterligare 
en radiell hastighetskomponent. Dessa 
»vindhastigheter», som addera sig till 
de »elektriska» hastigheterna uppgå vid 
dessa partikelstorlekar till i medeltal 
30 cm/sek. Även de större partiklarna 
få genom »vindhastigheten» ett bety
dande hastighetstillskott i radiell rikt
ning. 

I taben 2 finnes en sammanställning 
av egenskaperna hos olika aerosoler 
där dispersionsmedlet utgöres av luft. 

Luftreningsanläggningar lör 
sjukhus och större villor. 

Vid en jämförelse mellan mekanisk 
och elektrisk luftrening blir faktiskt 
även lekmannen ögonblickligen frappe
rad av den senares påtagliga fördelar. 
Förutom sådana saker som enklare 
skötsel och konstant genomströmmad 
luftmängd (ett mekaniskt filter släpper 
ju fram mindre och mindre luft, ju 
mer föroreningar det tagit upp), har 
den elektriska luftreningen ytterligare 
en stor fördel framför den mekaniska. 
De allra minsta partiklarna kunna 
aldrig avskilj as ur luften med meka
niskt filter under bibehållande av nå
gorlunda hög genomströmmad luft
mänO"d. 

För att således effektivt befria luften 

POPULÄR RADIO NR 6/1949 

trådar och jordade 
Fig. 3. Filter av plattsystemtyp. 

från komponenter som pollen, tobaks
rök och fint damm, är hittills elektro
filtrering den enda kända möjligheten. 
Därför har man också i USA utrustat 
sjukhus för astmatiker och hösnuve
patienter (båda sjukdomarna spridas 
genom svävepartiklar i luften) med an
läggningar för elektrisk luftrening. Och 
även i större villor i industrisamhällena 
har man installerat elektriska luft
reningsanläggningar. 

Vid dylika anläggningar arbetar man 

12 kV 6 kV 

0----1000000000000000000000000000000 l 

"'ol".oooooooo .00 ......... " " •• J 

Fig. 4. Principschema för högspänningsaggre
gal till en luftreningsanläggning för villor. 

med en separat joniseringsanordning, 
som består aven ram, i vilken vinkel
l ätt mot luftströmmen inspänts omväx
lande isolerade trådat och jordade sta
var. För att minska ozonbildningen hål
las trådarna på en positiv potential av 
12 000 V. Fig. 2 visar ett fotografi av 

Fig. 5. Avskiljningsmekanismen hos ett. elek· 
trofilter av plattsystemtyp. 

en sådan joniseringsanordning. Efter 
joniseringsanordningen ligger i luft
strömmens riktning filtret, som vanligt
vis består av ett system parallella plat
tor, där varannan platta jordats och var
annan uppladdats till +6 000 V. 

Hur ett dylikt filter ser ut visar fig. 3. 
Den erforderliga likspänningen leve

reras aven rörlikriktare enligt fig. 4 
med glimlampkontroll för både överslag 
och avbrott i högspänningskretsen. 

Hur avskiljningen tillgår visar fig. 5. 
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Anläggningarna äro utförda så, att 
filter, j oniseringsanordning, likriktare 
och kontrollorgan sammanbyggts till en 
enhet i form av ett skåp av ett större 
kylskåps storlek. I allmänhet finnes ock
så ett spolaggregat för rengöring av 
filterplattorna inbyggt i samma skåp. 
Detta skåp brukar vara luftmässigt an
slutet till luftkonditioneringsaggregatet, 
då sådant finnes. Härigenom får genom 
luftrenaren passera dels den cirkuleran
de luften o'ch dels den nyintagna ytter
luften. Effektförbrukningen är i stor
leksordningen 75 W. Fig. 6 visar en 
luftrenare för villor m. m. Fabrikat 
Westinghouse. 

Luftrenare för bostadsrum och 

arbetsrum, som fordra dammfrihet. 


Man har i USA även konstruerat 
elektriska luftrenare för enstaka rum 
som exempelvis sovrum, konferensrum, 
urmakeriverkstäder etc., men dessa luft
renare skilja sig inte principiellt från 
de ovan beskrivna. Konstruktivt skilj a 
de sig från dessa på så sätt, att något 
spolaggregat inte finnes, utan man får 
i stället lyfta ut filtret ur apparaten och 
rengöra detta för hand. Å andra sidan 
är alltid cirkulationsfläkten inbyggd i 
apparaten, och denna kan således flyt
tas från rum till rum som en radio
apparat och nätanslutas med en vanlig 
stickpropp. Genom apparaten passerar 
en luftmängd av cirka 6 m3/ min., vilket 
betyder att aU luft i ett ordinärt bostads
rum (4X 5X3 m3 ) går igenom appara
ten på 10 min. Reningsgraden beror på 
lufthastigheten, men denna brukar vara 
avpassad så, att reningsgraden ligger 
mellan 90 och 95 %. 

Synpunkter i samband med 
grammofonskivor och grammofon
spelning. 

I samband med grammofonskivor 
och grammofonspelning uppträder ett 
obehagligt fenomen. Skivorna, som be
stå av någon termohärdande plast, ha 
högt specifikt motstånd varför de bibe
hålla en eventuell friktionsladdning täm. 
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Fig. 6. Genomskärning av luftrenare avsedd 
för villor m. m. 

ligen länge. Det räcker faktis~t med, 
att man endast tar i en grammofon
skiva, för att den skall bli elektriskt 
uppladdad. De dammkorn, som sväva 
omkring i luften, attraheras av skivan 
och slå ned på densamma, varför en 
skiva, som förvaras öppet i ett rum 
med normal dammhalt i luften, efter 
hand blir belagd med ett tunnt damm
lager. 

Tär skivan avspelas, verkar det 
damm, som kommit ned i spåren som 
ett slipmedel och ökar i hög grad slita
get på skivan. Om man då försöker be
fria skivan från damm genom att torka 
den med en sudd eller dylikt, förvärrar 
man saken ytterligare. Fig. 7 a förestäl
ler ett radiellt snitt i en dammbelagd 
gl anllnofonskiva före avtorkning. 

För enkelhetens skull har endast över
sidan och där endast ett par spår med
tagits. Om skivan laddats upp genom 

,+ 
: ' + +: '+1J1J!
I I :+, I 
I I , 
, I I + 
, I , IL __ _ ___________ J L ______________ J 

Q b 
Fig. 7. Dammkornsbeläggning hos cn grammo

fonskiva före och efter dammtorkning, 

ofrivillig friktion, är dess laddningstät
het låg, och laddningarna ligga i huvud
sak på ryggarna. Torkar man skivan, 
stiger laddningstätheten och skivan blir 
laddad även nere i spåren. Dammkor
nen tryckas av sudden' ned i spåren 
och ha därvid även hjälp av den elek
triska kraften, eftersom trasan och så
ledes även det damm som finns på tra
san får motsatt laddningstecken mot 
skivan. Efter »avtorkningen» får man i 
huvudsak den bild som fig. 7b visar. 
Dammkornen ligga nu nere i spåren 
och äro där omgivna av elektriska ladd
ningar. Eftersom laddningstätheten san
nolikt är störst uppe på ryggarna, spe
lar det ingen ron om dammkornen äro 
positivt eller negativt laddade eller helt 
oladdade. De hållas i vilket fall kvar 
i spåren av elektriska krafter. 

I stället för att försöka torka ren 
skivan kan man förmodligen befria den 
från damm med en annan metod. Man 
lägger upp skivan på skivtallriken och 
försätter denna i rotation. Sedan blåser 
man en fin luftstråle med hög hastig
het och under cirka 10° vinkel mot 
skivans plan in i spåret. På så sätt kan 
man få dammet att lossna och virvla 
upp, och håller man sedan i närheten 
en elektrod, som uppladdats så, att den 
omger sig med ett kraftigt, inhomogent 
fält, slå dammpartiklarna ned på den
samma. Ännu bättre är naturligtvis, om 
man har en elektrisk luftrenare, som 
suger in det uppvirvlande dammet och 
avskiljer det. I en lokal, där grammo
fonskivor förvaras och ofta spelas, bör 
en elektrisk luftrenare vara i gång kon· 
tinuerligt, ty då uppträda inga damm
problem. 

Metoder för bestämning av 
luftens renhetsgrad. 

I samband med luftrening kan det 
vara på sin plats att nämna några me
toder för att bestämma luftens renhets
grad. För grövre partiklar använder 
man en partikelräknare, som principiellt 
är en kraftig lup, som ställs in på en 
med densamma hopbyggd kammare, 
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Rörnyheter från USA och Tyskland 

Av civilingenjör CARL AKRELL 

621.385.1 (73) 

Subminiatyrrör för vibrations
mätningar. 

ReA har börj at tillverka en sub· 
miniatyrtriod speciellt avsedd för om· 
vandling av mekaniska vibrationer till 
elektriska strömvariationer. 

Röret, som har beteckningen 5734, 
är ett metallrör med pressglassockel, 
väger blott 1,75 gram och mäter 32 X 8 
mm inklusive evakueringsrör; arbets· 
sättet framgår bäst av fig. L Den in· 
direkt upphettade katoden (6,3 V, 0,15 
A) och styrgaIlret äro fast monterade, 
anoden är i huvudsak stavformig och 
infäst i övre rörändan i centrum av ett 
tunt metallmembran. Anoden är vidare 
förlängd med ett »skaft» nedan kallat 
anodanslutningen, som sticker ut utan· 

Fig. 1. Tvärsnittsbild av subminiatyrtrioden 
5734. 

vilken en liten del av den undersökta 
luften inneslutits. Kammaren, som rym· 
mer ungefär 15 mm3, kan belysas, och 
så räknar man antalet partiklar i kam· 
maren. Andra vanliga metoder är att 
använda en glödlampa och en känslig 
fotocell och bestämma ljusabsorptionen 
i en stråle av viss längd, eller att skicka 
en ljusstråi genom luften och med en 
fotocell mäta strölj uset vinkelrätt mot 
strålen, vilket är ett mått på partikel. 
koncentrationen. Bägge metoderna ha 
den nackdelen, att de fordra konstant 
ljuskälla, samt att mätningen måste för
siggå i mörkrum. 

Om man vid den sista metoden arbe
tar med intermittent ljus och efter foto· 
cellen kopplar en avstämd växelströms· 
förstärkare, kan man arbeta i dagsljus, 
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Fig. 2. Arbetskurva för 5734 gällande vid en 
tillförd spänning av 250 V, en gallerförspän· 
ning om O V och belastningsresistansen 
75 000 Q . Kurvan har här inritats för en 

vinkelavlänkning av intill ±0,5 grader. 

för röret, varigenom anodens avstånd 
till galler och katod och därigenom rör· 
data kunna ändras. Då den tillförda 
spänningen är 300 V, anodbelastnings· 
resistansen 75000 n, gallerförspännin
gen O V och då anodanslutningen be· 
finner sig i mittiäget, är rörbrantheten 
275 p,A/ V, förstärkningsfaktorn 20, 
inre resistansen 75 000 n och anod· 
strömmen 1,5 mA. Den maximalt till· 
låtna vinkelavlänkningen hos anodan· 

öka känsligheten till det flerdubbla och 
samtidigt hålla störnivån låg. 

Sllltord. 
Denna synnerligen kortfattade artikel 

avser endast att ge en principiell redo
görelse för arbetssättet hos elektrosta· 
tiska luft-renare. Antalet filtertyper är 
stort och konstruktionerna långtifrån 
så enkla som beskrivits. 

I USA har även utvecklingen av 
mindre luftrenings aggregat för villor 
och bostadsrum nått långt, och många 
olika konstruktioner framkommit, var
för det ej finns möjlighet att i en kort
fattad artikel redogöra för samtliga. 
Här anförda exempel äro endast att 
anse som stickprov på vad den ameri
kanska marknaden förmår. 

(43) 

slutningen är ± 0,5 grader och avlänk· 
ningskänsligheten under ovan angivna 
förutsättningar ca 40 V/ grad. Jmfr 
fig. 2. 

Med lämplig mekanisk koppling till 
anod anslutningens ytterända kunna vi· 
brationer upp till 12 000 p/s registre· 
ras. Sj älva röret fastsättes lämpligen 
med en klämma, som anbringas runt 

Fig. 3. iava-diagram för 5734, gällande vid 
gallerförspänningen OV. Kurvor för O grader 
~ch ±0,5 graders vinkelavlänkning har inritats. 

Men med kraven på ökad hygien 
kommer också intresset för elektriska 
luftrenare för olika ändamål att öka 
här i landet, så förutom redan befint· 
liga industriella luftreningsanläggningar 
kanske det så småningom blir vanligt 
med elektriska luftrenare i sjukhus, små
verkstäder, kontor och bostäder. 

Litteraturförteckning 
Henrich R: Die Weiterentwicklung der Elek
trofilter fur hohen Gasgeschwindigkeiten. Ber
lin 1936 107 s. 

Strigel R: Grundlagen der eleklrischen Gas
reinigung. Die Naturwisscnschaften, h 29 1931. 

Penney G W: A new air cleana, The elec
trical Journal , aug. 1937. 

The industrial Electronic Reference Book. 
New York. 
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metallkolven, vidare utföres monte
ringen så att avlänkningen sker i det 
plan som angivits i fig_ L Ett IaVu
diagram gällande för gallerförspännin
gen O V återges i fig_ 3, varvid kurvor 
för anodanslutningen i mittiäget samt 
för avlänkningar om ±0,5 grader in

ritats. 

Dubbelrör för lokalmottagare. 
En intressant nyhet, en duotetrod be

stående av lågfrekvens- och sluttetrod. 
lanseras av Telefunken. Röret tillhör 
den europeiska 50mA-serien med de 
tidigare välkända typerna VCLll och 
VY2, som ingick i den lilla tyska folk· 
mottagaren för 5 il 10 år sedan. På mot· 
svarande sätt kan med ett vardera av 
VELll och VY2 en lokalmottagare för 
anslutning till 120 V växel- eller lik
strömsnät konstrueras. Då glödspän
ningarna för rören äro resp. 90 och 30 
V och glödströmmen 50mA blir katod
effekten blott 6 watt. De i VELll in
gående tetroderna ha följ ande data: 

Anodspänning 40 200 V 

Skärmgaller
spänning 30 200 V 

Styrgaller
spänning O -6 V 

Anodström 0,8 22 mA 

Skärmgaller
ström 0,2 3 mA 

Branthet 1500 2500 ,aA/ V 
Utgångseffekt 2 W 

I Telefunkens 50mA allströmsserie 
ingå vidare bl. a. en triodhexod VCHll 
och en pen to d VF14. 

Elektronrör med 10 000 timmars 
garanterad livslängd. 

I allt större utsträckning begagnas 
elektronrör i apparater och instrument 
för exempelvis industrien, kommunika
tionsväsendet och laboratorierna. Rör 
ingå sålunda bl. a. i apparater för tem
peraturreglering, för från- och tillslag 
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Fig_ 4_ Tvärsnittsbild av duotriod 5691 eller 
5692 och pentod 5693. En del av de i figurer. 
na införda sifferbeteckningarna avse: 
1. Pressglasbotten 	 5. Ena katodändan 
2_ 	 Rörsockel av icke fastUst till glim

hygroskopiskt ma- merplattan. 
terial. 6. Tvärstag avsedda 

3. Glödtråd av ren att förhindra gal 
volfram. 	 lerförskjutningar 

vertikal led. 

samt hastighetsreglering av motorer, 
vidare i räknemaskiner, signalutrust
ningar för järnvägar och navigations
instrument. De flesta i dessa apparater 
förekommande rör äro i regel av sam
ma typer, som förekomma i rundradio· 
mottagare. 

Om ett rör i en rundradiomottagare 
går sönder medför detta endast en till
fällig olägenhet, som relativt snabbt 
kan avhjälpas och kostnaden blir ej 
större än rörets värde. Skulle däremot 
på grund av rödel en kontrollapparat 
för industrien eller ett navigeringsin· 
strument sättas ur funktion, så kan en 
störning i produktionen eller en olycka 
inträffa medförande kostnader av helt 

andra storleksordningar än rörkostna

derna. 

För apparater och instrument, där 
driftsäkerheten är av väsentlig bety
delse, har RCA nyligen börjat tillverka 
speciella s. k. röda rör, som bl. a. 
karakteriseras av att den garanterade 
livslängden är 10000 timmar, motsva
rande ungefär 14 månaders kontinuerlig 
driftstid. Glödtråden är av ren volfram 
och dess anslutningar äro speciellt ut
förda med tanke på att förhindra glöd
trådsbrott vid intermittent drift. Rör
data utmärka sig därjämte av stor 
jämnhet och stabilitet och förbli rela
tivt oförändrade under hela livstiden. 
Vidare är den mekaniska uppbyggna
den hos dessa rör så utförd, att rören 
kunna utsättas för stötar eller vibratio
ner utan att rördata eller driftsäker
heten märkbart påverkas. Utförda prov 
ha visat, att väsentliga data ej ändrats 
111er än 10 % , då rören utsatts för kon
tinuerliga vibrationer med 20 p/ s och 
2,5 g acceleration under hundratals tim
mar ; under dessa prov voro rören in
kopplade för normal drift. Plötsliga 
stötar motsvarande accelerationer om 
100 il 500 g kunna vidare tolereras un
der kortare tidsperioder. 

I RCA:s röda rörserie ha hittills ut
kommit tre rörtyper 5691 (hög-,u duo
triod), 5692 (medel-p. duotriod) och 
5693 (pentod med »rak» karakteristika 
i IaVg-diagrammet). Rördata för 5691, 
5692 och 5693 äro nästan lika med 
data för 6SL 7GT, 6SN7GT och 6SJ7 
resp. och de motsvarande rörtyperna 
äro i de flesta fall direkt utbytbara mot 
varandra. Vad rördata beträffar kan så
lunda här hänvisas till amerikanska 

rörkataloger. 

Tvärsnittsbilder av en duotriod och 
en pentod återges i fig. 4. 

Litteraturförteckning 
M echano-Electronic Transducer. ReA data
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Electronics 22 (1948) , nr 2, s. 160, 162. 
R e A »5pecial Red» Tubes jor lndllstrial 

Applications, ReA Application Note, AN
129, February 2, 1948. 
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Tonanalysator 

Av civilingenjör, fil. kand. BENGT SVEDBERG 

På den svenska marknaden har 
sedan några år tillbaka funnits ett 
instrument, som ger en översiktsbild 
av alla signaler inom ett radiofre
kvensband. Den ger ett »panorama» 
över befintliga signaler på frekvens
bandet och har på .wenska kallats 
»panadaptor». En liknande anord
ning för tonfrekvens har nu börjat 
tillverkas i Amerika. 

Bevakning av vissa radiofrekvensband 
utfördes under kriget med hjälp av spe
ciella mottagare vilkas avstämning varie
rades elektriskt eller mekaniskt inom ett 
givet frekvensområde. Mottagarens ut
gångssignal matades in på ett katod
stråleoscilloskops vertikala förstärkare. 
En signal inom någon del av det band, 
som mottagaren täckte, åstadkom där ett 
utslag på skärmen. Genom att synkroni
sera oscilloskopets horisontella vipp
svängning med avstämningsapparaturen, 
kunde avlänkningens läge på oscillosko
pet fixeras och en direkt avläsning av 
dess exakta frekvens kunde utföras. 

Ett stort antal dylika analysatorer an
vändes för att täcka hela det användbara 
rad.ofrekvensspektret. De indikerade 
icke endast närvaron av fientliga sän
dare i det ögonblick dessa började sän
da utan uppsnappade därtill även många 
nödsignaler. Beroende på användning av 
nödsändare och otränade telegrafister, 
befunno sig dessa sändare ofta långt 
utanför det vanliga nödsignalbandet, 
där ständig vakt hölls. 

En liknande princip tillämpas nu även 
på det tonfrekventa området, vilket 
resulterat i tillkomsten av »Panoramic 
Sonic Analyzer», dvs. tonanalysatorn 
eller ljudanalysatorn. Detta instrument 
översveper en gång i sekunden området 
40 till 20000 p/s, varvid en tonsignal 
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Fig. 1. Grundtonen, andra, tredje och fjärde 
övertonen framträder här på skärmen till en 

tonanalysator av amerikanskt fabrikat. 

med en frekvens inom detta område 
kommer att ge en indikering på skär
men. Tack vare skärmens efterlysnings
förmåga blir alltså samtliga frekvenser 
synliga på skärmen. 

Fig. l visar hur en tonanalysator an
vändes för att analysera en förstärkare, 
som matas med en signal vid 1,5 kp/s. 
Den andra, tredje och fjärde övertonen 
synes på skärmen och kan uppmätas till 
resp. 4, 1,25 och 0,5 %. Vid dessa mät
ningar användes en logaritmisk skala 
på skärmen. 

Värdet av ett dylikt instrument vid 
provning av ljudförstärkare är uppen
bart. Man kan inte endast undersöka 
övertonshalten utan därtill upptäcka 

Fig. 2. Tonanalysator av amerikanskt fabrikat. 

korsmodulationsprodukter. Det kan där
till användas vid andra slag av ijud
mätningar och framförallt vid vibra
tionsundersökningar. 

Instrumentets princip är i korthet den, 
att den undersökta apparatens uteffekt 
matas in i en ljudförstärkare. Denna ut
effekt får i sin tur interferera med en 
oscillator, vars frekvens kontinuerligt 
varieras och som ger en interferens
frekvens med varje ton frekvent signal, 
80m kan alstra en summafrekvens på 
100 kp/s. Den senare pålägges en myc
ket skarpt avstämd MF-förstärkare för 
100 kp/s. MF-utsignalen likriktas, för
stärkes i en bredbandsföTStärkare och 
pålägges ett katodstrålerörs vertikala 
plattpar. Det horisontella svepet drives 
synkront med den lokala oscillatorn, 
varigenom på röret erhålles en horison
tell linje indelad i frekvens. 

Denna frekvensskala är logaritmisk 
och den oscillator som översveper fre
kvensområdet följer även här en loga
ritmisk funktion. Eftersom förmågan att 
särskilj a individuella frekvenskompo
nenter - instrumentets upplösningsför
måga - beror på sambandet mellan 
den momentana översvepningshastig
heten och selektiviteten hos mellanfre
kvenssteget, finns det en anordning för 
kontinuerlig variation av MF-selektivi
teten. Denna är sålunda större vid de 
lägre frekvenserna - där de olika fre
kvenskomponenterna aven undersökt 
spänning kan befinna sig i perioder 
räknat mycket nära varandra - och 
minskar med ökande frekvens. Perfekt 
synkronisering erhålles genom att selek
tivitetskontrollerna, den lokala över
svepande oscillatorn samt katodstråle
rörets horisontella avlänkning kontrol
leras av samma vipposcillator. 
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Kvalitetsförstärkare 

Del II. Konstruktion 


(Forts.) 

Kvalitetsförstärkarens teoretiska un
derlag behandlades i förra delen av den
na artikel. Principschemat över den 
kompletta förstärkaren visas i fig. 5. 
Den ansluter sig till blockschemat i fig. 
3b. De enskilda förstärkarstegen be
handlas ej i detalj, men en granskning 
av de viktigaste delarna kan vara vär
defull. För att i någon mån erhålla 
standard är alla rör utom de, vilka in
gå i slutsteget trioder av typ L63 med 
8 000 ohms växesltrömsresistans. 

Ingångssteget. För att hålla fasför
skjutningen i förstärkaren vid låga fre
kvenser så liten som möjligt lIar det 
första steget kopplats direkt till fasvän
daren, varvid en Re-koppling uteläm

nats. De två första stegen bildar så

lunda en enda enhet. Fasvändarsteget 
innehåller en triod med lika belastning 
i anod· och katodkretsen, dess galler är 
ungefär 100 volt positivt i förhållande 
till chassiet. Anoden på den första 

trioden har även gIVIts ca 100 V posi
tiv spänning och är kopplad direkt till 
gallret i fasvändarsteget. Med hänsyn 
till att V2 är starkt 1110tkopplat, är ar
betsförhållandena icke kritiska och någ
ra svårigheter uppstår ej heller genom 
normala förändringar i rörets konstan
ter. Utgångstransformatorns sekundär
sida är ansluten till första rörets (VJ 
katodresistans. Resistansen göres så li
ten som det är praktiskt möjligt för att 
förhindra förstärkningsminskning 
första steget genom av resistansen or
sakad återkoppling. 

Drivsteget. Utgången från fasvända
ren är ansluten till det mottakt-kopplade 
drivsteget, vars belastningsresistans kan 
varieras. Detta i förening med en van
lig enkel katodresistans i steget tillåter 
en avsevärd reglering av utspänningen 
från drivsteget till slutrören för att 
kompensera varje olikhet i förstärk
ning. 

621.3D6.645 

Utgångssteget. Balanseringen av 
anodlikströmmen utgångssteget är en 
betydelsefull sak, då den avsevärt in
verkar på utgångstransformatorns ar
betssätt. I denna förstärkare har åtgär
der därför vidtagits genom kopplingen 
i katodkretsen för rören KT66. Genom 
kopplingen kan gallerförspänningen till 
varje rör varieras så, att fullständig 
kontroll erhålles över de statiska för
hållandena i steget. Karakteristiskt för 
kopplingen är, att rören arbetar med en 
vanlig enkel katodresistans, som bidra
ger till att bibehålla balansen i steget 
under arbetsförhållanden. 

Utgångstransformatorn. Förhållandet 
mellan liudningsvarvtalen på utgångs

transformatorn bestämmes av högtala
rens impedansbelastning. Det är lämp
ligt, att giva varje sektion på sekundär
sidan en sådan impedans, att man ge
nom serie- och paraUelIkoppling kan 
mata ett antal lämpliga belastningsim-

Fig. 5. Den kompletta förstärkarens pr incipschema. 

R=l Mohm 
R. =30 kohm l watt 
R~=50 kohm l watt 
R, = 500 ohm 1/2 watt 
R oRfiR7 = 20 kohm l watt 
RsR. = 0,5 Mohm 1/2 watt 
R lO = 400 ohm 1/2 watt 

R llR",=40 kohm 2 watt 
R ,,=25 kohm trådlindad 
R"R!9 = 0,1 l\Iohm 1/2 watt 
Rl.;Rzo= l kohm 1/2 watt 
R'6R! s= 100 ohm l watt 
R"R2 ! = 100 ohm 2 watt trådlindat 
R22 = 150 ohm 3 watt 

R"R'4 = 100 ohm 1/2 watt 
R,,, = l 200 ohm 1/2 watt 
C,C2Cu=8,uF 450 volt 
C,C., = O,OS r,F 350 volt 
CoC7 = 0,2S rlF 350 volt 
CR= 8 ,aF 550 volt 
C.=8 .uF 600 volt 

L, = 30 H vid 20 rnA 
[, = 10 H vid 150 mA 
Nättransformator sek. 425-0-42.5 

volt 
150 mA, 5 volt 3A, 6,3 volt 4A 
V,V2V, V,=L63 
VY. = KT66 
V7 =U52 
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pedanser och därvid utnyttja alla trans
formatorsektionerna. Ett passande im· 
pedansvärde är 1,7 O per sektion, som 
alternativt giver 1,7, 6,8, 15,3, 27 O 
osv. 

Motkopplingskretsen. F örstärkarprin
cipen är sådan, att motkoppling upp till 
maximalt ca 30 dB utan större svårig
het kan ordnas. Förutsättes, att instabi
litetsgränsen ej uppnås, så minskas dis
torsionen i samma grad som återkopp
lingen ökas. Motkopplingskretsen är en 
rent resistiv spänningsdelare, vars bot
tendel utgöres av första stegets katod
resistans. 

Med angivna kopplingselement före· 
ligger ingen risk för instabilitetssvårig. 
heter på grund av oavsiktlig återkopp
ling. Skulle instabilitet emellertid upp
stå, uppenbarar den sig förmodligen 
som ett ton frekvent insvängningsförlopp 
med högt periodtal. Förloppet uppträ
der endast vid de tillfällen, då först är
karen pressas till nästan maximal ut· 
spänning. Instabilitet kan förorsakas av 
högre läckinduktans i utgångstr ansfor
matorn än som angivits eller resonans· 
fenomen i den sistnämnda. 

Ett botemedel, som endast bör till
gripas som en tillfällig åtgärd, är att 
minska förstärkningen i ett av förstär
karstegen för höga frekvenser. Detta ut
föres lämpligen genom att ansluta en 
liten kondensator (ca 200 pF) i serie 
med 5 000 ohm från anoden på V1 till 
chassiet. 

B. Arbetssättet. 

Lineariteten. Att förstärkarens linea
ritet är förstklassig upp till maximal ut
nivå och att karakteristiken vid över
belastning följer den önskade kurva, 
som visades i fig. l (b) i föregående 
artikel, illustreras väl av de olika oscil
logrammen. Dessa visar även tydligt de 
förbättringar, särskilt vid låga frekven· 
ser, som införandet av motkoppling 
åstadkommer. 

Tillgänglig utrustning för att mäta 
kombinationstoner fanns ej, utan mät-
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Fig. 6. Ingångs/ uLgångskarakteristiken och 
kurva över övertonsdistorsionen med och ULan 

mOlkoppling. 

ningen av den totala distorsionen gj or
des vid en påtryckt frekvens av 400 pi s. 
Av fig. 6 framgår att övertonsdistorsio
nen vid maximalt beräknad utgångs
nivå (15 W) är mindre än 0,1 Ofo. 
Kombinationstoner vid en sådan lineari
tet förekommer ej i någon hörbar grad. 

Frekvenskarakteristiken. Förstärka
rens frekvenskurva är starkt beroende 
av utgångstransformatorns karakteri
stik. I den förstärkare, som provades, 
hade utgångstransformatorn vid 60 
kpl s en resonanspunkt, som där föror
sakade en skarp »dip» på 2,6 dB. Fre
kvenskurvan inom det hörbara området 
från 10-20000 pi s är rätlinig på 0,2 
dB när. 

Fasförskjutningen. Frekvenskurvans 
utomordentliga karaktär visar, att för
utsättningarna för fasförskjutning är 
synnerligen små. Fasförskjutning upp
träder endast i de yttersta delarna av 
tonfrekvensspektret och överskrider 
aldrig ett par grader. 

Utgångsresistansen. Förstärkarens ut
gångsresistans är 0,5 O mätt över I S
O uttaget. 

Störnivån. I den förstärkare, som 
provades, var den uppmätta störnivån 
85 dB under maximala utnivån. Stör· 
ningen i förstärkaren utgj ordes nästan 
uteslutande av 50.periodigt brum, or· 
sakat av kopplingen mellan nät- och ut
gångstransformatorerna. Genom större 
noggrannhet vid montaget av dessa de· 
lar kunde störnivån nedbringas till mer 
än 100 dB under utnivån. 

Om så önskas, kan effekt uttaget ur 
förstärkaren ökas 15 W genom att an
vända fler slutrör kopplade parallellt i 
push-pull. Utgångstransformatorn, kraft
försörjningen, förkopplingarna och 
återkopplingsmotståndet R25 måste 
emellertid rättas därefter. Förstärkare 
av detta slag med effektuttag på upp 
till 70 W har utförts. 

Lyssningsprov med bredbands.högta. 
larsystem har tillfullo behäftat gj orda 
mätningar. Någon distorsion har ej 
kunnat upptäckas även om förstärkaren 
återgivit orgelmusik innehållande 20· 
periodiga pedaltoner, vilka når maxi· 
mala utnivåns gränsvärde. Impulser 
har återgivits med stor exakthet ; mät
ningar, som utförts genom att använda 
en direkt mikrofonkrets med oljud så
som av rasslande nycklar avslöjar en 
utomordentlig återgivningsförmåga. 

Förstärkaren kan rekommenderas 
som synnerligen perfekt för ljudåter. 
givning. Den är idealet för ljudupptag. 
ningsändamål, där distorsionsfrihet och 
låg störnivå ar av särskilt stor bety
delse. 

(Övers. C Wg) 

Genom att postprenu

merera på 

POPULÄR RADIO, 

vilket kostar endast 

kr_4:- för andra 

halvåret, får Ni tid

skriften regelbundet 

i brevlådan varje 

månad. 
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I 

Kortvågstillsats med 18 band

spridningsområden 


Av kamrer B F G HARFF 

I nedanstående artikel beskrives i deta'lj en kortvågstillsats, som 
täcker frekvensområdet 4,52 Mp/s-33 Mp/s ,i 18 bandspridnings
områden. Genom att triod blandning tillämpas erhålles ett mycket 
högt signal/brus-förhållande, som ger möjligheter till fullgod 

mottagning, även av mycket svaga signaler. 

~~--------------------------------------.-
Den kortvågstillsats, som skall be

skrivas i det följ ande är i första hand 
avsedd för dem som tycker om att ta 
in rundradiostationer på kortvåg. Appa
raten har därför byggts så aU särskilt 
effektiv bandspridning erhålles framför 
allt inom de frekvensband, där rund
radiostationer förlagts. Genom denna 
bandspridning och genom att apparaten 
utformats så att mycket högt signalj 
brus-förhållande ernås, erbj uder den 
mycket goda möjligheter till effektiv 
DX-mottagning. 

Apparaten täcker frekvensområdet 
4,52 Mp/s till 33,0 Mp/ s. Bandsprid
ningsområdena framgår av tabell 1. 

6.-' V 

B. . 

Principschema. 

Principschemat som återgives i fig. l 
är i stort sett identiskt med schemat för 
den i POPULÄR RADIO nr 12/1946 
beskrivna kortvågstillsatsen, dock har 
ett flertal förbättringar tillkommit, dels 
som ett resultat av många experiment, 
dels på grund av teoretiska slutsatser. 
Såväl signal. som osciIlatorkretsen är 
»Colpitt.kopplad». Denna koppling har 
valts bl. a. på grund av att den endast 
kräver en onikopplare varigenom krets· 
förlusterna kan hållas nere. 

Uppdelning av varje band i ett om· 
råde med större spridning (rundradio· 
områdena) och mindre spridning (mel· 

~ .tLrlN_G_V~A_(i_5_A_N~T_E._H_I'I 

lanliggande områden) åstadkommes ge· 
nom inkoppling aven fast kondensator 
på 70 pF parallellt med avstämnings
kondensatorn i oscillatorkretsen. Om 
omkopplare B står i mellersta läget äro 
alltid rundradioområden inkopplade och 
den som huvudsakligen är intresserad 
av dessa områden behöver således en· 
dast sällan röra denna omkopplare. 

Apparaten är bestyckad med två 
dubbeltrioder (6 SN 7); varje sådant 
rör är identiskt med två 6J5, vilket rör 
sedan länge varit populärt bland ama· 
törer på grund av sina goda egenskaper 
som oscillator på höga frekvenser. Dessa 
trioder ha följande funktioner: 
Triod nr l i återkopplat HF·förstärkar· 

steg 
» »2 i bufferts teg 
» »3 iblandarsteg 
» »4 i oscillatorsteg 
Trioder ha valts som signalfrekvens

förstärkare och blandare på grund av 
deras brusfrihet. Det kan i detta sam· 

l 
esov _________-o 

ANTENN-}
ANSLUTN. RUND

._. - .- . IlIf---o JORO- RADIOAPP. 

AN5LUTN. 

2.5 K ' 

. 
KDR.TVAGS
ANTENNE.R. 

1000pF 

30pr 
10 k 
2W 

~~F----4---4---+ 

, 251<. 
2W 

Fig. L KorlvågstilIsatsens principschema. Obs! 65C7 skall vara 65N7 i fig. 

POPULÄR RADIO NR 6/1949 164 



_______________ 

.. 
15 k 

100pF sOk 150 pr 
MF -SUG --{I--~--C::::J--+---ilf----, 

.. 

aUrFEItTRÖR. &LANOAR.STEG OSCIllATOR. 

Fig. 2. Blandarekoppling med anodinjektion av oscillatorspänningen. 

manhang framhållas att fördelen med 
en tillsatsapparat för kortvåg endast 
till en del består i att den totala för
stärkningen ökas (en medelgod fabriks
apparat har i allmänhet så mycket för
stärkning, som praktiskt kan utnyttjas). 
Viktigare är att signaljbrus-förhållan
det förbättras varigenom möjligheterna 
att uppfatta sändningarna från svaga 
DX-stationer högst påtagligt ökas. 

Schemat innehåller en del nya fines
ser, som bidrar till att öka apparatens 
prestationsförmåga: 

l) antennen är inkopplad till signal
rörets katod och således lågohmigt an
passad. Antennen belastar sålunda prak
tiskt taget icke signalkretsen. Katoden 
är högfrekvensavkopplad endast genom 
antennens kapacitans och en viss nega
tiv återkoppling är därför för handen. 
Detta bidrar emellertid att göra den 
positiva återkopplingen mjukare och 
stabilare. Anslutning av antennen till 
spolens gallersida är även angivet i 
schemat; en dipolantenn kan t. ex. an· 
slutas till bägge uttagen. 

2) ett anodjordat förstärkarsteg (buf
fertsteg) är inkopplat mellan högfrek
vensröret och blandarröret. Detta har 
den fördelen, att signalkretsen icke be
lastas, varigenom kretsens Q-värde bibe
hålles och återkopplingen även på de 
högsta frekvenser fungerar oklanderligt. 
Dessutom blir osciHatorkretsen effektivt 
avskärmad från signalkretsen och änd
ringen av signalkretsens avstämning in
verkar inte på oscillatorfrekvensen. 
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3) oscillatorspänningen påföres blan
darrörets katod via en kondensator på 
200 pF. För mellanfrekvensen (l 500 
kp/ s) är katoden avkopplad genom den
na kopplingskondensator i serie med 
oscillatorkretsens kapacitans. Detta med
för en viss negativ återkoppling som 

skenbart ökar rörets inre resistans. 

4) en kolpotentiometer på 25 kohm 
ligger inkopplad över signalspoien på 
så sätt att ena sidan är inkopplad ett 
halvt varv från spolens ena ända. Detta 
återkopplingssätt är det enda som icke 
ändrar kretsens avstämning vid höga 
hekvenser. Uttaget är gjort för att 
potentiometern på de högsta frekvenser
na där kretsimpedansen sj unker skall 
belasta dessa kretsar mindre. Härige
nom fungerar återkopplingen även 
oklanderligt på de högsta frekvenserna. 

Författaren har experimenterat en hel 
del med olika blandarkopplingar och 
därvid funnit att även kopplingar en!. 
fig. 2 och 3 fungerar bra. 

Tab. 1. Kortvägstillsatsens bandspridningsområden. 

Signalkrets 

Område 
Spol
induk·

Mp/s tans
A B ,uH 

Antal 
spolvarv 

I Oscillatorkrets 

Område 
Spol
induk·

Mp/ s tans
A B ,uH 

Antal 
spolvarv 

4,52- 5,06- 6,12 15,5 22,5 
5,66- 6,31 7,59 10,0 16,5 
7,02 7,78- 9,32 6,6 12,0 
9,28 9,97-11,37 4,0 81/ 2 

11,40--12,60--15,04 
14,40--15,60--18,04 

2,5 
1,7 

~ 1/ 2 } 

17,21-18,67-21,83 1,1 31/ 2 
21,30--23,10--27,00 0,8 23/ 8 
25,50--27,80--33,00 0,5 11/ 2 

6,02- 6,56- 7,62 7,4 Il 7/ 8 
7,16- 7,81- 9,09 5,2 10 
8,52- 9,28-10,82 
7,78- 8,47- 9,87 

3,7
4,,4 . 

83/ 8 
93/ 8 

12,90--14,10--16,54 1,6 43/ 4 

15,71-17,17-20,33 1,1 33/ 8 
19,50--21,60--25,50 0,71 2 
24,00--26,30--31,50 0,47 l 

l aluminiumchassi 57 X 20X19 cm 
2 rör 6SN7 
2 spolformar 5,62 cm diameter (National 

Radio No 3467) 
l trolituIform med järnkärna 
l omkopplare 2 polig, Il vägs 
l » 4:. 3:. 
l potentiometer 25 kohm 
l 75 pF variabel kondensator 
l 100 pF:. :. 
5 lufurimmer 3--30 pF (Philips) 
2 50 pF kondensator (trolitul eller glim.) 
l 100 pF» :.»» 
3 150 pF» » » » 
l 200 pF» :.:. :. 
l l 000 pF» » » » 
l 3 000 pF » »»» 
l 0,1 p.F » (induktansfri) 
l 200 O motständ (1/2 W) 
l 3kO:. 0 / 2W) 
l 10 kO:. 0 / 2 W) 
l 10 kO » (2 W) 
l 25 kO :. (2 W) 
l 50 kO » 0 / 2 W) 

\...... .J 

+ + 

5k 

8UFFER.TSTEG 6LANOAR5TEG 

Fig. 3. BIandarekoppHng med uttag av mel
lanfrekvensen från blandarrörets katod. 
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I den i fig. 2 återgivna kopplingen 
påföres oscillatorspänningen via ett 50 
kohm motstånd direkt från oscillator
rörets anod till blandarrörets anodkrets. 
Oscillatorkretsen belastas praktiskt taget 
icke med denna koppling och röret 
svänger kraftigt även på de högsta frek
venser. 

En annan koppling återgives i fiO". 3. 
I denna koppling är buffertrörets 

katod direkt förbunden med blandar
rörets anod. Blandarröret, samt detta 
rörs katodmotstånd på 20 kohm i serie 
fungerar som katodmotstånd till buffert
röret. Detta rör kan således betraktas 
som ett anod j ordat förstärkarsteg ; det 
belastar icke oscillatorkretsen. På blan
darrörets anod återfinnes praktiskt taget 
hela oscillatorspänningen som pulseran
de likspänning. Kopplingen har visat 
sig synnerligen brusfri och oscillator
och signalkretsarna äro effektivt åt
skilda. På grund av att även här oscil
latOl'kretsen icke är belastad, svänger 
den mycket bra även på de högsta frek
venserna och frekvensstabiliteten är 
utomordentlig. 

Författaren använder sin apparat se
dan omkring 4 år tillbaka med blandare
koppling enl. fig. 2 och har aldrig märkt 
någon frekvensdrift. Stationerna kom
ma fortfarande exakt på samma ställe 
på skalan. Om man efter att ha haft 
apparaten utkopplad en tid inkopplar 
denna igen, kan man alltid vara säker 

7. 78 6.3\ 5,06 

Fig. 4. Måttskiss visande hur stationsskalan indelas. I de bredare sektionerna, l A, 2A, 3A etc., 
som upptar frekvensindelningen för rundradiobanden, kan stationsnamnen ut skrivas. 

Fig. 5. Närbild av oscillator· och signalkretsarnas avstämningsspolar. 

på att samma stationer ligger kvar på 
skalan på rätt plats. 

Vid mätning med en högklassig sig
nalgenerator visade det sig, att om man 
med konstantenn inkopplade signal
generatorn på l 500 kpl s vid module
rad signal (apparaten är en 12 rörs 
apparat av bekant märke med högfrek
venssteg, vars känslighet på mellanvågs
området angives av fabrikanten till 1-3 
",tV) signalen först vid 50 ,uV spänning 
märkbart översteg bruset. När sedan 
kortvågstillsatsen inkopplades och en 
signal på 10 Mp/ s inmatades till till
satsen, som sedermera omvandlades till 

6,12 '7,59 9.32 

1500 kpl s visade det sig, att signalen 
redan vid 2 /A.V klart kunde uppfattas. 
En påtaglig förbättring av signai/brus
förhållandet uppnås sålunda. 

Konstruktion. 

Apparaten är byggd på ett aluminium
chassimått av 57X20 X 19 cm. Utrym
met betingas av den halvcirkelformiga 
avstämningsskalan, som har en radie av 
204 mm (periferiiängd = 640 mm). Ska
lan är gjord aven 2 mm tjock celluloid
skiva, mattad med fint glaspulver. Yt
tersta radien är indelad i 64 »grader» 
av 10 mm längd. Kalibreringen kan ut
föras med hj älp av passare och linjal. 

På skivan är sedermera 18 koncen
triska cirklar dragna med svart tusch, 
motsvarande de 18 radioband som appa
raten täcker. 

Radier för de olika c~rklarna äro: 

Band l A 54 mm 5 B 139 » 
l B 59 » 6 A 154 » 
2 A 74 » 6 B 159 » 
2 B 79 » 7A 174 » 
3 A 94 » 7 B 179 » 
3B 99 » 8 A 184 » 
4 A 114 » 8 B 189 » 
4B 119 » 9 A 194 » 
5 A 134 » 9 B 199 » 
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Fig. 6. Kortvågstillsatsen sedd bakifrån. Observera den stora avstämningsskalan. 

äro lindade på spolform med 5,62 cm 
diameter (National Radio nr 3467). 

Under chassiet direkt under signal. 
spolen är avstämningskondensatorn för 
signalkretsen monterad. På baksidan 
av chassiet finnes, räknat från vänster, 
kontakt för kortvågs· och mellanvågs. 
antennen, omkopplare B för inkoppling 
av apparaten och omkoppling till B·om· 
råden, uttag av mellanfrekvensen till 
rundradioapparatens antenn och jord
klämmor och slutiigen 3·polig kontakt 
för anod- och glödspänningen. 

Oscill(Itorkretsen. 
I oscillatorkretsen, som ar Colpitts. 

kopplad, ligger en fast kondensator på 
150 pF parallellkopplad med en luft· 
trimrner på 30 pF i serie med en av·Samtliga dessa cirklar kalibreras med oscillatorspolen monterad och ytterst 
stämningskondensator på 75 pF, paralett delstreck för varje 10 kp/ s. Vid varje till vänster HF·röret och signalspolen. 
lellkopplad med en fast kondensator på50 kp/ s angives frekvensen i Mp/ s med Mellan signal. och oscillatorspolen är 

två decimaler. För de första sju rund omkopplare A monterad; därigenom 50 pF och en lufttrimmer på 30 pF. 
Genom omkopplare B kan även enradiobanden är dessutom plats reserve möjliggöras ytterst korta förbindelser. 
kapacitans, motsvarande avstämnings·rad för notering av stationernas anrops· Det är även lämpligt att montera åter· 
kondensatorns max. kapacitans (om.tecken; dessa bands bredd på skalan är kopplingspotentiometern, som ligger 
kring 70 pF) , inkopplas. Sistnämndanämljgen 15 mm. Anropsbokstäver tex· parallellt över signalspolen, direkt till 
kapacitans består aven fast kondensator tas i svart tusch utom första bokstaven vänster om denna spole ovanför chas· 
på 50 pF och en trimrner på 30 pF. som är textad med rött bläck. Denna siet (i provapparaten är den däremot 

Kapacitansens variationer på anod·bokstav markerar stationens läge och monterad under chassiet). Mellan oscil· 
sidan är:kan således användas vid avstämningen. latorn och signalröret och bakom om· 

55-125-195 pFGradfördelningen i den yttersta randen kopplaren är mellanfrekvensspolen mon· 
användes som hjälp vid den ursprung· ter ad: om särskild meHanfrekvensför· Trimmer, rör· och 

spolkapacitans 35- 35- 35 pFliga kalibreringen; gradtalet för frek· stärkare användes kan denna lämpligen 
venserna i olika band noteras och när placeras bakom omkopplaren. Spolarna Tillsammans 90--160--230 pF 

detta arbete är färdigt, tages skalan 
från apparaten och kalibreras enligt 
den metod, som angives i artikeln 
POPULÄR RADIO nr 12/ 194,6. 

Bakom skalan finnas två skallampor 
monterade för belysning. Skalan är 
monterad direkt på kondensatoraxeln 

och mitt framför och så nära som möj· 

ligt framför skalan är en tunn ståltråd 

spänd. I apparatens frontplatta är en 

öppning utsågad, som gör tråden synlig. 

Storleken på skalan gör, att tillräckligt 

stationsavstånd erhålles på samtliga 

band för noggrann avläsning av frek· 

vensen. Till vänster om avstämnings· 

kondensatorn är osciIlatorröret och Fig. 7. Kortvågs tiIIsatsens frontpanel. 
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I serie med 160 pF (10 pF trimmer-, 
rör- och förlustkapacitans antages) får 
man som resultat följ ande kapacitans
värden: 

57,6---80-94,4 pF 

motsvarande en kapacitansvariation av 
38,9 % , resp. 18 % • Enligt tab. l, s. 160 
av POPULÄR RADIO nr 6/ 1947, mot
svaras denna kapacitansvariation aven 
frekvensvariation av 18, resp. 9 %. 

Spolen lindas med 1,3 mm tjock 
blank koppartråd med 11 7/ 8 varv. 
Spolformen har spår med 2 1/ 2 mm 
avstånd. Lindningen göres så att av
ståndet mellan l :sta och 2 :dra varvet 
blir 12,5 mm (5 spår) , mellan 2:dra 
och 3:dje 7,5 mm (3 spår) , mellan 
3:dje och 4:de 5 mm (2 spår) och för 
de övriga 2 1/ 2 mm avstånd. Efter 
kontroll av att oscillatorn svänger till
fredsställande (genom att man uppmäter 
gallerströmmen) inställes trimrner Tt 
så, att slutet på A-området exakt 
sammanfaller med börj an på B-områ
det. Därvid vrides avstämningskonden
satorn helt in, och rundradioapparaten 
inställes på oscillatorfrekvensen (± 6,56 
Mp/ s). Omkopplare B inställes på A
området. Avstämningskondensatorn vri
des nu helt ur och trimmern Tt justeras 
tills oscillatorfrekvensen blir densamma 
som förut. Detta betyder, att den till
kopplade kapacitansen exakt motsvarar 
avstämningskondensatorns kapacitans
variation. 

Därefter inställes den erforderliga 
handbredden på lägsta frekvensområdet 
(6,02-7,62 Mp/ s) genom att justera 
trimmarna T2 och Ta. Till att börja med 
vrides trimrner Ta eller T2 helt ur ; med 
avstämningskondensatorn helt invriden 
och omkopplare B i läge 2 kontrolleras 
på vilken frekvens oscillatorn svänger. 
Detta är antagligen något över 6,02 
Mp/s. Trimrner T2 invrides nu tills 
oscillatorfrekvensen är exakt 6,02 kp/ s. 
Nu kontrolleras att bandbredden är till
fredsställande genom att avstämnings
kondensatorn urvrides och om A-om
rådet stämmer, genom att ställa om
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Fig. 8. Apparaten sedd underifrån. 

kopplaren B i 3:dje läget och kontrol
lera B-området. Om spridningen på B
området är för liten invrides trimmern 

Ta och urvrides T2 så att totala kapaci
tansen i kretsen blir densamma. Om 
spridningen önskas mindre, tillämpas 
omvänt förfaringssätt. 

När första området således är intrim
mat, är även spridningen på alla övriga 
områden korrekt. Därefter göres uttag 
på spolen enl. tab. l och kontrolleras, 
att lägsta frekvensen i varje område 
stämmer. Finjustering kan företagas 
genom att uttagsledningen bockas i spo· 
lens lindningsriktning (ökad induktans) 
eller omvänt (minskad induktans). Sär
skilt på de högsta frekvensområdena 
spelar ledningsinduktanserna stor roll; 
dessa ledningar få därför göras så korta 
som möjligt. Varvtalet för de två högsta 
områdena (l resp. 2 varv) får därför 
justeras med hänsyn till ledningsinduk
tansen i det speciella fallet. 

Signalkretsen. 

På grund av att avståndet mellan 
signal- och oscillatorkretsen är relath1 
stort på lägsta frekvensområdet (4,52
6,12 Mp/ s) erfordras största relativa 
spridning på detta område (36 %). 
Denna frekvensvariation motsvarar en 
kapacitansvariation av 85 % • 

Kapacitansen inom kretsen beräknas 
sålunda (10 pF minimikapacitans) på 
anodsidan 10-100 pF 
trimrner· o. rörkapacitans 40--40 pF 

50-140 pF 
i serie med 160 pF 

blir 38,1-74,7 pF 
spolkapacitans 5,0-5,0 pF 

43,1- 79,7 pF 
Således en variation av 

36,6: 100 =8'- 0/ 
431, ~ ° 

Signalspolen lindas på exakt samma 
sätt som oscillatorspolen med i tab. l 
angivna van1al. 

Potentiometern för reglering av åter
kopplingen vrides helt in och därefter 
justeras trimmern Ts tills tillfredsstäl
lande svängningar erhålles på samtliga 
områden. Med trimmern T4 injusteras 
nu lägsta frekvensområdet (4,52---6,12 
kp/ s) och därefter göres uttag enl. 
tab. L 

Mellanfrekvenskretsen. 

Mellanfrekvenskretsen är avstämd till 
1500 kp/s och består aven högfrek
venskärna lindad med 0,1 mm lackerad 
koppartråd (i provapparaten Siemens 
Sirufer lindad med 46 varv) parallen
kopplad med två Trolitul- eller glimmer
kondensatorer av 100 pF och 3 000 pF 
i serie. Uttaget till huvudapparatens 
antenningång anslutes till sammanbind
ningspunkten mellan dessa två konden
satorer. 

Strömförsör jningen. 

Glöd- och anodspänning kan "id 
växelströmsapparater tagas från huvud
apparaten om dess nättransformator är 
någorlunda rikligt dimensionerad. I 
andra fall måste särskilt nätaggregat 
för växel- eller likström tillkopplas. 

POPULÄR 'RADIO NR 6/l949 



p/8-5 Mp/s 

för(1röjningsnut . 

kalibrering.
rör. 

p/8-1 Mp/s 

11'>-17000 

in-

V/m. 

Teletekni~ka lDätin~trulDent 


Oscillograf för bl. a. 
Ls-förstärkare 
Oscillograf med 

pulsstudier 
RCA typ WO-79A]<'urzeh!ll typ 1684c D 

Likst röm. förstiirl;ure för X

och Y -a xlanta. 


FmkvensOll1rude 0-3 Mp/~ 
 Frek\-en~omri\de 10 

±3 dB. 
 ' ±2 dB. 


Kuusligltet 18 mV cft Pr cm. 
 Eng-jngssvep och 

Känslighet 70 mVeff pr cm.
'ymmetrisk e l. osymmetrisk 
Expansion av tidsaxeln. 


l~xpal1s i oo av tidsaxeln . 

ingång. 

Inbyggd vol~me ter för 

Automutisk synkroniserinlll. 
 Skarptecknande och ljuss tarkt 
Vippfrekvens 2 p/"-150 kp/8. Vippfrekvens 20 p/ 8-25O kp/s. 

Leverans f rån lager. 

Demonstrations Dubbelstråle

oscillograf 
 oscillograf 

Ribet & DesJardlns t.yp 264. AClntel 

Jätteskärm med 38 cm dia

meter . 


J!' rekv.-omr. 5 p/S-IDO kp/s 

±3 dB. 
 lnbyggd elcktronlwpplare. 

Vippfrekv. 15-8000 p/s , L~rek\'ensomrilde 10 

Inbyggd elektronkopp!are för 
 ±1 dB. 


visning av 2 förlopp samt i
 Vippfrekv. 2 p/s-2oo kp/8. 
digt eller addition av 2 FiirstärIming 1800 gg r. 
olika växelspänningur. Omkopplingsfrekvens


Reflexfritt för satsfUter. 
 ggr/8ek. 
Le,~cran8 från lager. 

Fä[tstyrkemetrarSignalgenerator 
RCA typ WX-2A (S8 bilden)<Urmce typ 701 

Mycke t lätt ! vikt, alla batte rie r 
byggda. 

Avläsning direkt! fl V/ m . Frekv.-omr. 30 kp/s-30 Mp/s 

i 7 omr!l. den. 
 Stort mätoml'lide 10 uV/ m- lO 

Frekv.-noggrllnnhet±1 ' I •. Frekvensomril.de 55~1600 kp/s ,
Ut-spännlng 1 f1.V-1 V. 

Utimpedans 75 O . 
 RCA typ WX-I."
Inre modulering 1000 p/s.

I'ttre mod. 3(}.-120oo p/ s. 
 Frek\·ensomril.de 5(}.-220 MP/s. 

Rörvoltmetrar RLe brygga 
RCA typ WV-75A med diodmiU Wa3'ne Kerr B. 101 
kropp 

Kapacitans: 5 pF till 
Mäter lik- o. växel8p. tiII 1000 V. 500 uF I 8 omrilden. 
Linjär fril.n 30 p/8-25O I1Ip/s. Resl s t~ns : 5 O till 500 
Obmmät.nl ng upp till 1000 hl O. lIIO i 8 områden . 
Il 1\1 O inimpedans yid likström. [nduktan-s : 0,1 Hy till 

500 Hy ! .. områden. 
RCA typ 191i-A Q-vlirde : O till 30. 
Mät" r med ]ai stallmätkropp upp Liickning : O till 1,5 mA. 


till 100 Mp/8. 
 Jämföreiscmätning- di-
RCA typ WV-65A. batteridriven. rekt i procent . 
Samtliga typer lev . från later. Le..-erans från lager. 

Ett stort antal teletekniska mätinstrument kunna levereras från lager. 

EI.EKTRONIKBOLAGET AB 

Kuugsgatan 34 - Stockholm· Tel. mätinstr. 216290, 216291, eleldronrör 2162 92. 
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Radio~ 


lngenJOr 

Fullt kompetent radioingenjör med 

teoretiskt kunnande och praktisk er~ 

farenhet i konstruktionsarbeten och 

.\ tillverkning av radioapparater 

st3rre omfattning sökes. 

Ansökningshandlingar åtföljda av 


betyg, referenser, foto m. m. ställes 


till signatur "S.A. 135" 


Populär Radio, Box 3221, 


Stockholm 3, f. v. b. 


Kungl. Hälsinge 
f,lygflottilj 

anstälfer: 
dels en elel,trisk montör för flygplanin

stallationer, 
dels en radiomollWr för mark- och flyg

radioinstallationer för tjänstgöring vid 
materialavdelningens el- och signalverk
'tad, diir personalen genom förnämli ga 

rnlitinstrument och kontrollanorclningar i 
förening med omväxlande arbetsuppgifter 
erbjudes en värdefull och lärorik tjiinst
göring. Avlöning utgår enligt kollektiva v
tal. För anställning erfordras någoll prak
tik inom facke t - gärna erfaren amatör. 

Skriftlig ansökan med uppgift om bo
stadsadress i mantalsskrivningsorten, 
viirnpliktSföl'h Uanden, tidigare anställ 
nin"ar, nuvarande tjänstgöring och upp
sägningstid insändes jHmte åldersbetyg 
före elen lO/G 1949 till Flottiljingenjören, 
Kungl. H1ilsinge flygflottilj, Söderhamn, 

Innan anställning tilltriides, skall sö
kande uppvisa godkänt Ullmrintyg. 

V.\ra. läsa·r" ör völkomna m"d bidrag under 
denna rubrIk. VI efterlys.,r pnLktI.ka saker: 
trevliga B.rbet-smetoder, knepIga koppllnll"ar 
och mätmetoder, liittlllv.,rkade detaljer, enJdo. 
och effektiva hjälpmedel för sen' lee oeh fel
söknlnll" etc. Det Mieker med en blyertssIdss 
och några. rader. Varje Infört bIdrag honore
ra·s med kr. 5:-. 

Reparation av potentiometrar 
Man kan reparera en potentiometer som 

fått fel pil motståndselementet genom att 
flytta ut kolhållaren så att kolet kommer att 
gå l il 2 mm utanför dess gamla bana. Fjä
dern klippes av och böjes ut varefter den 
skarvas med en tunn plåtbit och sammanlödes. 
Kolet bör avputsas med en bit fint smärgel
papper. 

Magnus Jonsson 

Kompass som lindningsriktningindi
kator 

En vanlig kompass kan användas som in
dikator om man önskar taga reda på lind
ningsriktningarna på olika delar av primär
lindningen i en nättransformator. Särskilt gäl
ler detta gamla transformatorer från vilka 

spänningsomkopplaren bortkopplats. Man har 
bara att placera kompassen ovanpå transfor
matorn. Ström från ett ficklampsbatteri är till
räckligt. 

M. Jonsson 

Effektiv lödpenna 
Vidstilende skiss visar en effektiv lödpenna, 

avsedd att anslutas till en gammal nättrans· 
formalors sekundärlindning (6,3 volt eller 5 

KOL UR ElT P'1C.KLAMP,5,BATTERI 
_-"':--~"-.,,2, 

NA.TTRAtt~ORMATO~ 

voltsuttagen) . Hur lödningen utföres torde 
med önskvärd tydlighet framgå av skissen. 

M Berglund, Örnsköldsvik. 

Svänger oscillatorn? 
I de flesta serviceanvisnillgar rekommende

ras, att man, då det gäller att konstatera om 
oscillatorn svänger, skall mäta upp galler. 
strömmen genom alt. löda loss gallerläckan på 
"kalla" sidan och koppla in en ,uA-meter. 

Många gånger kan man emellerlid göra detta 
mycket snabbare på följande sätt: Mellan
frekvensen trimmas först till rätt frekvens. Ap
paraten inställes därefter på en frekvens mitt 
i de olika våglängdsbanden. Signalgeneratorn 
skall vara omodulerad och inställas på denna 
frekvens +mellanfrekvensen. Signalgeneratorns 
utgång anslutes till antennen och jord och ge
neratorn sättes på största utgångsllivå. Genom 
att nu vrida litet fram och tillbaka på signal
generatorns inställning får man i ett visst läge 
en vissling eller ett skarpt brus, om röret 
svänger. 

Julius 

Registerkort för rördata 
Det bästa sättet att hålla reda på rördata, 

är att uppteckna dem på registerkort av t. ex. 
det visade utförandet. Man får då ett enhetligt 
system, som lätt kan kompletteras efter hand, 

Pentod 
glödsp. 6,3 V/O,3 A 

YQ C!SO V 
YQ2 100 V 
YQI -3V 
Rk 300n 
:JQ e,fomA 
:J9 2 Z,OmA 
RQ2 75kn 
Ra o.8Mn 
S 2,OmAfV 

och vidare är ett registerkort behändigt att 
använda t. ex. när koppling av ett steg skall 
utföras. En större rörtabell tar mycket plats 
på arbetsbordet och blir snart förstörd av 
upprepad användning. 

Folke Wedin. 

Gummisnodd som trådfäste 
Vid pålindning av tråd i spårade spolkrop

par för avstämningsspolar o. dyl. är det ett 
ganska kinkigt problem, hur den sista fria 
änden av tråden skall fästas innan varvtalet 
blivit slutgiltigt bestämt. Ofta blir man 
tvungen att linda av ett eller annat varv 
efteråt, och då är det inte sA bra att ha fäst 
tråden alltför stabilt med klister el. dyl. 

Ett bra sätt är att lägga in en gummisnodd 
över de sista varven. Detta hindrar dem från 
att rulla upp sig, och ändock går det lätt att 
draga ut några varv om man så önskar. 

Folke Wedin. 

• 
Sensationen "Wobbe I" 
I POPULÄR RADIO nr 2/ 1949 var. införd en 
liten notis om en nyuppfunnen fickradiomot
tagare, »Wobbe b, som enligt uppgift skulle 
fungera utan rör och batteri. I notisen uttryc
kes förmodan, att det skulle vara fråga om 
en kristallmottagare, och efter vad det nu vi
sat sig, så är det faktiskt fråga om en sådan. 
W obbe I är nämligen enligt den tyska radio
tidskriften Radio Mentor helt enkelt en kri
stallmottagare avsedd alt anslutas till en myc
ket lång antenn. Inom ca 6 km avstånd från 
sändaren kan man med denna kristallmotta
gare få tillräcklig effekt för att driva en enkel 
högtalare. Det är emellertid endast ganska 
svag högtalarstyrka man kan uppnå med delta 
) underverk». Det återstår emellertid fortfa
rande alt förklara varifrån strömmen till skal
belysningslampan tas. 
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Under rubriken Rfldloindustrlens nyhete r in
föres llppgittt"...r fri,n tilh'f'rknre o('h Importörer 
om nyheter~ 80m ilN företa-gen iutrodur.era·8 på 
mnrknll.den" 

AB Alpha, Sundbyberg, har utsänt ett nytt 
prospekt med utförliga tekniska data, Q-vär
den, toleranser, trimningsområden etc, för de 
av företaget tilverkade trimstommarna och 
järnpulverkämorna. Till tjänst för amatörer 
har Alpha Utit Vasa Radioaffär, Klarabergs
gatan 58, Stockholm, övertaga all detaljför
säljning av dessa produkter. 

Amerikansk Ljudteknik AB har släppt u t 
en ny katalog och prislista över mikrofoner 
av fabrikat Pacent. I katalogen återfinnes en 
hel del originella bilder, i vilka illustreras de 
olika användningsmöjligheterna för de olika 
typerna av mikrofoner, bland vilka särskilt 
bör omnämnas den s_ k. teatermikrofonen. 

Under denna. rubrik Införes kortare dlskllS
slonsulUigg (rån , 'å·ra. läsare. De åsikter HODl 
framföras f tir helt stil för vederbörande In
siindareH rÖlcnJng. 

Hr redaktör! 
Faksi'mile är icke något nytt ord i sven

skan. Slår vi upp ordet i Woreen-Warbergs 
"Främmande ord i svenskan», får vi veta att 
ordet kommer från latinet och betyder i orda

grann översättning gor likadant!". I sven- I 
skan har det använts i betydelsen "noggrann 
efterbildning av handskrift o. dylikt" . 

I "The niversal Dictionary of the English 
Language" av Wyld läser vi: " facsimile [{rek
s imili l Lat. fac, imperat. sing. of facere, 'to 
make', simile neut. of similis, 'Ijke'. An exact 
copy, absolutely accurate reproduction: a fac
simile of a manuscript, pieture, seal & c. ; a 
facsimile edition of a manuscript book & c. 
Phr. in facsimile, exactly, accurately." 

Huruvida ordet »fac-similaire» finns i fran
ska språket, kan jag ej uttala mig om. Där
emot upptar mina franska lexikon ett ord 
fac-simile, som på svenska återges med fak
simile. (En motsvarande form på franska för 
det latinska »fac sim ile !» skulle vara :l>fais 
similaire! » ) 

Märk att bokstaven e uttalas både i engel
skan och franskan! Det finns ingenting, som 
talar för att lämna bort denna bokstav i 
svenskan. Det är visserligen förståeligt att 
artikelförfa ttaren i P. R. lämnat bort slut
vokalen, då det ju förekommer en mycket 
stor mängd ord i engelskan med ett stumt e 
på slutet, utskrivet endast för alt beteckna 
att föregående vokal är lång. (Ex. mile, 
smile, fin e ). Faksimile el. facsimile är där· 
emot ett lånord direkt från latinet och i så
dana ord brukar även engelsmännen alltid 
uttala slutvokalen. Ex. vade mecum [veidi 
mi :kam l, festina lente [fes ti :na lentn , vice 
versa [vaisi va :sal , ex tempore [eks tempari]. 

När man ser stavningen faksimil förleds 
man troligen även att uttala ordet med ton
vikt på sista stavelsen, vilket ytterligare för
värrar saken. 

Electron Wire 
- den populära nedledningstråden 

Rullar om 1760, 300 och 100 yards, kar
tonger om 25 yards. 

Störningsskydd 
- fur bilradio 

}i'ur tändstiften .... .. .. ........ .. .. . kr. 2 : GO 
» fördelaredosan » 2: 50 
» generatorn ;) 4 : 

Bilantenner 
Sidomontage, 3-del. .... .... .. ..... kr. 2::; : 
'l'orpedantenn .... .. .... ...... .. .. .... » 40:

I Stor sortering av aktuellt servicemateriel 
för radioverkstäder finnes på lager för 

omgående leverans. 

Hörtelefoner N& Kinkomma. 

ÄllliREN 
Tel. 174980 

Kr. 198: - batterierutan 

Kr. 219:  med batterier 

Apparaten iir u trustad m ed 4 st. amerikan ska mID Ja
tyrrör (1'1'4, 1R5, l S5 och 3S4) och drar endas t 4 Mu 
på a nodströmmen i s parlilge . Dessutorll finnes s t11 11 ~ 
bal" ko rtvitgsan tenn. Flit"g(!rna uro: beige, brun, mörl{ 
brun. röd, grön oc h ll lå. Staudardtyp pb. ba tt. a uod 
90 V, glöd ström 1,u V. Vikt 6 kg . 

på kortvåg 
i lju.d 
i färger 
lätt att bära 
billig i batteridrift 

AB C H A M P lON R A D I O, Rörstrandsgatan 37 - Stockholm - Tel. 227820 växe1 
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J ag hoppas en rättelse skall fås till stånd som talades i Tredje riket, ty det var en tysk 
innan den oriktiga formen hunnit inpränta ingenjör, som redan anno 1904 kommit på 
sig i det allmänna medvetandet. iden att utnyttja de elektriska vagornas egen

T Grönstrand. skap att reflekteras av metaller. Han hade 
konstruerat en apparat som han kallade TE

Radar uppfanns 1904! 
Hr redaktör! 

Näst atombomben torde väl ingen uppfin· 
ning ha varit så m!ngomskriven som radar, 
»det hemliga vapnet», som enligt anglo·ame· 
rikanskt utlåtande förhjälpte de allierade till 
segern över t.yskarna. Denna epokgörande 
uppfinning var, så anses det nog allmänt, en 
ytterst väl bevarad hemlighet, som skickligt 
undanhölls alla spioner. 

Nu förhåller det sig emeller,tid så, att detta 
hemliga vapen inte var så oåtkomligt, som 
man tagit för givet. Ritningarna, som skulle 
ha avslöjat snart sagt allt vad man skulle ha 
behövt veta om den med så sträng sekretess 
omgivna uppfinningen för att kunna tillverka 
de behövliga aggregaten, fanns nämligen i 
Sverige! Och tillgängliga var de enligt svensk 
lag för vem som helst som önskade skärskåda 
dem. De var inte hemligstämplade nämligen, 
och det hade inte mött några hinder för en 
person, som gjort framställning härom, att 
med svenska myndigheternas medgivande uno 
der krigsåren beställa och erhålla fotografiska 
kopior såväl av dessa ritningar som av den 
utförliga »bruksanvisningen». 

Villkoret för att den, som fått dokumenten i 
sin hand, skulle kunna tillgängliggöra sig vad 
papperen avslöjade, var dock, att vederbö· 
rande ägde ingående kunskaper i det språk, 

LEMOBILOSKOP. Och telemobiloskopet re· 
kognoserade om fartyg eller andra större eller 
mindre föremål av metall, som befann sig på 
avsevärt avstånd Irån apparaten, närmade sig. 
Den registrerade också sagda föremåls rö· 
relser, vilket allt redovisades med, så heter 
det, hörbara eller synliga signaler, och det 
var ju just samma »tjänster» som radar ut
rättade och på så sätt hjälpte de allierade att 
vinna kriget! 

Varför utnyttjade då inte tyskarna upp
finningen, vare sig under första eller andra 
världskriget? 

Jo, det förhöll sig så, att såväl konstruktö· 
ren och patentinnehavaren, ingenjör Chris
tian Hiilsmeyer 80m Patentamt i Berlin och 
tyska generalstaben och marinstaben - vilka 
sislnämnda institutioner uppfinnaren tidigare 
men utan framgång erbjudit sitt telernobilo· 
skop - fullständigt glömt dess existens. Das 
grosse Vaterlands främsta militära experter 
ansåg nämligen denne radars föregångare vär· 
delös och rekommenderade den unge då 23
årige ingenjören att vända sig till en leksaks
fabrik med sin »elektriska trolleriapparat». 
Det gjorde han också, men inte heller på det 
hållet ville man intressera sig för den upp
finning, som av Kaiserliches Patentamt i Ber
Iin . registrerats under nummer 165546. Fram
ställningskostnaderna skulle ställa sig allt för 
dyra, sade man. 

Djupt besviken beslöt Hiilsmeyer att aldrig 

. .... . - ....._._-----
Fig. 1. Ur Hiilsmeyers patentbrev från 1904. 

mera befatta sig med dylika uppfinningar. Och 
med åren glömde han bort sitt telemobiloskop 
och patenthandlingarna som lagts ad acta. 

Och så kom det sig, att varken Churchill 
eller Hitler ägde kännedom om att denna epok. 
görande uppfinning, som skulle få en så av· 
görande betydelse för andra världskrigets ut
gång, fanns tillgänglig - inte bara i patentamt 
i Berlin utan även i London och New York 
eller Washington och Lö. i samtliga patent· 
unionen tillhörande länders arkiv och aIllså 
även kunde erhållas på patentverket i Stock
holm, där den som skrivit detta efter en tids 
detektivarbete påträffade urkunden. För att 
finna den måste man nämligen ha reda på 
patentets nummer. Enligt de uppgifter, som 
kommit arlikelförfattaren tillbanda från 
Tyskland rådde det inget tvivel om att en 
»radar·uppfinning>, som patenterats anno 1904 
i Berlin, existerade. Kopior av patenthand
lingarna måste också finnas på patentverket 
i Stockholm, men man saknade uppgift om 
under vilket nummer handlingarna patente
rats. Och det var kanske mera aven slump 
som signaturen efter några dagars sökande 
plötsligt påträffade den unika urkunden. 

A. M. Ateur 

Nytt! Inom kort utkommer: Aktuellt! 

VÅGOR, STRÅLAR, VIBRATIONER 
Från radioteknikens gränsområden 

Av Ing. Eric Andersen 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

I. Vad är materia och elektricitet? VIII. I de infraröda strålarnas regioner. 

II. Elektroner i arhete. IX. Radion i medicinens tjänst. 
IIL Maskiner sOm se. X. Radioakustiska mysterier. 
IV. Elcktromikroekopet. XI. Konsen'erad musik. 

V. Moderna atomsprängningsmaskiner. XII. Hos ljudfilmens häxmästare. 
VI. Strålar som genomtriinga materien. XIII. Elektrisk musik - framtidens musik. 

VII. Ö"'on för oändligheten, XIV. Kriget som kommer. 

Beställ Edert exemplar redan nu! Priset blir c:a kr. 20:- pr ex. plus frakt. 

Rekvireras genom: 
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MELLERSTEDTS FORLAG 
NorrIandsgatan 22, Stockholm Telefon: 11 8462, 108084 
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engelska balleriminialyrrör 
såsom 

1R5 1T4 

154 155 354 


levereras omgående 

från lager 


Fråga oss om lnottagarrör 

A-S Stafldard Radiofabrik 
, 

Bromma Tel. 'tockholm 2526 lO 

TELETEKNISKA MÄTINSTRUMENT 

UI' tilh·crlmings[lI'ogralllll1et. framhå.lla "i 

Universalinstrument Modell 450 
'fager liten 1)lats - gål' ner i cn Im va.,jfir!w. 
Hiig Idinslighet - 2000 Q/V. 
Spegelslulla - simIlängd 85 mll1. 
Noggnulllhet: LiI( str. ± 1,5 %, växelstr. ± ,2 % . 

~[ ;j t o UJ r ,1 d C n : 

Pris Ii. rOllor ] 51) : - . 

Liks pil ll 11in g 
0 15 V 
0-1JO V 
O-aOo V 
0 7i3Q V 

Likström 
O- 1,5 mA 
0 1;, mA 
0 l GO 1J1 .\ 
0 130:1 mA 

vaxcl s p ~inning 

0 l"V 
0- -1,,0 V 
0- 300 V 
(J 7GO V 

Vijx cl~tr(jJn 

0 l.G 111.\ 

0 lilmA 
11 150 md 
0 l JOIIIll A 

~rot~ t l.llNh:ll1H t llin.~ ( o 
Tnbyg-g-da l, atll 'i' ic l' 0- 10.010 Q, 0 1 i\L. 

Gelleralagcllt 

SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 

Pepparvägen 30, Enskede Tel. 486995 Stockholm 
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STABILISERADE 


LIKRIKTARE 


l ö0--3GO v, Illax. 32;:; m.\ pos iti\' spä u
nin ' . 

O--H;O V max. ii l il A uegati ,· s piinning. 

2X :3,15 Y , Illax. v A dxelspiinning. 

S ta bili te t bä tt re ä n ± O, fl % " ili ± 10 % 

Il ii tspä nu i ngs va ri a tiOll . 

ll rnms piinning mindre Un O,OO,j o/C . 

Pris 695:- kr. Omgående leverans. 

FIRMA TRIGGER 

Bjön.käUvägell 9, Solna. 


T e l. 27 G7 O:{. 


o 

ATER I LAGER! 


Grammofonmotorer 
rnU r. "Elme r" . 110-220 \'o It. alls t rii m. 
Pr is· k o mpl. m ed ~kh·t allrl k . .... ... . . Kr. 97 : 

" li: ornpl. u tan sk i v tall ri k ....... " . .. ,. 85:

Kortvågsspolar 
L uftJ i ll da <1 e, av fahr . " Eddy~ton e ". :\lonte r a d e 
p il kera mi s k pl a t t a. :~. 4. ;;. 8. 10 \'an·. 
P ris per st. K r. 2: 75. 

SpolhåUare till d:o 
I'riH K r . l: 60. 

Kortvågskondensatorer 
"\Vn,'etnaste r " 
15 p l~ ............... .. ...... .. .. . .. .. . .. .... .. . .. K r. 3: 
;;0 pF .................. .. ......... .. ........ . .... " :~ : 60 
75 p I' .... ....... " 3 : GO 


100 p i,' .... .. ...... .. ....... ............ ... .... .. .. " 4:-

F ceu er lccln i ng . a, 1,,0 samt 300 oh m. 

~Ho r ~o r te r in g ay J.w r tvft gslll:t te ri e l, I\O Jll ll l. spo l
l'i y :-;tf' lll . f' l (> }.nrol:vtk olld c n ~at o rer . motst å nd, ra
ll io r(jr, m iit in s tru mt'!ll t , II Ug'ta lare, hö rlc'l e fon e r, 
mB\rofO Jl Cr m. JU . 

B~ .!,dil" v :1 r f.:(l C'c ja l pr i ~li~ ! a, 

NATIONAL RADIO 
~W la regntun 1, T el. ~O St; 02. STOC1'HOL\I. 
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Stockholms Radioklubb. 
Klubben sammanträdde torsdagen den 31 

mars, då fil. mag. Sten Wikström höll e tt fö' 
redrag om »Elektrostati sk luftrenin g». Se 
artikel på annan p la ls i dett a nummer. 

I ngenjör C F R ubin höll kvällens andra fö· 
redrag, som var a ll lJ et rakta som en inledning 
till det s tudiebesök klubben arran gera t hos 

vensk Grammofonindustris fabrik i Bro. l ng. 
R ubin beskrev kortfa ttat tillverknin g procedu. 
ren. M an utgå r vanligen frä n en inspe lning 
pil vax. Vaxe t förses med en elektri skt le· 
da nde s ilverbeläggning och placeras som ka
tod i e tt galvaniskt koppa rbad. Genom eIck· 
Irolys bildas en kopparfä llning på vaxets le 
dande s ilverbeläggning, oeh då kopparn bl ivit 
tillräcklig t tjock ( någo n millimeter) avbry les 
proceduren och den u tfällda s. k. fad ermat r i· 
"en s kilj es från vaxe t. Faderll1atrisen ul g!)r e tl 
nega t iv till orig inalet ( dcn har upphöjda va l· 
lar i "täll et för originalets spå r ) och skull e 
kunn a användas som pressmatris. Det gör man 
emelle rtid ej, nta n lllan fä lle r i ställ et en eller 
flera s. k. 1l10dermatriser pä salllma sätt som 
lilan förut gjord e fade rmatriscn. Modermatri· 
sen blir då en exakt kopia av vaxinspel nin gen 
och kan avspdas pil. en vanl ig grammofo n. 
MeJ hj älp av modermatrisen tillve rkar lIlan 
sedan, fortfa rand e på galvaniök väg, pres · 
matri8erna, som göras tjockare än fud t~ rn och 
modern och dessutom förkromas för a lt de 
skola s toppa för e tt s törre an tal pressningar. 
[ en hydraulisk pres~ formas sedan grammo· 
fon kivorna av scheUackmassa mellan de upp· 
värmda pressmatrise rna under hög t tryck. 
Matriserna avk ylas därefter, fortfa rand e lin· · 
der tryck, varvid massan stelnar och den 
fä rdiga grammofonskivan kan tagas u t. 

Vid summa tillfäll e gays Ivä ~Teknis k a 
glimta r». Ingenjör A Jansson gav en öve r· 
s ikt av de problem, som grall1mofonnålar ge 
up phov till. Vanliga stå lnå la r slipa snahbt in 
s ig e ft er skivspå re ts form, men d e perma· 
nenta safirspetsa rna ha fr ån början en giwn 
form , som ej sli pas i ~pår e l. M an måsle dä r · 
för se till , a lt dess form från börja n är rä tt 
av passad t ill spå rets form. Så lund a maHe 
spetsen ut fo rmas som en sfär , och dess radie 
mås te vara s törre än spåre ts bOllenradie . [ 
annat fall upps tå r distorsion. Talaren avslu· 
tade föredraget med en jämförelse mellan sa
fir spetsar oc h diallJants pc t ~ar , som äro mycke t 
överlägsna och tå la avsevär t fl era avspelninrrar 
innan de lIl i\ste ka seras. 

[ng. Gösta Brahm.an gav den andra »glim· 
tcn», som hand lade om en ovanlig lägfrek· 
vensförstärkare med m ycket stark motkopp· 
ling. 

Den 21 april hölls lI rsmöte t. l ng. E Mrcl.-el· 
berg höll ett minne anförande över klubben 
styrelse ledamot och stift a re ingenjör Ju lias 
Mankell, som avlid it under det gångna året . 

Klubben beslöt höja årsavgiften för å r 1950 
frän 10: - till 12: - . Avgiften {ör stud eran· 
de höjdes från 7: - till 8: - . S tyre lsen fi ck 
följ ande sammansättning: 

Ordfö rande : Civiling. Helge Fredholm , (om· 
val) ; V. ordförande: l ngcnjör Erik Hullegård. 
( kval'står); Sekreterare : C iviling. Gunnar Sol· 
ders, ( kvarstår); Skattmästa re : K amrer Erik 
Bäck , (omval); Ingenjör Bertil Ask, (omval) ; 
I ngenjör Gösta Brahman, ( nyva]); Ingenjör 
Ejnar MyckelLerg, (omval); Ch'iling. Torsten 

Dynamisk mikrofon 
LD-5 HSK 50- 8.000 p/ s låg Q 130: 
LD-6 HSK 50-8.000 p/ s -50 db 150 : 
Obs! Prissänkning på samtl. mikrofoner 

PEARL MIKROfONLABORATORIUM, Vallav. 5, Fl ys la 
T r'lefo n S t(H.:.k h ölm ::lH :W:!7 

SIJ O radio
batterier 

finnas i passande typer och stor

lekar för 0110 botteriapparater. 

Säljas i de flesta 
radioaff ärer. 

JUNGNERBOLAGET 
SV ENSK A AC J(U MULA IOR A.( TI E8 0 lAG U JUN G NL R 1 

'itackholm 

Göteborg Korlstod Malmö 


Norrköping Skellefteå Sundsvall 
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Ele'ktrolytkondensatorer 
l aluminiumbägare med enhål.ifastsättning 

[(ira 1U1'I':1 ple k t-l' o ly l kol1rh' Il f.: al 0 l' l' r i alllllli 

llillllth:i ~a J'(' t ,q) P H IWI! :\IB liru Ul fiirda 

II led ;:dill;..::ad hakditsvvk d udl mutter [ Öl' 

l' ll !Lill;lIJ()l1la g'c . 

'1'Y1> JI B (p t'sa(l all o d) la g e r ((irc :-; i följalld e. 

\'iil'(1 1' 11 : 

S /1 11' ·1;'0 V 10 "I,' :);:;0 V 

Hi ~ ( I I' 4 ;j() V :3~ il]" :350 V 

:)2 :/1 F 4;JO \' 1!l+10 u l,' :130 Y 


S l- S uF 	 450 V 32 + :32 :u1" :JJO V 
In I- Hi .IiI" { ;)O V 

Typ P.B (sEi t an od) lage rf iires i fUljanll ~ 

\'iinll'lI: 


4 " F 450 V Hi uF ·1511 V 

8 ,; , F {;JO V 8 + 8 :/lF 450 V 


I' nsHh- p o l iil' uttag c' n till liidtabb i bake

lits()('k d Jl. H~hnlt' I' IJ lir U(n.~· ath· pol. 

I) ~ :-; ::s a kOlltl l' lJ ~a tortyp p r o f f(' r ~ ru:-; pit h e.gli 

rUI ! HY PIl f lir audra xp:illnillgar oe l! k apu

dla ns('r. 	 B( 'gill' vri~Jistn. 

AKTIEBOLAGET RIFA Norrbyvägen 30, Ulvsunda. Tel. 262610 

BEREC 
engelskt kvalitetsbatteri av 
Ever Readys välkända tillverkning 
F 4aOl 	 .\notllmtle ri 4;) v, \)4 X :17 x 11G mm. 

1<' 4302 	 .\nocllJatlcri GT,;) Y, TOX 33 XDO nHIL 

F 4351 	 l'en n lig-ht-uatle ri l ,;) V, 14X4D llllll för instrUIllcnt, 
Jlle(!i('ill ~ka apparate r och rnininty rfieklnmpor, 

E :n12 	 Hij rh [lllare, Ininia tyr. k e raUlik kr. ~: - b r. 

E :{11.3 	 Dit" ~ kiirll\a(l n1Cll uaj one ttfattnin;; och s tyrfjUcle r 
kr 4 : _ bro 

KO[J[larwire 

X ct! le tlningstr tld. 

Ha ndgenOlTlfi)l'fl ill g·fl r. 

AIlI (' rik a n~lw nwt s til nd. 

Komplett prislista tillhanda

hålles radiohandlareradia a.b. 
och servicemänSTOCKHOlM GOTEBORG MALMO KALMAR 

Mä,ter Samuel'g. 56 B Odin'gatan 20 Friisgatan 6 Storgatan .47 

Tel. 23 03 60 Tel. 150587 Tel. 31 223 Tel. 2.4 Bl 


-
~!,,~l~ 'I, 

~"" ... 
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Vi tillverka 
plåt; chassie, frontpaneler, huvar, 

rackar och lådor för radio, instrument, 

förstärkare m. m. 

Enstaka och i parti. Gott arbete, billiga 

priser. Krymplackeringar utföras. 

RAOWAMATÖRERNAS INKÖPSCENTRAL 
TROLLHÄTTAN 2 

INSTR UMENT

REPARATIONER 


av alla slag utföras 

M. STENHARDT 

INGENJORSHRMA 

S: r Eriksgatan lO! Stockholm 

Telefon: 329927, 339928 

En fascinerande 

hobby 

Lär Er radioteknik fri'Ul grnnden 

genom praktisid radiobygge ! 

Sill"äl för lien bli~'alllle rarlioingenjöre n och 
servicemannen som för den l10bbyintresseraue 
lir vi,r praktisl'l upplagda lJrevlmrs I radio
hygge en intressant och läroril{ vng till varde
fulla kuus l.al",r. 
Vi sända gHrna pros pekt utan or,gon förlJin · 
<lelse frlln Eder sida. 

.Angiv tyuligt namn 0<.'11 udrcss. :.\lilrk kliver 

tN eller brevl,ortet "HKIt". 


AB REVA.TEKNIK 
("re,~hlrp.gat(ln 22 - Stockholm. 

Ståh!, (omval); Suppleanter: Förvaltare Mar
tin Ardbo, (omval); [n g njör Åke ThiselI, 
(nvval). Till revisorer omvaldes hr Kurt Grön· 
hagen och direktör Paul R icht er. 

Kvällens föredragshållare var in g. Th omas 
Gra/in, som talade om inspelnings teknik, spe· 
ciellt för amatöre r. Han inledde med e n hi
··torik och kom fram till högfrekvensmagnet
ofonen, öom synes vara det si ·ta ordet p della 
område. Han gav vidare några tips för amatör
tillverkare. 

Ett antal inspelningsap parater, såväl hand
apparater som ståltradsapparater demonstrera · 
d es. lng Ask demonstrerade en kommers iell 
schweiz isk apparat, och ing. Lind s tröm visade 
d"ll amerikanska Webs ter wire·recordern. Vi
dare demonstrerad e fil. ka nel. Petlerswn en 
helt amatörbyggd anlägg ning för band, till viI· 
ken han gjort allt själv, inklu sive magnetofon
bandet. Han beskrev hur man själ kan till
ve rka e tt användbart band på pappersbas ge
nom på pensling av cn uppslamning av järn
oxid i c ll lämpligt lack. De tta banrl kan fram
ställas till mycket lågt pris. Slutligen demon· 
s trerade ing. Good en hemtillverkad magnet
ofonbandapparat. 

Civiling;. Torsten S,khl gav onl avslutning 
en »T ekni sk glimt» om punkt 2 pa radiolicen
sens baks ida, som handlar om förbud alt an
vända in<'pelningsapparat i samband med ra
dio111011a rrare. Frågan om upphävande av detta 
förbud är under utredning, men utred ningen 
ii r ännu ej klar. Det synes dock finna s vissa 
uts ikter atl förbudet slopas och ersälles med 
anmälningsskyldigl, e t, men ännu tår förbudet 
kvar. 

Klubbens \'erksamhe t ligge r ne re nnd er som
tnarmånadel'na, nH.~n ....om vanligt återupptages 
verksamhe ten i sept em ber. 

}[edlelllmarna få personlig kall lse till alla 
5amm~nträden. Den, SOm ej redan är medlem 
blir de t enklast genom att sälla in å rsuvgif
ten 10: - kr P' klubbens postgirokonto 
50001. För studerande och teknologe r är avgif
ten endast 7: - . J denna avgift ingår pren u· 
meration på POP LÄR RADIO, som är klub
bens organ. 

Sekreteraren 

nr 2/1949 i artikeln Om magnetiska ul1d· 
c)(;h blIndillspelningsappawtcr s. 32 1'. spalt en 
rad 5 nerifrån står »självstartande synkron
motorer» skall vara »asynkronmotorer». 

l nr 3 har tyvärr följand e felaktigh e ter in
smug it sig i tex ten i artikeln Radioteknisk fr å
gesport: 

I uppg ift 12 still' c ) millisekunder skall vaTa 
m ikrosekunder. 

l uppgift lB efler a) står självspänning skall 
vara sjiilvsvängning. 

S. 00 i s ista radcn skall vara s. B4. 
[ nr 4/ 1949 i artjkeln Amerikanska TIlagn e

l%ner s. 9B h. spalten skall rad B- lO er
sä ttas meU: 

»Meclels 2 till,atser (il :;; 25) kan d enna 
typ lätt g ivas samma egenskaper som typer
na BOO E och 800 F. Den gör alltså samma 
nytta "om alla dc 3 nämnda typerna och kos
tar .; 351,» 

På -. 99 t. I'. skall mellan rad lB och 19 
in skjutas : 

»Därigcnoll1 blir typen ekvivalent med 900 
11, 900 E och 900 F». 

Korlvågsma·te'rial 
KOI'I"<lgs k()lId C' Il ~3tor t~-p :\ln n\' fÖl'll, mU. 

:-:ill,:.! . l~oI:Hinu, glimmerlJak e lit. 1r. pF o: 90. 
251'1-' 7 : ~o. ;)0 pI-' 8: 20. 7:3 pl~ 8: 90. 100 pE' 
1J: ao. T eil'g raflly ckct t yl' ~r. helt btankfiirll. 
!{(,.:.!,'I! ' ruat' , Uimplig- ny'-! k e l f,il' ~iill ilaramatöl'e r 
kl'. tl: ön. j {er:1l1ll:.;,!.;:n stH ndorr rörbtillare m, m. 
:-:nmt ii\' ri g material i ::;törr:;ta :.-i Ol't f:' l'ing'. v ril' 
pl'isli~la :-; i.illd e ~ Blot fiO iire i fr i m . 

MALMO RADIO & FOTO 
ll:"'jclslmlls-1nrg !{ - )(ahnö. 

SURPLUS materiall 
Radiorör, nya, oUII\'iinda med vanlig ga
ranti, fnuril,nl Westinghollse, ReA, ill. fl. 
ryp ~07 ............. :.. . .... . .. pr st. kr. 7: 90 
ryp OLCiG ..................... pr st. kr. 5: 95 
r~>p 1025 .......... . .......... prst.h. 1a:
fyp !););) ...... . ................. !1l'sLkr. 1;{: 
Typ Slit; ........ ...... .......... Ill' st. kr. O: 50 
Oljckonclensatorer, fabr. Aeruvox. 

Z illfd. 1000 volt ul'betsslI. pr st. kr. 5: 90 


Nya \Tidlwndensatorer a\' pertinax, lm
pac itet ;;00 pf, UlmpL föl' lokalspolar och 
q'\gfli 11m. Pris per st. 2: 50. 

ELEKTRISKA A/B CHAMPION 
Ing. Gösta BHckströrn. 


Ehrensl' iirdsgat. 3 Tel. fi2 25 28, 522529 

Stoclmolm. 


,BYTEN OCH FÖRSÄLJNINGAR 
::::::::::::::::::::::; :;;;;::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::;:::::::::;::::: 

Till sutu: Tf'1I1NI 75·G .\ ;)llIatiir:-;!iIJ(.1:1l'C. tt'_ 
le::; ,·"n ud, b'k roni , 7;)-'lon W ut"fr,, !<'-. kOIll · 
pIt: ! I Jlletl il Ila (i llhe h ii r Sii:-iO IlI te1pp:l'llfllyckc l, 
Illikrufoll (' (t', ~a ltJt f.; p ol l1l' Hir f<amllign hand 
till :-ill1t~t ('g-t;·t. .fo han La~'l'l'l'l'ft n tz, V iirf:l\'HgclI 
~7. ;;10:-1<1101111. '1',' 1. 01 :13 Os. 

'J' ~ 11 ~Hlu: ~ :-;t. Hiller. 2,;; 111 tl'ull;-.;, 'ein· r :-\ 
Be ;J2:.!. siilId. T I'iil' . mot!. 10 . .~;)f): - kr . ])(' 1' 

:-;t. S 'ill'ma (1('11 olllh.rg-,g'IL · })(·:-;J.;r. p il l' 1I~. JlH,' df. 
S. Lll ,!.! f 'ma 11:':;-;0 11, ~tol."hlUdsg-at". ]1, Gi.)t('lJOl'~. 

Till sallu: n eg. 23 \V l"t.~ fl·iin~sallg' tia nmg'gniH~ 
nlpd t\'ii 10" IJiig·tahlre o:' 1t kl'h.;l-allmikrofoll 
4;;;: - lel". Te·l. !~It)p kli o !m ~2 78 20. 

Till ....alll: All!' (' La I1s ing- hilgta hl l"(' lill :-;alll. 
t.I"Jl nOll k,·. ~r:o: -. 1.1")1 fi il:3 kl'. 420: - , l,I'pliO-l 
(r dilti; ;:ta tarr ) kl'. 1,2,jO: - . T e l. Stockhotm 
22 78 ~o . 

Till safn: .\ \"o llld Cl I' rllh'('l't:inl ~rodl-'ll 40. 
kl' . 2::."'): - , T il nlTI scn, Box S·W, ,Slnl'!.:hoIIll l. 

1':11 l"alll: Hndin l('}pfoll nr lII;ir!.;: c' l Th e· ~l:tr. 
('olIi l lltPJTnliolll1] ~laril1f' o llllll\lnh'aUon COlll
pall.\" Ltd, Eri c HH~stJ'öm , O~l.;:arslin m ll. h .'I. 
7 (wh ·Hi. 

Hn",kas J Öl):].: BI':1 kort \'a,z ::;; mo t t ng-a rE' (C,ooH'rJl, 
m ~ tl IIIf'lIn Jl\':.l !:) am pl'ikansl.: TIC-3·IS, filler Iik 
II:t!lIll'. ~\"lll' 1~1t'<1 pris lill ]-1. G. G., Bo.X: 3:17, 
l1' ilipst :ld. 
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Ni 'inner det hos 

I \ r ,~ 

MÄ'rINSTRUMENT 
JA 64, Amp ert'meter av ni<l s polctyp me<l utränc1ig- sllunt för 20 amp . Utan 

~hunt 30 01.-\, ;};) mm d iam. l)rj~ h:r. 14-: 75. 

JV (;8. Voltmeter av vri<l'S[lOletYI1 0- ·2U vo lt m ed inbygg<l förl{QppIing . G7X57 

mrn. pris l{r. J l: 95. Ett fU lltasti ::i kr lli ,bt pri s fö r ett utmärk t in strumen t. 

I'L\. GG. ~li lH.Rmpereme t e r av vri tb;pole ty p. l{'uIIt ut s lag för 1UO mA me<l i n 

uyggu ::-h ll n t . Utan shunt 2:> mA. GraLledng 0-100 , Sto rlek: 82 mm diam. PriA 

e ndast lir. 26: .:.i'O. 

DIA 71. ;\Iilliam\>eremeter. Fullt u t s lag 30 m ,).., Gradering- 0-30. Storlek .55 

mm (Ha m. l:.;tt trC\' li g"L i u st ru11l t"l nt föl' e.ndast lir. 16: 75. 

J:\lA 73. 1\I:croamper etneter. Fu llt ll t~ la ~ ;jOO microulll ller. Skala g raderad i volt. 

<l els o-l~, lids o- noo volt. S torl ek: G5 mm <liam. Detta in strument är Ilc ruw 


,,1.\ foG 	 liskt l ilbdu t t' t oc h l~ os t aL" le r. 23: 5u . 
JAT 75 . TCl"IllO)(opplnt högfreln"cnsinstrument av 'Y €' ii ti ngbou se fau rikat . Fullt 
utioi!ag fiil' 3 /lmp . Ska l g- ra tl prin g (l---~. Storlek: GR mm diaOl. Pris ler. 27:-. 
:Ett ve r k ligt flott in u'umcllt f ö r halva Iwlalogpri sot. 

n 5H 

~l 22 

t.rTTTru 
KS II 

MI 

311K S~IC 3~ 

DIVERSE 
ro 1.256. Omh:oppJnrp:. G-g ang av ynxlr'y -t yp enl. billl. I~~in A'ul 270 mm , höjd 
GO mm, hreud JO mm. Delllla omkoppl are :i1' syn nerl igfln !iimpll g- för en amatör 
l' Onl öu ::-: kar bYt;g:l ~j g Cl! omkollplarc ef ter ('gnu ö llli k t.; mal. Prise t är m ycket 
Irq,l, enda st lir. 4 : 95. Ta <;' \',il "ara p;' et t s,l<lant fi nl tillEHll e. m koppla reu 
Ii.un blott l C\'l'I"f' r as i begl' ii nr-:a t an tal. 
E K 1250. J";le !ctrolytlionden sllt o r, J 2 med GO ,"olls nrllC l :-;:-ip):ion ing . Pris }(r. l: 95. 
ZA 12785, 7 ~ p()Hg ("hass ikon tnkt a \" ro bu ~ t k on$ truk.t"iou . l) ri~ I r . 4: 75. 
:tA 12793 . 7-r)()o lig lwnl(onta1<t lill llyan .- t.iel'luC' i :5:lIlIIIIR llris !ii g c: K r. <l: 75. 
l~L 488 , Octn1lllug-g ;I V bakeli t ni rl giillg-a d l;;,;1pa. Pri,.. ]{r. 1: ·tri, 
ZA 3532. ~HI{rl ll ~!oohlUl a ro :J\' seiltl löt' pnnclmontage mpd för ~ ilvr ;)<.le lw ntnkt 
ytor. Vri~ I i i' . ~ : 25. 
)11 22. :\Iic ros witch metl 2·poli g ,,;txlin g, fi;r ~cr1tl mOll f j ihle r samt roterande 
trh~a. B I' Yte r 1~ amn. Yid 12,) vo lt . Pris H r . 6 : 50 . 
)[l}{ 3 . J'--~lkol'n Rnli h::. l:o[oJl . (longels l.:. sUl'[)lu s, f nnf':-l lIt0rl i bakel it hö lj e o(' h för
~cdu m ed ill b.\'g·~(l :-:;l römhry t ul' 'lo och 117 <.: lll lung sladd. E n ut m:irl{t Dl ikrofon 
oc h d €' 1l k ostat I\. r. JO: 95 . 
.i\[C 385. Tplt>rolHulepter , l ;illlt)ltg filf fl n p n ~ :-:n in g' !IV l:i go hrll s tele fo ner ti ll hög
o hm i;;t !lttrr,:.:; . D .? l1 l n ne h;' ll !'r f\H an[la !-t~ lIi l1g" stl'a !l :s form u to r i m lnia t y r lltlöraode, 
1 sl. ja('l, tel' PL-öG sam t 1 ,t. PL-55 pIll::q;. Priset är h gt , end u8t lir. 3: 45. 
](:s 3. ;'},poligt )copplings st-i;d . TJri A ) ()' . O·; :l5. 
Ii SO 5. ,)-po lhrt lu)pp!ingsstöd, Pris lir . O: 3;; . 
SH 2 . 8il 1, rl ng-s h å llat'." föl' lll ill th'(- 8äkr ingul". Jlri f; ](r. O: 55. 
~r-A. S polfurm me.d tl'imt;:iir nn. J.'Ol·!TI(' Tl 1-i d i a n1 0tf'I' 11 nlm. LH ng l1 22 mm . Klir
nan s m n g' (l 1;; fllItl. :i\!onle rau. p.t s t.aiJil ba ]{clito \'a l me d tv ~i lli s t lJå l. 
Jlris ]( r . 1 : G:"i. 
81"'-B. Sll Ul l1lU som o\' n usttu: n<1e nlen me d. en kiirnllingd av 20 mm. Samma prl s : 
1\.1' . l : (;,3. 
RH-78. L ocla \ rörhAllare (\I' gIimmcrb\anua<.l. llakelit m e <l fji iclrnn<le rri.-ste. 
Fabr ika t A nt Ji hc nol. l -,lrl s ) ' r . 0:- [iii . 
~nVF-5. Ifa.tlUll n rlnnds !!i l)Q J s tomm~ av pl up:-i ntyp. PriM K r. 2: 85. 
SPF-18 . l\.e rn m i~ h: slm18tomme. n iUHl . 42 m m . I..ii ll ,g(! (il ·mm. FÖl'S::Clld. m ed 
6 st. o s p!i rad c kammar. LHmpli.:.! so nl o!'cillatorspulc. P r fi; K r . 4: t);). 

SPY-lO. J{cram lsk " !lols tomm e. j j in n l. (l:{ mm. J .ä ngd 111 mm. F öl' 'c <l<l m er! 6 
sI'. o s p:irfi ue ]':lm m ar. L;irnplig ~O rtl r A ..~ pole . Pri ~ Ur. o: ,i,) . 
Srr-20. Ji t"l'flJnisl< M po t~tonllne . D iarn . :l-J. m m. Lii ngu 44 ·m m . FI)t'Re-d d meu 12 

t . d j 1lpa ~ p !'\ r . :Synn.-. r lig t: ll li:illlL)li 6' f öl'" ]aafU gn re högf I'~ l, \' (: ns<lru ss lar , 
I'ris Jir . l: 6;). 

V i ha. Cn g'o ll !'ort c ri!lg av l;: erami s kn -, nIica-, silvel'mlcu- och o U ek onrlcnsato r er 

i Inge r. 


HöG KL ASSIG KRISTAt LMIKROFON I MARKNADEN I 
Vi Iage rfnrn. Ue- Ull :l fiil' niimli~n kri !-:f alJ m ikl'ofon ti ll ett nY0rk0111li gt pri s ! 

~[ikrorou tl p I1-1J O, komplett Uleu I,allel , st röm brytare oc h bord ss t ativ : 
hr, 104,-, 
)1iI(rofon tYll R -I l O mec1 l;:nhcl : H r . 	 65: -. 
Jlol'usstati\' Hi j' m lkrol'olt : l i r. 25 :-. 
Strömb rytare fill' mil{ro fo n : lir. 14:-. 
lIIJ<rofoJlsyslem typ nnx Ull O\' a l1's tö rn,l<: mi kro[o n H r. 'J5 : -. 

Bandka bel åter I lager! 
7;) ohm Ur . O: 4-.; pr nletE' t'. 150 ohm Kr. O: 55 pI:' meter .. 
300 o hm li r . O: 05 pr m e ter . 

.l.-B. BO PALMBLAD fSMall() 
1ork..1 Kntd••onsgntan 29, Stockholm. Tel. 401940, 40 I:> 4:;, " ! 3.3 
Te:egrama,lr,"ss ZEDKEY 	 Postgiro 193972 

http:f�r~ilvr;)<.le
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c. 

" SPOLCENTRAL m. TRYCKKNAPPSSYSTEM 

för 4 d.glängdsowruden med antenn och oscillato rkrets. 
Kompakt spolenhet för super i modernaste utförande med 
8 tangenter: Strömbrytare, Grammofon, Kort,'ug, Mellall
våg, Lö-n gyäg snmt 3 bandspridningsom r. på liurtvåg. 

Kl'. 95:

SPOLCENTRAL för SUPER 
med antenn- och oscillato rkrets. 4 våglängdsområden samt 
grammofon: Kort"llg 1G--:>0 lll; AnlaWrband 70-200 Ill : 

Mellam':lg 200- :>:>0 III samt lå ng,iig 1 00~200 m. 
Fabrikat: l'ralm. Kr. 55:

edanslående 


TER EL 

åler • lager 

* * 
* 

SPOLSYSTEM för KORTVA6SSUPER 
wed IIF,s teg. 4 band : 9,G-20 m; 20--40 ID; 4~80 ID 

sall1t 80-160 m. Dyggd som dubbelsuper (110 lic och 
1600 kc ) samt med beatoseillator fyller den de högsta 
anspråk för kortv,lgsamatören. E n Ilinge efterlängtad 
kon s truktion. Fabrikat: Prah n. Kr. 110:

D SPOLENHET för DETEKTORMOTTA6ARE 
med återkoppling. 4 yugliingdso rnråden samt grammof on. 
Kort ....åg 1G--:;0 m; AmaWrband 7~200 ID; ~'Iellanv åg 

200---550 ID sa mt liingYåg 1000-2000 ID. Fabrikat : Prahn. 
Kr 35: 

VridJ<OJld ensator, 
med ralc frek"enslwrva 
passande A o. C Kr. 22: 
Vrid\<ondensa tor, 
passande D . ... .. Kr. 25 : 

FA Vridkondensator, 
[lassande D ... Kl'. 10: 

G Fotografis\< glass\<a!a 

med yisa re, s tat i". linhjul och fäs
ten. P assande A .. . ... Kr. 25 : 

H Fotografisl< gla ss\<ala 

pa~":lnde C och D .. . ...... Kr. 25: 

l\lF-transformator 110 ke. 

» 447 kc. 


K » 1 GOO kc. 
Per styc[( ............. Kr. 12: 50 
Samhörande par ....... ..... Kr. 25: -

Beatoscillatol' 110 ke. , .. Kr. 8: 51) 
M » 1600 kc.. .. Kr. 8: 50 

N 	 SäIl(!arspole :JO W fö r 20 l1l 

lla nd€t . . .. 9: 75 

o 	 D:o fö r 40 m bandot . 9: 75 

D:o fö" SO m ban.uc t , 9 : 7::; 

Q 	 l\:er amjsk spoUu"LlIare pas
sfluue o\'ansUu! IHl e .... 6: -

Siindnrkonde n sutor 140 pf .... . . 14.: 65 

lirista llmikrofon med fot ocll 
s lad·d .. .. .. .. ... .. .. .. . .. 73: 

Styrkr i"hl lle r 20 m .... . . .. 12 : 

RG I{onde nsn.tor 2 >~ ~('t.) . 12: -

Skii rm a d lII-' drossel 1 ,7 lllH .... .... . 6: -
u 0 :0 2,,, mU ........... ............ . . . ... . .... 6: 25 
V ~LF- trtln,formator för F'~[ 10--13 ~Ic 16: 
X .\IF-t rafl sform.a tor 4GG k c minia tyr .. . Il: 25 
y Osclllntorspo le m ed trimoterko nuen

,ato r ... . ....... . . .... l: GO 

Z Niitstörnlngsdrossel 300 mA ......... _'0 ;3: 50 
Å Spärrfilte r fii r 9 kc ...... . .... .. . . ... . .. ... 6: 
A S piirrl<re ts (ör 110 kc 6 : -

» » 240 kc 6: 
» » 447 kc 6: -

» 1176kc 6: 
» » 1 GOO kc 6: -

RA 	 Korh'ågsspolsuts omfattande 4. spolar, 

blekande omr1'ulet 8,8-193 ru .. . .... . . 30: 

RB 	 Melhw",i.g8spolsat. omfa ttande 2 spo, 

la r , täckar>de området 162-{;OO m ... 18:-

Re 	 Summer, 2-4: volt ..... . ....... ..... .... . ..... . 6: 50 


RO 	 ilflniatyrrörhtlllare Dletl skärm ... ._.... 5 : GO 

RE 	 Spolfonnnr m ed löstagbar botteJl. 4

[j.--{l ~tlft, 8 kammar. Diam. 1'1.. " , 
lii ng d l 21;6"" . .. . .. . .. ... ........... ....... . 5: 25 

TRANSFORMATOR 
för ,' i(]s ttieucle "id anslutning till 12:- j"'" 220 yolt ....... .... ......... . 

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

Allt -mellan antenn och jord 

INGEN.JORSFIRMA ELF!. 

TuuulandsvUgen 22 DROMM" Tel. 26.' 7;;, 2' 23 tO 


