
UR INNEHÅLLET: 

Elektreten - en elektrislt 
motsvarighet till perma
ne ntmagnelen 

En utförlig redogörelse för en 
intressant nyhet av epokgö
rande betydelse 
Av fil. mag. Sten Wikström 

Svenskbyggd lelev j sions
sändare debuterar 

Radionyheter 
från Tyskland 

Av Karl Telzner, Emden 

Radioindustrien på 
Brilish lnduslries Fair 

Rörkurvor. hur de upp
mälas och användas 

Av L Brock-Nannestad 

Nya minialyrballerirör 
från Tungsram 



Ji

'I·l;; '! r . IOSft 

h\I~1 	 Ii ' :--1' -0- lU' 
r .... "·l~1.. lUll 

~ • 
g "'!'.. ~ •.. •~.;. 

-
'r-I ~ T -ZI

P,S3 
BIO-n., 

J .IU III 

\ [ · 1:' 

P.WII I 

n-~71) 

s·a.~ 7 

rw(. 	

J) · 3~;U 

,J-l 

~.:.! s... 

I.T- \l~' · \ 


t.T-:iO- \ J-U 
l:r·:lX~\l 

)[-1 ,,0 	 ~Iikroskala a\' prec is ionsutförande, idealis k \'id byg F-19-.lS S polform av trn!itul m e u trimkUrna. D.I'=lO mm, L=48 
gande a\' };;:v -nlotta g arr . in s trument såsom :;:i gna lgen€' II1In. Skrm-fasl Silttnin g . ld.ealisl, för spo l system i suprar 
ratorcr, o~ r.illatorl'r , n g me t rur etC' , 'två vi sare med p;, KV och 'CK ................. .. .................. . 1:51} 
II tviixlingsl'ö rh. 10: l, t ol al " knlJiln g d 3800 mm, glapp. CR·5~O HF-urosse l av Buas faiJr., l ::; .uH 1,7 A 0,2 ohm. För 
fri kugg'vU x el, !j blanka omf< d e n fö r eg-en kalibrerin,q 4:; slutsteg för uK -siind are .......... .... .................... . 'j: 3:"; 

li-l07 Pilm tl, 32 mm, lilc'ke r s trömlinj e form, fabr. Bulgin ...... l OG t!l<'-,!r9 ssel av Buds fabr. 0,0%7 mH 7::;0 mA 1,4 ohm 

K-IOS D :0 . 56 mm , läcke r st rö mlinj eform. fabr. Bulgin .. ... .... l lO furuh .. ..... . .......... ...... . ....... . ] : i;) 


KNB-l Ral t m. grepp, l" dlam., lUmpad f. omkopp!., fabr. GR 2 S" S"' -6S Hlc-,Il'o,;se l av Buds fabl'. 2,0 mH 160 mA 40 ollm 3: 7() 

KNB-2 D:o m. g re pp, 13/8" diam., liimp. f. omkopp l ., fabr. GR 3 8IO-BS ~i;::nallamphållare, iJajon e ttfattnlng, \' it eller r ö d 4: 3i; 

KNSr-6 D:o m. flän s, inde'<pil, 13/4" diam ., Ge n eral Radio ... Z 40 P-3S 'l'd('[onplug'g- ...... 3: 
liNSP-S D:o m. fliins, inr]el<pil, 2" diam. , Gen e ral Radio ...... 3 4;; ER-16 Fl rxlb e I kopplingsmuff, 1/ 4" hål .. ..... 2: 
liNSP·IO D:o m. flii ns , indexpIl, 2" diam" Gen e ral Radio ......... 4 ;;0 

KNS·1 2 D: ., m. fliin s . ll ta n lndexpil. 27/8" diam., Gellem l Radi o 4 7" 
 Bulgln strömsIälIare
904 ·JF 4" s kala, clrivratt, index , 2700 vridning, 200 s ka lcleIar .. 2J Z5 
90(;-JJ1' 4" skala med p :'hy g g-d urivrat t, 2700 ",id n. , 300 s kul,!. 4'; 8-266 -l-pol., sammankoppling. kuIarlll ...... . .. ... ..... . . 4: 2:) 
905-HF 4" s l,al a ,m e d p :'\ byg g d drivl'att, 1800 nid n., 200 ~ kald. 4" 8-259 l-pol., l-väg", l,ulal'l1l ....... .. .... .... ...... ... :l,10 
F-19öO Spolform av t.l·oli tul med. pl.: \·erkiirna jäm te tillbörande O"1'·26,; l-pol., ~-Y~i,:!!', }';:1I1urm 3: 6.5 

has[t luttu a,,. trolitlll. Lintln. -c1i a m. 10 mm , L=30 mm. S-'!70 :2-pol., :!-\'ii};t' , l.;:ularm ....... ..... ...... ........ 4: 20 
hleali s]; för UK_ oc h KV· kret8a r ...... .... 2: Ii; 8·285 !';tröw ., tiill are m ed konisk \'ipparm, l -pol. , l-\'ägs, I3ul g-i n 3: 3i; 

S-3S0 }'ots tröm iJryt3l'e, l-pol., 2'\'ägs , för sä n du re etc. . 6:  S-357 	 Tl'yck"l'ömstälJare, l-pol., l'\'Ugs , Bulgin .. 5: 20 

KopplIngslister av bakelit 	 Bulgln slgnallamph61\are av svart bakelit. ,kruvfattn. 
D·:l50. röd a: 20; D.aG3, grön 3: 20; D-357. ~it 3: 20; D-2ie, 

4-pol. m. skru\' 1: 70; T-IS, 2-1' 0 1. lO. löd s tift O: 40; T-Z:!. 
T-i", 2-pol. m. Skl'l lV 1: -; T-46, a· p ll l. m . s l;rll\' l: 6J; T·47, 

r ö d 2:25; D-27'3, grön 2:2\): D-277, ,"'it 2:25. 
Q-pol. m. lödstift, l r, is l\'i nkcl; T-24 ., 5 pol. m. löd st ift, ~ fil st 
\' jnklar 1: -; T-Zu, 5 -pol. , dubbla löd s tift l: 10. Prahn trlmkonde"satorer m . axel. flSrslJvrade plattor 

HX-IOJS 3-pol. kerami s k rörll :'l ll. ((jr r ö r om 4-l2c;.A, 4-230 A etc. 20: 40 LT-lOO-A, 100 pf 8: 85; LT-J40-A, 140 pI" 9: 7,,: LT·2 X J ,'-.'\ . 
XC6C U-p ol. I<eramisk rörhrtllare f ö r Q\' ctiimni ng s c nh et FXTB-U 2X l:i pF S: GO; LT-ZX30-A, 2 X30 pF 9: ZO; LT-2 X60·A. 2 )( 1•. 1 

och PB·10 .......... ............... ................ ........ .... ........ ..... 4: 50 1'1<' 10: 75; LT-lii-A, 15 pF 6: 2i>; LT-30-A, :30 pI" 6: 75; LT-60-A, 
F'XTB-Q "Fixecl-tuned exciter tank." av G-prongs plng-in typ GO pI" (utan försiln'aue plattor) 7:-. 

meu 2 lufttrimrar pu 25 mmf. 2000 Y. och olinclad FWG 	 Pol , kruvar på trolituiplint, General Radi o ... .. 3: 40 
s polform a\' högfrpkv f'lI s iJakelir l " diam., 11/2" lun!-\' ZO: 40 CH-56S 	 HF-drossel, 2,2 IllH 5 o hm , tabr. Bud " .... ............ ..... 13: 60
Vl:-ZO 	 Hammariund VH F / UHF konden sator för fr e kvenser CH-569 	 HF·drosse l, 4,3 mH 12 o h m, fabr. Bud.. 11: 85 
upp till GOa j\lc;'s, 22,;) pF sc ricl\:apacitans. "flytande" R-300 	 HF·drossel, 1,0 mH 300 mA, National " 2: 80 
r o tor lagrad. i kul o r a\' pyr~xglas, k erami s k isolerinJ:;, 

fÖrsilvr. rotor· och s tato rplattor, provsVälIn. 700 V eff. 54: 50 
 Bulgln strömställare m. nyckelVU·30 	 Lika o\'an stående ,m e n 31,5 pF seriekapacitans .......... " 58:

,r U~45 Lika ovansl':l enae men 45,0 pF se riekapacitans ............ 04: 50 S-3l9, J·pol., l· \'i:i I;:S, 4: 60; S-321, 2-pol., l-vägs, 5: 75; S·324 . 
F-195l SpOlform av trolitul med pulverkärna jämte tillhörand e 2-pol., 2-vägs , o: 75. 

husplatta n~ bakelH, som gör act lindningen ligger fri 
frun spolkroppen p" 6 "kammar". Lindn.-diam. 1G mm. Bulgln lackar 
L=30 mm. Ytterst omtyCkt för a\' stämnings\;retsar i J-U, öppen, Idng l: 95; J·12, s luten, IlIng 1: 9il; J-2, öppen,
UK-mottagare, vanliga KV.mottagare samt siindare ... 2: 15 kort 1: oW; J-O, sluten, k o rt l: 70. 

Värtavägen 57, STOCKHOLMJOHA LAGERCRA TZ Telefoner 613308, 617128 

11 -HJO ,. 

http:byg�F-19-.lS


POPULÄR 

RA 10 

Tidskrift för 

RADIO, TELEVISION OCH ELEKTRONIK 

• 
Orga,n för 

Stockholms Radioklubb 

• 
Redaktör: Ingenjör John Schröder 

• 
~edaktion och expedition . LUNTMAKAREGATAN 25, 5 tr., 


STOCKHOLM 

Telefon: 22 7S 60 


Postfack: 3221, Sthlm 3 

Postgiro: 9040 


Telegramadress: Rotogravyr 


Prenumerotionspris: 1/1 6 r kr . 7: SO, 1/2 6r kr. 4: -, 

lösnummerpris 75 öre. 


Eftertryck av artiklar helt eller delvis förbi ud et utan speciellt 

tillst6nd. 


Copyright by Nordisk Rotogravyr. 


Ansvarig utgiv •• Simon Söderstam. 


Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1949. 


N:R 7/1949 INNEHALL 21 ARO. 
:-;y ~n"khygg'J tl'l 0Yi"ion",,;ii llrlnrl' Ilelmtenlr ."". l j!) 

Ele kt r e : en - en e lek t ri s k Inotsnlri~heL till 
perlll:1lll'ntInflgIlPlen ............. ....... , ..... , .... .. 1 'O 

.'\\' fil. mag-. Sten ,"V i k strGJll 

llUllp,lan"berlilmillg fiir 'l'-:J llte nm.' r ...... .. ....... 1, 'J 
Av tri r :-.lQ tc )egTa f u:, :)is l l'ur :-:; lIne Bacel.;:~t riil1l 

Hn(lionyll e le r fran 'l'ysl,l:llul ....... ................. l."r. 
A" K:1 rl 'J'clZIlI'l' 

HnJioill(lu,,1 d en pil Bri(bh IlIdustl'ip;; Fai.r ... IS!) 

Sii kerll l'tsfii res k ril'ler fiir tllUali.)r"iinlla runl;i gg 
ninga r ............ , .. .. ................ , ....... , .. , ........ . I!)l 

.\v (l;rste tcl t 'gnlfa ~~h;t (> I1 l ~Llne llacl'i,ström 

Hörkllr\'or. hill' dc llPPUl;itH ~ oeh uO\'iiu(ln;; 102 

Av L HI"lH'k · Sanll t? :-:tad 

F'örbiittracl o,;c iliat'or-lJlan uanek O!1plillg .... ..... 1D4 


:\ya battc ririir f l' :lll 'l'nllg'" r il lll .. "." ... .. .. . .... " In;; 


Boknytt .... , ..... , ... , .. " ... ". , . .. " ..... .. " .... ,., . . ",., lf17 


nn )Iont-teknikel' pii S\'erigl'lwsiik talar om 

kat()(J~ITuleri ir ..... . ...... . .. ... .... ...... . .... ...... ... 200 


\\"alkie-talkie i ddl t jiin::it .... .. ........ ... " . .. " ... 202 


Pralni"kl( dnl'flr , ... ...... ................ : ", ..... .... 2():'l 


Samman triilIen 20-! 

~--~---------------~---~ 
POPULÄR RADIO NR 7/1949 

Elektrolyt
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7ItP/~ 
lågvolts 

10 uF 30 V 

10 uF 50 V 

25 uF 30 V 

25 uF 50 V 

50 uF 12 V 

50 uF 30 V 


100 uF 12 V 


högvolts 
8 uF 450 V 


16 uF 450 

32 uF 450 


8+8 uF 450V 
8+16 uF 4S0 


16+16uF 450 V 

16+32 uF 450 V 

32+32 uF 450 V 


16+32+32 uF 350 V 


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

- för allt i radio 
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PHiliPS 

Philips hiigtalarcpmgram omfallar 8 typer, vilka 

täcka praktiskt taget alJa förekolllmande behov 

för radiollloJtagllre oeh fÖrsliirkarc. Alla typerna 

äro fiirsedda med permanent magnet av TiconaI
stål, varav följer små dimensioner och låg Yikl. 

Trots della ur kiinsligheten hiigre på dc f1(~sta 

av de nya typerna än på motsvarande före

gående. De kiinneteek nas av hig resonansfre

kvens. frånvtlro av r e 'ontl ustoppar i frekyens

k urvan. smid ig centrer ing m.m. l·i\ka egenskaper 

samverka till all ge god oeh natnrtr ogen Ijud
å tergi m ing. 

Ticonol-s/tllet ör en (1) de fo/dorer .om gör PI.ilip. "ög

talare oupp"ådda i fr<igu om kralilpl oel. Ijlldåtergicning. 

D"t "ar, bl. o. möjliggjort för P"ilip" kon.trukliirpr all an

. ,önda c n myckt!! ,.ög fii/tstyr,ka i luftgol,e l ..la" all ""'g

""hyslcmet får "ög vikt. 

Typ 9730 I 9738 9728 9696 9688 9752 9758-05 9698-05 Enhet 

Effekt 

Diameter 

Djup 

3 

1M
5 

64· 

3 

170 
7 

80 

3 

J70 
7 

95 

6 

216 
8 1/2 

92 

6 

216 
81/2 
121 

10 

216 
81/2 
105 

10 

260 
10 

125 

20 

320 
12 1/2 

J4.7 

Watt 

\Iun 
tum 

mm 

Vikt 4·80 '1·35 695 530 1700 960 1800 1900 gram 

Fiiltstyrka 9000 7000 10000 7000 13,'>00 7000 8500, 8500 Gauss 

MagnetfIöde 16000 3J4.00 4,5000 31400 60000 63000 103800 103900 Maxwell 

Talspoleimpednns 
mätt vid 1000 p/s 5 5 5 5 5 7 7 7 Ohm 

Resonansfrekyens 130 85 110 80 80 60 50 4,5 P/s 

Centrering yllrt' )'lIre inre inre inre yllre yllre yllre 

r----------------------.~----........... --.;- --~- - - - - - - ----.--
A nvö nd Ph ilips original radiodelar! Sam- o 
ma höga kvalitet som gjort Philips radio 

J.-önd tör sitt goda ljud. 

Hiigtalnre 

Tdmkondc nsa lorer 

Tråd lilI dude pot. 

tlek trol)·tkoudensu tore r 

Pulskru"it r 

Mellanlrek' ell.lrun~l. 

Vridkonden~u turer 

Till Svenska AB Philips • Radioavdelningen • Sto(kholm 6 
Var god ~ilnd mig tJalu och ulförlig u uppg ifter om röljttndc typer u'" 

Philipt'! hög talurc ; Hr .. 

Nu mn : 

SVENSKA AKTIEBOLAGET PHILIPS RADIOLIVDELNINGEN S T O C K H O L M 6 



Svenskbyggd televisionssändare 

debuterar 


Den 2 juni anordnade Niimlldell för 

televisl:ollsforskninp; en pressmottagning 

vid vilken man redovisade dc resultat, 

som hittills uppnåtts. Som torde vara 

bekant bildades denna nämnd i Rlutet 
av 1947 på initiativ av Tekniska hög

skolan, L M Ericsson, Försvarets Forsk· 

ninosanstalt och TelegrafstyreIsen. Se

dalJ starten har nämnden utökats med 

en representant från Svenska Radio
fabrikanternas Riksförbullfl och cn 

representant för Radiotjänst. 

Vid pressvisningelI var televisions

sändning per radio anordnad mellan 
Tekniska högskolan, där siindaren var 

uppställd och där provisoriska studio

lokaler inretts och Tekniska museet, 

där tre televisionsmottagare uppställts. 
Ett litet televisionsprogram hade impro

viserats och upptagning skedde såväl av 
sceller inomhus som en del utomhus· 

scener. 

Man kunde konstatera, att frånsett 
vissa mindre tekniska brister televisions

överföringen gick utmärkt, bildkvalite

tcn var mycket god, och i synnerhet var 

utomhusupptagningarna trots ett mise

rabelt väder - det duggregnade under 

upptagningarna - överraskande bra. 

Några nämnvärda störningar upptJ'ädcle 

inte vid mottagningen. 

Svenskbyggd sändare. 

Av särskilt stort intresse ar att an

teckna, att televisionsöverföringen sked· 

de med en helt svenskbyggd sändare 
på ca l kW på bärfrekvensen 61,25 
Mp/s. Mottagarapparaterna var där· 
emot delvis ombyo-gda amerikanska 

mottagare och likaså var kameran av 
amerikansk modell. Vid demonstratio· 

nen användes ett system med 625 linjer 

per bild och 25 bilder per sekund. En 

utförligare redogörelse för det tekniska 

underlaget för apparaturen kommer aU 

POPULÄR RADIO NR 7/1949 

liimnas i ett av de kommande numren 
av POPULÄR RADIO. 

Framtidsplaner. 

l samband med pressvisningen läm

Ilades en redogörelse för televisions

nämndens närmaste framtidsplaner. 
Några puhlika televisionssiindllingar är 

ännu inte tänkbara inom de närmaste 

åren; nämlIdens arbete kommer huvud· 

sakligen att inriktas på att följ a med 
den snabba tekniska utvecklingen, som 

äger rum på televisionsområdet. Ytter· 

ligare en sändare för UlO Mp/ s iir un

der projektering och med dessa tvo ut
rustningar planeras utvidgade prov av 

olika faktorers inverkan på räckvidden, 

exempelvis sändarens effekt och frek· 

vens, sänclar- och 1110ttagarantennernas 
beskaffenhet och vågornas polarisations

plan. Vidare avser man att undersöka 

de olika faktorer som inverkar p li ett 

televisionss)'stems bildkvalitet. Dess

utom iir en del försök påbörjade att få 
fram en för svenska förhållanden lämp

Ii er televisionsmottagare. 

Färgtelevision? 

Bland andra tekniska frågor som 
ännu återstår att studera iir möjlig. 

hetell att införa färgtelevision. Här har 

man anledning att ställa sio- en smula 

avvaktande, utvecklingen på j ust detta 

område går just nu mycket snabbt och 
det är tänkbart att förhållandena om 

ett par år är sädana att det är möjligt 

att för rimlig kostnad införa färgtele

vision. Det är därför enligt nämndens 
åsikt lämpligt att ännu dröj auågot, 

innan Jllan definitivt tar 
vilket system, som skall 

svensk television. 

ställning 
införas 

till 
för 

Programfrågor. 

Även en del icke tekniska spörsmål 

är föremål för nämndens arbete. Hur 

skall Jllall exempelds kUllna fil attrak

tiva televisionsprogram till rimlig kost
Ilad? Problemet är här hur man skall 

kunna hålla nere utgifterna dels för 

själva programproduktionen och dels 

hur man skall kUllna uppnå att ett pro

gram täcker största möjliga antal mot

tagare. Den totala programkostnaden, 
som upptar en mycket betydande del 

av omkostnaderna för att hålla en tele· 

visionssändare i gång, blir av avgörande 
betydelse för televisionens ekonomiska 

bärighet. Här krävs en mera ingående 
undersökning av förutsättningarna här 

i landet; det går knappa t att tillämpa 

utländska erfarenheter. Till slut måste 
man ocksÄ ta ställning till i vilken ut

sträckning kostnaderna skall kunna 

täckas genom mottagarelicenser och 

reklamprogram. Televisionen är en syn
Ilerligen effektiv reklamform och ge

nom ett måttfullt och intelligent ut

nyttjande av försåld televisionsreklam 
skulle man kunna hålla mottagare· 

licenserna på en rimlig kostnadsnivå. 

Televisionsslandardisering avvaktas. 

tterligare en fråga är ännu inte löst. 

Standardiseringen av olika televisions

systern har ännu illte kommit så långt, 
att något definitivt blivit fastställt. För 

närvarande används linjetal i Europa 
mellan 405 och 819 linjer. Nämn· 

den anser det nödvändigt att få till 
stånd någon standard åtminstone för 

Skandinavien. Vissa förhoppningar 

detta avseende knytes till den inter· 
nationella radiokonferens, som planeras 

i Prag 1951, där förslag till televisions
standardisering skall behandlas. Före 
]951-1952 anser nämnden därför att 

det inte kan bli tal om några puhlika 

televisionssändningar. 

För svenska 
• 

radiotekniker ar det 
(forts. på s. 197) 
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Elektreten 
en elektrisk motsvarighet till permanentmagnetenl) 

Historik. 
De molekyler, som ingå i ett ordi· 

närt dielektrikum, kunna indelas i två 

stora huvudgrupper. Dels de opolära 
molekylerna, i vilka de positiva ladd

nincrarnas tyngdpunkt sammanfaller 

med de negativa laddnillgarnas, och dels 

d polära molekylerna, där tyngd punk

lerna för de negativa och positiva ladd

ningarna ej sammanfalla. Iolekyler av 

det senare slaget sälJas besitta dipolmo

ment. 

Införes ell a\' opolära 1I10lekyler 

IIppbyggt dielektrikum i ett elektriskt 

fält, å tadkommer den elektriska fält
styrkan en deformation av molekylema 

~å att inom dessa de positiva och nega

tiva laddningarna avlägsnas från varan
dra. Molekylerna få häriuenom di pol

moment i fältets riktning. Denna oriell

tering av molekylerna som utsträcker 

sig genom hela det dielektriska mediets 

vol ym, benämnes som bekant polarisa

tiOlI , och mediet säges gellOlll fältets 

inverkan ha blivit polariserat. På grund 
av den ringa massan hos laddnings

bärarna inom molekylen, speciellt då 

elektronerua, kan detta sla rr av pola

risa tio II, deformationspolarisation, anses 
ske praktiskt taget momentant och för

lustfritt. Då fältet borttages depolari

seras medlct momentant. 

l ett dielektriskt medium uppLyggt av 

polära molekyler bli förhållandena an

norlunda. Normalt äro även här mole· 

kylerna genom sin värl11erörelse slump

mässigt orJllade så, att deras dipolll1o· 

mCHt bli orienterade i alla tänkbara 

riktningar, varför inte någon verkan 
utåt uppträder. Om mediet däremot in

föres i ett elektriskt fält, inträder en viss 

, Föredrag tockholms Radiokluhb den 19 
maj 1949. 

Av fil. mag. STEN WIKSTRÖM 

orientering av molekylerna i fältets rikt· 

ning, och mediet blir polariserat. Som 

synes är förloppet likartat med den mag· 

netiska polarisationen av ferromagne

tiska material. Denna orienteringspola

risation sker emellertid varken momen

tant eller förlustfritt, eftersom hela mo

lekylen måste vridas och dessutom ge

nom friktion gör motstånd mot vrid

ningen. Då fältet borttages återgår me

diet till det opolariserade tillståndet. 

Ehuru lTl kanismen vid deformations

polarisation och orienteringspolarisa

lion äro helt olika, blir dock mediets till

st nd likartat vid de båda slagen av po
larisation. Deformationspolarisationen 

antages ske elastiskt, dvs. förskjutning

en av laddningsbärarna inom molekylelI 
är proportionell mot fältstyrkan, varför 

iiven medelavståndet mellan laddningar

na l kraftlinjernas riktning är propor

tionellt mot fältstyrkan. Se fig. 1. Debye 
( l) har vi at, att även vid orienterings

polarisation är medelvärdet aven mole

kyls tlipohnoment proportionellt mot 
fältstyrkan, dvs. tlVell här blir medel a\'

stå ndet mellan laddningarna proportio

nellt mot fältstyrkan. 
För enkelhetens skull betraktas för

hållandena vid en planparallell konden

E 

Fig. L Deformationsllolarisation av opolär 
molekyl. a) visar en opolär molekyl med n 
negativa och n positiva laddningar. I ett elekt· 
ri skt fäh med styrkan E deformeras mole

kylen ~om I,) visar. 

IlK 1l21.:ltO.' 

sator, där ingen hänsyn tages till rand· 

verkan. Fältet blir i så fall homogent, 

och kraftlinjerna gå vinkelrätt mot kon

densatorplattorna. Om kondensatorn 

har ett dielektriskt medium mellan be

läggen, inträder polarisation hos mediet, 

då kondensatorn pålägges en spänning. 

Oberoende av molekylslaget kommer 

denna polarisation att kunna avbilda~ 

såsom fig. 2 visar. Kondensatorns inre 

+Q. 
W///fl/J///////(///J///. 

++++ ........... + ... +++ 


+++++++++ ... +++ 
?/))/?))//l/?J/,I./7/7/?// 

-Q 

Fig. 2. l'olarisation av dielektrikum hos {'n 
laddad kondensator. 

innehåller omväxlande positivt och 

negativt laddade, ekvidistanta skikt , 

vars inbördes avstånd bestäms av fält

styrkan i kondensatorn. När fältet bort

tages, försvinner polarisationen. Detta 

beror på, att de kvasielastiska krafter, 

som h, lIit jämvikt med de påtryckta 

elektriska, återföra laddningar och mo

lekyler i sina ursprungliga lägen, ·när 

fältet försvinner. Kunde man på något 

sätt låsa fast molekyler och laddningar 

i de lägen de inta då mediet är polari

serat; med andra ord få molekyler och 

laddningar att bibehålla sina »polarise

rade» lägen även efter fältets avlägsnan

de, så blir mediet permanent polariserat. 

Detta innebär att sidoytorna besitta en 

permanent elektrisk laddning, varför 

kroppen kommer att upprätthålla ett 

elektrostatiskt fält. 

Stödd på sina dj upgående teoretiska 
analyser införde i slutet på 1800-talet 

H eaviside som teoretiskt begrepp el! 

permanent polariserad kropp, en jätte

lik dipol s' ledes, och gav den namnet 

POPULÄR RADIO NR 7/1949 180 



elektret. Namnet skulle tyda på en VISS 

släktskap med den magnetiska kusinen, 

permanentmagneten. Dessa permanenta 

elektreter förutsattes dock endast kunna 

existera teoretiskt, ty varje då känt die

lektrikum hade ett ändligt ledningsrnot

stånd, och således skulle en inre utjäm
ning av laddningarna äga rum, varvid 
en motsvarande nedgång i elektretens 
polarisation måste bli följden. 

Långt senare, nämligen i början av 
1920-talet framställdes den första elek

treten av den j apanske vetenskapsman. 
nen Mototaro Eguchi, vilken i en artikel 
(2) i Philosophical Magazine's janu
arinummer 1925 framlade sina resultat. 
Eguchis ide var att smälta ett av polära 

molekyler uppbyggt dielektrikum, rikta 
molekylerna i smält tillstånd medelst ett 
elektriskt fält och till sist att »frysa iu» 

molekylerna med sina dipolmoment ori
enterade i Iältets riktning. Detta skedde 
genom att låta massan stelna i fältet. 

För framställning avelektreterna au
vände Eguchi en apparat principiellt 
konstruerad enl. fig. 3_ Ovanför en flat, 
cirkulär metallskål, som var jordförbun

den, var en likaledes cirkulär metallski
va upphängd. Skivan var nedsänkbar 
och hängde koaxiellt med skålen och var 
dessutom ansluten tm ena polen aven 
högspänd likströmskälla, vars andra pol 

var jordad. Som elektretmaterial använ
de Eguchi en blandning av lika delar 
carnaubavax och kolofoniull1harts med 
tillsats av något bivax. Vaxblandningen 
uppvärmdes till över smältpullkten och 
hälldes därefter i den ovan beskrivna 
skålen, som dessförinnan invändigt 
klätts med ett tunnt tennfolium. Den 
sänkbara elektroden, även denna klädd 

med ett tennfolium, nedsänktes nu, tills 
dess undre yta precis fått kontakt med 
vaxytan, varefter spänning pålades. 
Spänningen injusterades till ett värde, 
SOI11 låg något under genol11slagsspän
ningen, och hölls vid detta värde, tills 
massan stelnat, då spänningen frånkopp
lades. Då vaxskivan sedan uttogs ur 
skålen, befanns dess sidor vara elek-
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Fig;. 3. Principen för Eguchis anordning för 
eJektretframstäJlning. 

triskt laddade, den Clla pusitivt och den 
andra negativt. Vid närmare undersök
ning av dessa laddningar, isade det sig, 
att de inte voro av ytkaraktär utan 
utsträckte sig genom hela skivan. Skivan 
var således en eleklret. 

I samband med elektreter har man in
fört definitioner på elektretens laddning 
i förhållande till det använda polarisa
tionsfältets riktning. Om elektretell , efter 
fältets borttagande, är laddad så, att 
dess sidoytors laddningar ha san11na 
tecken som vidliggande polarisations

elektroder (Anod + - -Katod), säges 
elektreten ha homoladdning. Om däre
mot siduytornas laddningar ha motsatt 
tecken mot vidliggande polarisations
elektroder (Anod- - +Katod), säges 
elektreten ha heteroladdning. I fort

sättningen komma dessa, mycket prak
tiska, definitioner att tillämpas. 

Det nämndes ovan, alt Eguchi klätt 

båda elektrodytorna llled tennfoli er. 
Detla var en åtgärd som från börj an 
endast avsåg att förhindra uppkomsten 
av krympsprickor vid framst~lllningen. 

Den använda vaxblandningen kontrahe
rade ll~imligen mycket kraftigt vid stel
nandet, så kraftigt Lo.m_ att sprickbild
lling uppstod, om massan fick stelna 
mellan enbart de styva metallelektro
derna, vilka saknade tennfoliernas för
måga att följa med vaxmassan en smula 
vid stelnandet. 

lJcs,;a lennfolier finao senare ytterli
gare en uppgift, nämligen vid förva
nng av elektreterna. En elektret bibe
håller bäst sin laddning, om den för

varas med sina ytor täckta med stan
niolblad, som elektriskt förenats och 
jordbundits_ Fullt analogt med magne
ten bibehåller således elektreten sin per
manens bäst, då den förvaras kortsluten. 
Eguchi förvarade alla sina elektreter på 
detta sätt och uttog dem ur sina stan
nioiomslag endast vid kontrollmätning 
av laddningen. 

Eguchi meddelar inga iaktt;,.gelser 
från själva polarisationsförloppet, utan 
först från dct elektreten färdigställts. 
Omedelbart elter uttaIYandet ur fället 
uppvisade elektreten en kraftig hetero
laddnjng, S0111 under loppet av några 
dagar kontinuerligt avtog ned till O. I 
stället uppväxte under efterfölj ande da

gar en kraftig h0111oladdning, som be
fanns vara permanent, i varje fall un
der loppet av flera å r. Vid mätning av 

ytladdningens storlek fann Eguchi, att 
denna 1åg i närheten av värdet svarande 
mot luftens genolllslagsfältstyrka. 

I samband med elektrisk uppladdning 
av en kropp införde Heaviside lvå de
finitioner. Då laddningen enbart ligger 
på ytan , kallas den elektl-ifieriug, under 
det en uppladdnin lY , ~om genomtränger 
hela kroppens volym, benämnes elektri
sering. Tillämpas denna terminologi, är 
alltså elektreten en elektriserad kropp. 

Alt Eguchis vaxkakor voro elektrise
rade och ej elektrifierade visade denne 
på ett flertal sätt. Han frilade exem
pelvis elektretens yta och uppvärmde 
denna med en Bunsen-låga, så pass att 
ytskiktet smälte. å fort ytskiktet stel
nat, mätte han laddningen och fann att 
denna minskat kraftigt och ibland helt 
försvunnit. len 0111 elektreten &nyo korl
slöts uppväxte ytladdningen på några 
timmar till sitt förra värde. 

D han utsatte elektreten för röntgen
hestrålning, försvann ytladdningen, men 
återkom efter några timmars förvarin IY 

i kortslutet skick. Laddllingsnedgången 
hiir beror på, att i luften bildade joner 
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slå lied på elektret n och neutralisera 

dess laddning. 

Eguchi bortskrapade även ett ytskikt 

av elektreten med en skarp kniv och 
mälte sedan omedelbart laddningen. 

Denna hade minskat kraftigt, men växte 

som vid de tidigare försöken upp till 
sitt fulla värde efter några timmar. Det

ta kunde upprepas gång på gång, och 

även om han bortskar skikt av flera 
mm:s tjocklek återvände alltid ladd

nlllgen. 
Även försök all tvälLa bort elektre

tens laddning med olika änlllen som: 

vatten, syror, alkali, abs. alkohol, eter, 
bensol etc. misslyckades. T, gra timmar 

efter det elektreten torkal, hade ladd

ningen åi>ervänl. 
Ej heller genom att i fast lillstDnd 

söka påverka elektreten med ett kraftigt 

elektriskt fält, gick del att förstöra d ss 
elektrisering. Det enda sättet att göra 

detta, var all nedsmälta elektreten. 

Som jämförelse med elektreten fram
ställde Eguchi en skiva, vilken utsattes 

för ett elektriskt fält först sedan den 

fått stelna, och då i över en timmes tid. 
Ehuru denna skivas ytor uppvisade en 

kvarstående laddning, var dennas inten

sitet och varaktighet obetydli<Ya jämfört 
med elektretens. Tyvärr nämner Eguchi 

ingenting om någon undersökning, hu

ruvida även denna skiva är elektriserad. 

Eguchi själv uppslällde ingen teori för 

elektreten. Hans resultat ha dock i hu
vudsak bekräftats av efterfölj ande for

skare. Dessa har representerat en mängd 

experimentella resultat och en del teo

rier, av vilka dock inuen ännu kall ac
cepteras som komplett o h slutgiltio-. 

Tills vidar skola dessD teorier icke tas 

upp till diskussion, ulan i stället lämnas 
en redogörelse för de försöksresultat 

som Eguchis efterfölj are uppnått. 

Material som möjliggöra permanent 

elektrisering. 

Vid Eguchis försök uppträdde ollle
lieILart efter polarisationen alltid en he

leroladdning hos elektreten. Denna för

svann så småningom och ersattes a\' en 

permanent homoladdning. Detta har ve

rifierats av ett flertal efterfölj ande fors

kare blan.cl andra Cemant (3) och Thies

sen med medarbetare (4). Både Gemant 

och Thiessen ha framställt skiveleklre
ter med en anordning liknande Eguchis. 

Men Cemant omtalar dessutom, att man 

kan framställa elektreter, som ha per

manent heteroladdning. Man har där

för indelat elektretmaterialen i två hu

vudgrupper. Nämligen de, som ha jäm

förelsevis hög ledningsförmåga, och en
dast få heteroladdning, och de med be

tydligt mindre ledningsförmåga, som 

även få homoladdning. 
Till det försl a slaget höra högre or

ganiska SHor och salter av dessa. Till 

det andra slaget höra estrar och alko

holer samt en del kolväten , vars mole
kyler ha ändligt dipolmoment. Tabell I 
innehåller polarisationsegenskap rna hos 
en del material. Som synes ge de opo

lära ämnena inga elektreter, men ej hel

ler den högpolära palmitinsyran; och 

en del estrar och alkoholer bli endast 

) tladdade vid polarisationen. De flesta 

forskare, som sysslat med elektretfram
ställning, tycks endast föga ha intresse

rat sig för att noggrant studera sina 
vaxblandningars kemiska sammansiitt

ning och renhet. Därför är det också 

svårt att dra några slutsatser angående 

sambandet mellan kemisk konstitution 

och elektrisering hos elektreten. 
Gema/lt (3) har gjort en del experi

ment med blandningar av de vanliga 

organiska vaxerna och hartserna och 

har därvid fastslagit att opolära ämnen 
såsom paraffin ej ge elektreter vid po
larisering. Detta har han använt vid en 

efterföljande undersökn.ing, då han lös

te upp olika föreningar i paraffin, vars 

indifferens blivit fastslagen, och under

sökte de olika föreningarnas polarisa
tionsegenskaper. Han undersökte där

vul abietinsyra, palmitinsyra och bivax, 

kolofoniumharts och carnauba\'ax samt 

blandningar av dem. I sin uppsats pre
senterar han kurvor över sambandet Yt

laddning-tid för elektreterna från det 

de färdigpol~riserats och upp till 3 "ec

kor därefter. L;r kurvoflla framgår alt 

det är likgiltigt, om ett material som 

går att permanent elektrisera används 

ensamt eller i blandning med andra 
material. Blandas flera elektriserbara 

material, blir ytladdning - tid - kur

van för blandningen geometriska sum

man av motsvarande kurvor för de en

skilda komponenterna. Gemant anser 

vidare aU inom elektreterna förefinnas 
stora inre spänningar, som delvis äro 

orsaken till den permanenta elektrise

ringen hos dem. Därför antar han, att 

elektreter förmodligen endast kunna 

framställas av dylika hårda och spröda 

vaxer. Thiessen (4) och medarbetare 

ha dock visat, att elektreter kall fram

ställas utav ett ytterst mj ukt och lätt

stlliilt vax. 

Termisk och elektrisk 

framställning av eLektreter. 

I samband med framställningen ha 

en rad intressanta iakttagelser gj orts. 
0111 man ej uppvärmer vaxmassan till 

smältpunkten utan stannar något under, 
får man fortfarande elektreter, men 

dessa bli svagare än de vanliga. Thies
sen (4) har visat, att man t. o. Ill. får 

en permanent laddning, även om mas

san ej uppvärmes vid polarisationen. 

Dessa laddningar intränga dock endast 

obetydligt i massan. 
Borttages polarisatiollsfältet mnan 

massan stelnat, bli elektreterna svagare, 

och detsamma påstås vara fallet, om 

~ 

KATOlJ 

.oo.-----.-----.------,----~ 

l: C.11U<A .2D·C 
2: u 100» 
3: I' SS" 
4: " 70" 

ANOD I 

so '00 d 

Fig. 4. Potentialfördelningen i en eleklret 
vid framställning n. (Både potentialen (j) odl 
avstAndet el äro uttryckta i godtyckliga en
heter). Bilden tagen ur en uppsats av Gemant. 
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Fig. 5. Eguchis mätanordnin g för bestiimning 
avelektretens ytladdning. 

polarisationsfältet får kvarvara efter 
sedan massan stelnat. 

Även elektrodmaterialet tycks ha en 

vi s betydelse för problemet. llvänder 

;;';an exempelvis aluminiumfolier i stäl
let för tennfolier, får man helt andra 
resultat vid i övrigt lika förhållanden . 
Thiessen lät en vaxsmälta stelna mel
lan två tennelektroder utan fält och 
konstaterade en ytladdning med samma 
tecken på båda sidor av skivan efter 
foliernas avlägsnande. Denna ytladd
rung kunde uppgå till 2/ 3 av den man 
får, då man utsätter smältan för ett 
polarisationsfält under stelnandet och 
den visade sig dessutom vara oföränd
rad under en tid av sex miinader. Då 
han upprepade försöket fast med nickel
elektroder i stället för tennelektroder, 
fick han endast en svag ytladdning, som 
försvann efter ett par månader. Thies
sen lyckades också åstadkomma dylika 
permanenta ytladdningar helt enkelt 
gepom att borsta oladdade vaxskivor 
med en hårpensel. 

Gemant (3) undersökte potential
fördelningen i elektreten under fram
ställningen medelst en sondmetod. 
Fig. 4, visar, hur potentialfördelningen 
i elektreten ser ut vid olika tempera
turer. 

Även Thiessen har undersökt poten
tialfördelningell i elektreten , fastän i 
fast tillstånd. Han gjorde emellertid så, 
att han med ett jordfö rbundet, metal
liskt skrapverktyg bortskrapade skikt 
efter skikt hos elektreLen och sedan 
mälte ytladdningen. Denna mätte han 
på samma sätt som Eguchi, nämligen 
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genom att låta elektretens fält influens
ladda en metallskiva, förbunden med en 
elektrometer med känd kapacitet. Se 
fig. 5. Thiessen har samtidigt gjort ett 
antal försök för att kontrollera om det 
jordade skrapverktyget påverkade elek
treten vid skrapningen. Han fann då 
att så ej var fallet, varför han ansåg 
mätmetoden tillförlitlig. 

Vid sma rymdladdningsundersök
ningar upptäckte Thiessen, att det var 
en väsentlig skillnad mellan elektreter, 
som polariserats med mindre än 10 
k V/ cm och elektreter som polariserats 
med mer än 10 kV/ cm. Skillnaden i 
rymdladdningsfördelning framgår av 
fj 0". 6, som visar förhållandena vid två 
stycken 8 mm tj ocka elektreter. Av dessa 
har den ena, »svagfältselektreten», pola
riserats med mindre än 10 kV I cm och 
den andra, »starkfältselektreten», pola
riserats med mer än 10 kV lem vid i 
övrigt lika frams tällningsförhållanden. 

Svagfältselektreten har intill katoden 
en positiv rymdladdning av knappt 2 
mm utsträckning, som sedan åtfölj s 
aven tämligen svag negativ rymdladd

e.s.e./cm2 

4r-----------------------------------------~ 

3 

2 

g o 
~o+_--~~~~~=_----------------------~ o« z: 
:.:: <! 

-3 

-4~--_T----~--~----,_--~----~----r_--~ 
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Fig. 6. Rymdladdningsfördelningen i en färdig elektTel. x-kurvan gäller för svagfältelektret 
« 10 kVlem) , o-kurvan gäller för starkfältelektrel (> 10 kV ) . Fig. hämtad ur en uppsats 

av Thiessen. Tf/inkel och Herrman. 

lB3 

ning, vilken börj ar öka ungefär 6 mm 
från katodskiktet och slutligen i anod
skiktet antar sitt högsta värde. Stark
fältelektreten uppvisar intill katoden en 
kraftig negativ rymdladdning av någon 
millimeters utsträckning följd av ett 
positivt laddat område av ungefär sam
ma djup. Sedan kommer ett långsträckt, 
negativt laddat område med förhållan
devis liten laddningstäthet. I själva 
anodskiktet växlar dock åter laddningen 
tecken och blir kra ft igt posiLi v. Thies
sen uppger att det varit svårt att kunna 
reproducera resultat och mätvärden, 
varför han för att få ett gott medel
värde utfört många försök. Hans kur
vor representera medelv~irden för 180 
mätningar. SOI11 elektretmaterial har 
Thiessen haft en blandning av lika 
delar carnaubavax och kolofoniumharts. 

Thiessen har även gj ort rymdladd
ningsundersökningar av de skivor, som 
polariserats utan uppvärmning och av 
de som fått stelna utan fält. Fig. 7 visar 
resultatet vid det senare fallet. Där före
låg således ren ytladdning ehuru av 
permanent karaktär. Då en icke upp
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Fig.7. Rymdlältslörd elningell i en \axskiva , som flitt stelna mellan tvl stanniolskivor utan 
inverkan av elektriskt fält. Fig." hämtad ur en 

värmd vaxkaka utsaLtes för ett fält av 

högre styrka än 10 kVIcm, fick den
samma en permanent homoladdning av 
någon mm:s djup. 

Elektretens permanens. 

Eguchi (2) fann ingen nedgång i 
elektretens laddnjng under en tid av tre 
år, och detta har sedan bekräftats av 
både Gemant (3) och Thiessen (4). 

Gemant har för övrigt i dagarna med
delat, att han har tolv år gamla elek
treter, hos vilka ingen nedgång i Yt
laddningen kunnat iakttagas. Förutsätt
ningen är dock att elektreterna förvaras 
kortslutna och dessutom ej utsättas för 
fuktighet. Detta senare är viktigt, ty 
Gemant har observerat att om e1ektre
tema under lång tid utsättas för luft 
med högre relativ fuktighet än 80 % 

bli de förstörda. Både Gemant och 
Thiessen ha bekräftat Eguchis iaktta

gelser vid skrapning, bestrykning med 
gaslåga etc. 

Gemant anger dessutom, att mät
ningar alltid måste utföras omedelbart 
efter det kortslutningen borttagits. Yt
laddningen sjunker nämligen mycket 
snabbt sedan detta skett, men återkom
mer å andra sidan alltid vid förnyad 
kortstutning. 

uppsat5 a\' Thiessen , Winkel och Herf/nall. 

Elektretens laddningstillstå.nd. 

Ytladdningens storlek har upplIlätts 
av ett stort antal forskare. Så har exem
pelvis Eguchi som medelvärde ca 6 
e.s.e./ cm2, Gemant 5 e.s.e./cm~. Vid 

förhöjt tryck har dock ytladdningar på 
upp till 10 e.s.e./cm2 konstaterats. Yt

laddningen hos elektreten stiger helt 
enkelt upp Lill det värde, som svarar 
mot luftens O'enomslagsfältstyrka vid till
fället i fråga. Thiessen har påvisat, att 

fältet i närheten av elektretens ~' La kan 
uppgå till ca 30 kVIcm. 

I de flesta fall har elektretens ladd
ningstillstånd studerats meJ hjälp av 
elektrometer, men Gemant lyckades 
även åstadkomma en gnisturladdning 
på följ ande vis. Elektreten (a) i fig. 8 

ligger på en metallplatta (bl och ovan
på detsamma står en metallram (e), 
vars bottendel (I) är en cirkulär metall
skiva. Upptill i ramen sitter en nål (g). 
Med plattan (b) är förbunden en smal 
stavelektrod (d). Vid försökets börj an 
är ramen (e) avlägsnad från elektreten 

och urladdad. Ramen (e) placeras där
på med hjälp av ett isolerande silkes
snöre ovanpå elektreten såsom fig. 8 
visar, varvid i plattan (f) induceras en 
laddning med motsatt tecken mot den 
elektretens översida har. I nålen (g) in

duceras en laddning med samma tecken 

som den, som e1ektretens översida har, 

och närmas uu elektroden (d) till nålen 

(g) springer en gnjsta över mellan 

dessa båda. 

Elektreten levererar inte elektrisk 

energi till uågon gnista ty dess elekt· 

riska energi är bunden. Gnistenergien 

härrör i stället från arbetet som fri· 

göres vid flyttning av överelektrodelI 

(e) i fältet. Man inser sålunda att elek

treten inte är något batteri och ej. heller 

själv kall uträtta något arbete. 

F otoelektreten. 

En synnerligen intressant typ m

elektreter har framställts av .'\radjakoff 
(5), nämligen en s. k. fotoelektret. 
Tadjakoff placerade en fast svavel

skiva mellan en metallelektrod och en 
vattenelektrod. Denna senare elektrod 

avsåg att möjliggöra belysning av ski
van då spänningen var tillkopplad. Ski
van utsattes för ett fält av styrkan 

47 VIcm och fick först ligga i mörk r 
under en tid av 3 min. Sedan belystes 
skivan med 6000 lux under 12 min. 
och belysningen avbröts innan fället 
borttogs. NadjakoH studerade ty\·ärr 

inte sina fotoelektreter längre än under 
IS timmar, men under denna tid höllo 
de oförändrad laddning 0111 de för
varades kortslutna och i mörker. linder 
sina försök upptog han även i följd 
polarisations- och depolarisationskurvor 
med en känslig galvanometer, som fick 

tjänstgöra som kortslutning sedan fältet 
borttagits. Fig. 9 visar resultatet av ett 
sådant försök. Då svavelskivan belyses 
stiger polarisationsströmmen snabbt till 

Fig. 8. Gemants anordning för ,htadkomman
de av gnisturladdning med el ektret. 
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Vid beräkningar över en T-antenn kan 

man anse den ekvivalent med två sam

mankopplade matarledningar. Antag 

toppnätets karakteristikl = lt och dess 
längd = t. Det blir då ekvivalent med en 

matarledning, som har karakteristiken 

2"Z, och l"angden 2t och ar ···· oppen l. bortre 

änden. Impedansen, sedd från andra än
den, som motsvarar nedledningens an

slutningspunkt, blir nu: 

Zf 

lu = - j _-2_ t 
271 ; 

lo' ..... 
b ----;;

Vidare antages nedledningens karak

teristik = l{ och dess längd=l. Den blir 
då ekvivalent med en matarledning, som 
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( Nedanstående är ett räkneexempel, som direkt ansluter sig till 
förf:s tidigare artikel, »Något om matarledningars karakteristib 

i PR 9/1948. 
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Impedansberäkning för T-antenner 
Av förste telegrafassistent SUNE BJECKSTRÖM 

har karakteristiken l/ och längden l och 

är avslutad med ovannämnda la i. övre 

änden. Impedansen, sedd från nedre än

den, blir nu = 

'f "f 2.-rt
f"II+Jh/ tg - ,

'7 /. 
f"/-

'Z 2 ;rr 1Z~,+J ' (/ tg 
. 
-.

/. 


ett ganska högt värde, från vilket den 
sedan avtar i huvudsak exponentiellt. 

När sedan belysningen frånkopplas, 

faller strömmen ned till ett obetydligt 

värde. I det mörka tidsintervallet kan 

fältet avlägsnas och elektroderna kort

slutas medelst ovannämnda galvano
meter, utan att denna indikerar någon 
strömgenomgång. Men belyses åter 

elektreten, uppträder en depolarisatiolJs

ström, motsatt riktad mot polarisations

strömmen men i 

denna. 

övrigt mycket lik 

(/orts.) 

Fig. 9. Polari~ation s- och depolarisations
strömmar vid fotoelektreten. F ig. hämtad ur 

en uppsats av Nadjakoff. 

2nl Zf 
Z/tg ·- , - - -

/. 2 71t 
. tg -;;

/. 
jZ, -- 2 l n 

ta -
. lf b J.

Z~/+ . . _
2 nt 

tg -;;
/. 

Detta blir en reaktans, som skall vara 

=0, om antennen är i resonans. Sättes 

uttrycket=O för egenvåglängden J.o, blir 

tälj aren = 0, eller: 

2 ni Z/
Z/ tg - - - - =0. 

20 2 
t LY 

71t 
-

b A 
o 

Härav fås för en T ·antenn i resonans : 

Zf 2nl nt 
- = 2tg - ta -
Zt Ao l:'J Ao 

l Beteckningar m. m. äro desamma som i förra 
artikeln. 
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Radionyheter från Tyskland 

Av vår tyske korrespondent KARL TETZNER. Emden 

FM-rundradio på ultrakortvåg_ 

En intressant nyhet från VästtyskIand 
är tillkomsten i stor skala av frekvens
modulerad ultrakortvågsrundradio på 
frekvenser mellan 87 5 och 100 Mp/ s_ 
Bakgrunden h ärtill är det tvångsläge, 
i vilket Tyskland råkat genom bestäm
melserna i den i Köpenhamn fastställda 
våglängdsplanen_ Enligt denna skall 
vardera av de fyra tyska be ättnings
zonerna endast tilldelas två frekvenser, 
av vilka ingen är någon exklusiv våg
längd och dessutom inte får köras med 
mer än 105 kW_ Fyra av dessa åtta 
tilldelade nya frekvenser ligger därj äm
te mellan 1 500 och 1602 kp/ s, dvs_ i 
ett frekvensområde som inte täckes mer 
än aven mycket liten bråkdel (ca 
10 %) av alla de rundradiomottagare, 
som för närvarande är i drift i Tysk
land. De vanliga tyska rundradiomotta
garna på mellanvåg omfattar nämligen 
endast frekvens om rådet 550--1 500 
kp/ s. 

De övriga fyra frekvenserna, som till
delats Tyskland, ligger mellan 971
l 500 kp/ s. Dessa frekvenser är emel
lertid för höga för att man skall få en 
tillfredsställande räckvidd hos stationer
na. Någon frekvens på långvågsområdet 
tilldelades inte Tyskland över huvud 
taget. Man r äknar därför i fackkretsar 
med en synnerligen dålig rundradio
mottagning för de 9,5 mil j. licensinne
havarna i de fyra besättningszonerna 
inklusive Berlin. 

För att komma till rätta med proble
men planerar man att i VästtyskIand 
införa dels ett antal nya synkronrund
radiosändare med liten effekt på mellan
våg (efter svensk förebild). Därjämte 
avser man att bygga ett stort antal 
frekvensmodulerade ultrakortvågssända
re. För den brittiska zonen (22 milj. 

1186 

r "\ 
Förhållandena i Tyskland har åter 

långsamt konsoliderats. Alt det tek
niska framåtskridandet på radioom

rådet börjar ge påtagliga resultat 
och alt tysk radioteknik åter kan 
hörja anknyta till den internntionella 
u.tvecklingen, framgår av nedanståen
de artikel a'l! vår tyske korrespon
dent. 

\.... ) 
------.---------'' 

mv., 3,7 milj . licensinnehavare) räknar 
man med ett dubbelnät av ultrakort
vågssändare så att det sedan länge 
önskade andra och tredj e programmet 
skall kunna förverkligas. Sammanlagt 
kommer lIlall att inrätta omkring 20 

Fig. 1. För. ökssändare för UKV-FM-rund
radio i Hannover. Tekniska data: bärfrek
vens : 88,9 Mp/ s, frekvenssving 75 kp/ s. Klirr
faktor vid max. utstyrning 2 %. Rak frek

venskurva inom .30 p/s-15 kpls . 

nya UKV-FM-statioller, vardera med 
ca 10 kW effekt. I Bayern (l,2 milj. 
licensinnehavare ) skal] man uppställa 
10 dylika sändare, därav en på »Zug
spitze» och i området omkring Frank
furt a. M. (ca 1,3 milj. licensinne
havare) skall det byggas ca 15 statio
ner. 

Redan nu arbetar i Miinchen en för
sökssändare för FM-rundradio på ultra

kortvåg ; denna station är byggd av 
firma Rodhe & Schwarz och har med 

sina 250 W effekt en räckvidd som om
fattar hela stadsområdet omkring NIiin
chen. Våglängden är 3,4 m. En annan 
försökssändare är uppställd i Hannover. 
Denna station, som byggts och konstrue
rats av Telefunken (i Miinchen) är på 
100 W och arbetar med en frekvens av 
88,9 Mp/ s ( = 3,37 m). Stationens frek
venssving uppgår till ± 75 kp/ s och 
LF-modulationen omfattar 30--15000 
kp/ s. Man arbetar för närvarande med 
5/ 8 J,- vertikal antenn, som emeilertid 
inom kort kommer att ersättas med en 
horisontalpolariserande antenn med 6
faldig förstärkning. Om mottagningsre
sultaten meddelas, att redan öppnings
dagen, den l mars 1949, genast 35 km 
kunde överbryggas. Några dagar senare 
meddelade en amatör i Bremen (av
stånd fågelvägen Hannover-Bremen = 

100 km) , att han hade uppfattat sänd
ningarna. I detta senare fall rör det sig 
emellertid säkerligen om extrema för
hållanden i troposfäriska skikten. Un
der den allra senaste tiden har en lik
nande UKV-FM-station satts i drift i 
Hamburg. 

Den västtyska industrien arbetar med 
största energi p att konstruera en myc
ket billig UKV-tillsatsapparat, avsedd 
att anslutas till de normala rundradio
mottagarna för att utöka dessa att även 
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Fig. 2. Bärbar magnetofon vid NWDR. Vikt 15 kg. Som drivkraft användes ett fjäclerverk, 
som arbetar 5 minuter utan förnyad uppdragning. 

omfatta UKV-gebietet. Vi kommer se
dermera att ge en översikt över nyhe
terna på detta område. 

Bärbara magnetofoner 
Som bekant har de tyska rundradio

sändarna för ljudupptagning använt sig 
av högfrekvensmagnetofoner, vars över
lägsenhet i fråga om frekvensomfång, 
dynamik och brusfrihet visat sig betyd
ligt överlägsna de tidigare använda 
grammofonskivorna. För reportageän
damål har centrallaboratoriet vid 
nordvästtyska rundradioförvaltningen 
(NWDR) utarbetat en bärbar magneto
fon. Det är en mycket liten sak, som 
endast väger 15 kg. Man räknar med 
att denna magnetofon kommer att bli 
synnerligen användbar i de fall, då det 
gäller att komma fram till områden, 
som inte kan befaras med reportage
bilarna. 

Även i detta milliatyrutförande an
vändes i magnetofonen förmagnetise
ring med hög frekvens varigenom appa
raten besitter ett mycket stort dynamik
område. Man kan därtill undvara sär
skild volymkontroll. Bandtransporten 
(bandet löper med en hastighet av 17 
cm/ s) åstadkommes med hjälp av ett 
för hand uppdraget fjäderverk. Varje 
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bandspole har en löptid av 10 min. Fj ä
derverket drar 5 min., varefter en dis
kret klocksignal anger att uppdrag
ningen måste förnyas. Magnetofonen är 
byggd i en stabil låda, i vilken förutom 
fjäderverket och förstärkaren en HF
oscillator förförmagnetisering och dess
utom erforderliga glöd- och anodbatte
riet placerats. I utrustningen ingår ock
så två reservspolar och en kondensator
mikrofon i »reportage»-utförande. 

Reportageavdelningen i NWDR har 
använt några av dessa apparater med 
bästa resultat. Med denna anordning 
slipper man ifrån alla kablar och blir 
oberoende av reportagebilen begriin
sade framko111stmöjligheler. Man kan 
med fördel använda denna anordning 

vid tillfällen, då apparaten utsättes för 
starka skakningar, exempelvis i flyg
maskiner och på tåg. 

Ny diktafon. 
Ett intressant ljudupptagningsaggre

gat har utarbetats av W Assman i Bad 
Homburg. I denna diktafon använder 
man sig aven konsthartsplatta täckt 
med ett tunt skikt av magnetiskt ma
terial (samma som i magnetofonband) . 

, I plattan är inskurna spår, vars enda 
uppgift är alt föra det kombinerade in
spelnings- och avspelningshuvudet med 
lagom fart utifrån och inåt på plattan. 
Systemet arbetar ungefär som en mag
netofon men med den skillnaden att 
inget band användes utan det ovan 
nämda skiktet på plattan upptar och 
konserverar de inspelade ljudsväng
ningarna. Inspelningstiden uppgår till 
10 min. Spåravståndet är 0,55 mm_ 

I fig. 3 till vänster om apparaten sy
nes en fyrkantig Ijten låda; denna in
nehåller ett magnetiskt raderingshuvud. 
Skall det upptecknade antalet utraderas, 
håller man detta huvud tätt över plattan 
som får snurra några varv varvid det 
inspelade materialet raderas ut. Rader
huvudet arbetar med nätfrekvens av 
50 p/s. En försöksplatta har använts inte 
mindre än 1 000 gånger utan att någon 
märkbar kvalitetsförsämring har kunnat 
konstateras. För anordningen användes 
en kristallmikrofon, fig. 3 till höger på 
bilden. Den från denna avgivna talväxel
spänIIingen överföres via en i fl-metall 

Fig. 3. Ny typ av diktafon av magnetofontyp. Plattan är preparerad med ett magnetiskt 
material. In- och avspeJningshuvudets rörelser dirigeras genom spär i plattan. 
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inkapslad och mot mikrofoni gummi· 
lagrad ingångstransformator (omsätt· 
ning 1: 200) och påföres första förstär· 
karrörets galler (EF 6). Som andra rör 
användes ett EF 9 och som slutrör EBL 
L En i EBL 1 inbyggd diod levererar 
en reglerspänning för reglering av för· 
stärkningen hos EF 9 (1: 10). På detta 
sätt har man garderat sig mot risken för 
överstyrning vid direkt tal och på 
samma gång fått automatisk volymkon· 
troll. Man kan sålunda oklanderligt åter· 
ge talet från två personer som befinner 
sig på olika avstånd från mikrofonen. 
Förmagnetiseringen för plattan arbetar 
med en frekvens på 15 kpl s som erhål· 
les från en oscillator med EF 6 i triod· 
koppling. Frekvensområdet är 150-
4500 kpls (vid lätt diskanthöjning ge· 
nom utnyttjande avegenresonans i in· 
gångstransformatorn ), vilket ger en 
mycket god Ijudhalitet, åtminstone fö r 
tal. 

Den nyss beskrivna inspelningsför. 
stärkaren användes samtidigt som av· 
spelningsförstärkare. Man kan återge 
ljud antingen med en hörtetefon eller 
med en inbyggd högtalare med 96 mm 
diameter. En särskild ingång tillåter' 
upptagning av telefonsamtal. De från 
telefonnätet upptagna spänningarna, som 
är av storleksordningen 50 mV-0,5 V 
påföre härvid via en speciell ingångs· 
transformator (nedtransformering ) gall. 
ret på första röret. 

Apparaten bes itter ännu en del kon· 
struktiva finesser, som vi emellertid nu 

Fig. 5. Skivbytarmekanism som möjliggör avspeln ing av 30 grammofonskivor av godtycklig 
storlek. Avspelningen ker på skivornas båda sidor. Den trearmade anordningen är en 
transportanordning. som hämtar upp skivor ur ett magasin (längst upp till höger), för 
dem över till a" spelning på skivtallriken och - efter avspelningen - av levererar skivorna 

i ett anllat magasin (längst ner till vänst er). 

inte lIä nnare kan gå in på, exempelvis 
en gummikoppling mellan motor· och 
plattallriken, fotomkopplare med vars 
hjälp man kan återföra avspelnil1gshu. 
vudet ett eller flera spår, om det är 
nödvändigt att la om ett stycke il\' det 
inspelade etc. 

Fyra timma.rs grammojonmllsik 

utan palls 

I fi g. 4 visas en m} cket elegant tysk 
radiomöbel, som innehåller en super 
med 7 kretsar och 3 våglängdsområden , 
2·kanals LF·förstärkning samt med 

en hög· och en lågtoll5högtalare. Vad 

som gör denna radiomöbel särskilt in
tressant är den inbyggda skivhytare
anordninaen. Den möjliggör en åter· 
givning av 30 grammofonskivor av god· 
tycklig storlek (25-30 cm) om vart
annat. Avspelningen sker pli plattornas 
båda sidor. På fig. 5 ser man överst 
skivlllagasinet, i vilket man först place· 
rar de 30 grammonfonplattorna. Till 
höger ser man avspelningsanordningen. 
Varjt~ grammofonskiva avspelas först 
fr ån ovan med en nålmikrofon med sa· 
firnå!. När skivan är avspelad, svänger 
nålann n utåt i viloläge, plattan byter 

rotationsriktning och en annan nål· 

mikrofon avspelar skivan underifrån. 

När andra sidan är avspelad svänger 

den treanniga transportanordningen ett 

steg medsols; den nu avspelade plattan 
avlevereras i magasin nr 2 längst fram 

till vänster. Samtidigt transporteras UJ' 

magasin ur 1 en platta till grammofon

tallriken varvid nålmikrofon nr l svän

ger in i avspelningsläget. Allt förlöper 

automatiskt och utan störningar; under 

skivbytet är LF·förstärkaren bortkopp

lad. På detta sätt spelar instrumentet 
3 till 4 timmar utan paus. 
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Fig. 4. Radiornöbel innehållande bl. a. ell ny typ av ,kivbytare fi;r 3-!~ timmars skiv· 
spelning utan paus. 
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Radioindustrien på 

British Industries Fair 


Televisionssändare. 

Birmingham demonstrerades för 

första gången för allmänheten ett nytt 
tclevisionssystell1 med 625 linjer. l dell 

utställda apparaturen ingick två stycken 
ortikon·kameror (fig. 1), av vilka den 

ella var i aktion i själva utställnings. 

byggnaden och den andra var monte· 
rad utomhus på ett speciellt torn i ut· 

ställningsområdets omgivning. Besökar· 

na kunde se de med dessa kameror 
kontinuerligt upptagna bilderna på en 

»monitor» med en 15" skärm. Det är 

MarCOl1i Wireless Company Ltd som 

står för dessa anläggningar, som uppen· 

barligen utarbetats med tanke på export· 
marknaden, eftersom man i England 

inte har några som helst planer på att 

övergå från 405 linjers systemet. 

T elevisionsmouaga,re. 

På Olympia i Londoll utställdes en 

hel del kombinerade televisions· och 
rundradiomottagare. E K Cole Ltd visa· 

r "\ 

På årets engelska industrimiissa, 

British Industries Fair med utställ· 

ningslokaler i London och Binning. 

ham, utställdes också en hel del 

televisionssiindare och ·mottagare, 

radiomottagare, navigationshjälpme· 

del baserade på mdio, ljndåtergiv. 

ningsanläggningar och andra appa· 

rater, som hör hemma inom radio· 

och elektronikindustrien. En kort· 

fattad översikt över de jör radiomän 

intressantaste utstälbdngsjöremålen 

ges i nedanstående artikel. 

\.. ) 

de en bordsl11odell med en bildyta inte 

mindre än 20X 2S cm, som arbetar 

med projektionsanorduingar. Bildytan 

är skyddad för uppkomsten av ljus· 

reflexer och mottagaren är försedd med 

tryckknappsavstämning, avsedd för 5 
godtyckligt valda stationer. 

En ny televisionsl11ottagare av golv· 
modell demonstrerades av R N Fitton 
Ltd. Denna mottagare har 18 rör och 

utformJ1ingen är originell så till vida 

att den är avsedd att ställas i hörnet 

på ett rum. Se Tig. 2. 

Televisionsantenner. 

Nya televisionsantenner utställdes i 
Birmingham av Belling and Lee Ltd. 

BI. a. visades ett komplett antennsystem 

i tre enheter bestående av dipol, reflek· 

tor och »cross·arm» för olika frekven· 

ser. Till dessa antenner hör en tre eller 
fyra meter hög mast med tillhörande 

stag och don för fastgörande av master· 
na på skorsten. Genom att man använt 

en mycket lätt legering i materialet, 

som ingår i master och andra delar, 
har man reducerat vikten av antennen 

till omkring 1/3 jämförd med tidigare 
konstruktioner. 

Fig. 2. Televisionsmotlagare. ~vsedd att stäl· 
las i ett hörn. Skärmstorlek (R N Fitton) 

Fig. L De88a televisionskameror från Ma,Teoni Wireless Co Ltd ingick i den nya televisions· 
utrustningen för 625 linjer, ~,om för första gången demonstrerades på utställningen. 
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P å utställningen i Birmingham visa
des också en antennförstärkare, avsedd 
för televisionsfrekvenser och avsedd att 
användas för ett helt kvarter eller för 
ett helt hyreshus. Till denna antennför
stärkare kan anslutas upp till 20 tele
visionsmottagare, som alltså matas från 
en och samma antenn. Det är självklart 
alt en sådan anordning bör erbjuda be
tydande fördelar, i synnerhet i stor
städer, där det stöter på svårigheter 
att få upp individuella antenner för 
varje mottagare. Genom att placera 
den gemensamma antennen på ett så 
störningsfritt ställe som möjligt kom
mer man ifrån en hel del besvärliga 
störnings- och interferensfenomen. 

Radiomottagare. 

En ny typ av rundradiomottagare 
visades i Olympia av Mullard Electro
nies Produet Ltd. I denna mottagare 
tillämpas dubbel Irekvensomvandling; 
på kortvågsområdet har man anordnat 
bandspridning på åtta f rekvensband. 

En ny 9-rörs mottagare från R N 
Fitton Ltd, avsedd uteslutande för ex
port, var intressant genom sina ytter
ligt små dimensioner. Genom att till
lämpa en avancerad miniatyrteknik har 
man lyckats få in hela mottagaren i ett 

Fig. 3. Konlrollutrustningen för det nya 625 
linjers systemet som visades i aktion på ut

ställningen. 

hölje, inte nämnvärt större an en van
lig bordstelefon. Se fig. 4. 

Radar. 
E K Cole Ltd demonstrerade en ny 

typ av radar, som möjliggör {ör piloten 
att upptäcka vissa typer av moln, som 
uppträder i samband med oväder. Räck· 
vidden är ca 70 km. Denna radaranlägg
ning lär också kunna användas som 
kollisionsvarnare. 

Radiokommunikation. 
Samma firma, E K Cole Ltd, visade 

också en komplett radioanläggning för 
ultrakortvåg som vägde endast 6 kg, och 
som i första hand är avsedd för fly g

plan. Denna anläggning har kristall
kontrollerad sändare. Samma firma de
monstrerade också en »walkie-talkie» 
ursprungligen konstruerad för militär 
användning, men som nu har fått viss 
användning för civila ändamål. Denna 
anläggning, som är utrustad med minia
tyrrör och miniatyrkomponenter, an-

Fig. 5. Liten transportabel radiostation från 
EKCO avsedd för flygplan, motorcyklar m. m. 
Kristallkontroll och FM. Frekvens 65-100 
Mp/s. Effektförbrukning ca 55 watt i sänd· 
läge med 6 volts ackumulator som strömkälla. 
Vikt ca 10 kg. Mottagaren är en dubbel· 

superheterodyn. 

bringas på ryggen av operatören, som 
härigenom får händerna helt fria. An
märkningsvärt är att hela anläggningen 
endast väger ca 6 kg, varav drygt 2 kg 
kommer på batterierna. Räckvidden 
uppgår till 2-4 km beroende på ter· 
rängförhållandena. Batterierna räcker 
ca 20 timmar. 

L ju,dåtergivning. 
En portabel batteridriven högtalare

anläggning med extremt små dimensio· 
ner, som väger endast ca 12 kg och 
med en uteffekt av omkring 5 W visa
des på Olympia av Trix Elec/rical Ca 
Ltd. Samma firma visade också en 
portabel nätansluten elektrisk grammo
fon, utrustad med en automatisk ski,<
växlare. 

I fråga om skivväxlare fanus ocks, 
en hel del andra nyheter från Plesser 
Jnternational Ltd och Garrard Engi· 
neering and Jlifanula.cturing Co. Det 
senare företaget visade för första gång
en exempelvis en skivväxlare som går 

Fig. 4. Liten rundradiomottagare frän R N F ittOll Lid, avsedd för export. Den har nio rör. att använda ombord på båtar i hög sjö. 
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Fig. Ii. Radioötationen enligt fig. 5 monterad 
på en motorcykel. 

Bland de nya modellerna från samma 
företag sågs bl. a. en skivväxlare sum 
går såväl på allström som på 6 eller 
12 V batteri. 

En nålmikrofon visades av Erwin 
Shar;. Denna nålmikrofon är utrustad 

Fig. 7. Walkie-talkie från EKCO. Den är ut
rustad med 14 rör. Den kan användas för fyra 
alternativa frekvenser. Vikt ca 6 kg. Kristall

kontroll och F l\I. 

med tre utbytbara nålmikrofonhuvuden 
vardera försedda med olika safirnålar, 
avsedda för olika typer av grammofon
plattor. Det fanns också ett speciellt 
nålmikrofonhuvud avsett att användas 
för avspelning av de nya amerikanska 

Säkerhetsföreskrifter för ama
törsändaranläggningar 

Av förste telegrafassistent SUNE BlECKSTRÖM 

De stundom förekommande olycksfallen vid 
elektriska anläggningar visa, att föreskrifter 
för säkerheten äro högst behövliga. Här skall 
nu återgivas, vad som är mes t aktuellt för 
amatörradiosändareanläggningar, vilka ibland 
ju arbeta med ganska höga spänningar. 
A . Stationens uppbyggnad. 

1. Iakttag noga de för elektriska anlägg
ningar gällande lagbestämmeberna. 

2_ Gör alla jordförbindningar omsorgsfullt. 
3_ Lägg skyddsjordningar på de metalldelar, 

som under manövrering vidröras med IJän
derna. Gäller även jackhylsor och skär· 
made kopplingssnören_ 

4. 	Koppla alltid telegraferingsnyckeln så, att 
häva rmen blir jordförbunden. 

5. 	Koppla mikrofonen så, att ytterkapseln 
vid feltiLlfällcn ej kan få allodspänning 
(t. ex. vid avbrott i motstånd för kretsen 
och överslag till ytterkapseln). 
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6. 	 Jordförbind alla delar, som normalt ej 
skola ha spänning, sasom skärmar, trans· 
formatorkärnor, drosselkärnor o. dy1. ; 
jordförbind salunda både chassi och sta
tiv var för sig. 

7. 	 Insätt dubbelbranschig strömhrytare i nät
tilledningen. 

8. 	 Bygg likriktare, förstärkarsteg m. m. be· 
röringsskyddade. 

9. 	Insätt bleedermotstånd på varje likr iktare, 
och dimensionera bleedern för ett i över
kant kraftig t tilltaget effektbelopp. 

10. 	Inkoppla mätinstrumenten i resp. kretsars 
jordsidor, eller också montera dem bakom 
skyddand e glasskivor. 

Il. 	Isolera högspänningsförande ledningar och 
yttre kontakter för minst fyrdubbla ar· 
betsspänningen. Detsamma gäller s. k. 
skyddskondensatorer. 

12. Sätt isolerande handtag pli högspännings-

Fig_ 8. Walkie-talkie enl. fig. 7 full aktion. 

LP-skivorna, som ju kräver en safirnål, 
som har en spets, som inte får vara 
bredare än ca 0,03 mm. 

En ny magnetofon för stålband (in· 
spelningstid 20 min.) demonstrerades 
av E. M. 1. Sch 

förande toppanslutningar och spolkläm
mor o. dyl. 

13. Om spolbyten skola göras för 	hand i hög· 
spänningskretsar (när bandomkopplare ej 
finnas), koppla då resp. svängningskretsar 
för parallellmatning. 

14_ 	 Om en svängningskrets är seriematad, 
använd då för koppling till följande delar 
en anordning, som skiljer kretsarna i lik
spänningshänseende, t. ex. induktiv kopp
ling eller linkspole el. dyl. 

15. 	Montera alla reläer så, att ankarna ej 
oavsiktligt knnna . påver kas för hand. 

B. 	 Arbeten inne i sändaren. 
l. 	Iakttag noga de för elektrotekniska arbe

ten gällande l agbestämmelserna. 
2. 	 Lär dig olycksfall shjälp, konstgjord and

ning o. dyl. Om arbeten absolut nödvän
digt måste göras med tillslagen spänning, 
t. ex. vissa prov och justeringar, böra om 
möjligt minst två personer vara närva· 
rand e. 

3. 	Bryt huvudströmbrytaren eller drag ut 
stickproppen ur väggkontakten samt jorda 
alla högspänningsförande kretsar, innan 
du börjar arbetet. Gäller även spolbyten. 

Oarts på s. 197) 
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Rörkurvor 

h~r de uppmätas och användas 

I. Uppmätnil/gel/. 
Hördata sammanställas S0111 regel i 

form av tabeller, som innehdller uppgif. 
ter om lämpliga arbetspunkter. Från 
flertalet radiofabriker kan man emeller
tid få de s. k. kurvbiaden, vilka består 
av uppritade kurvor över rörens data 
som funktion av de olika elektrodspän
ningarna. Vid normalt förekommande 
arbeten och reparationer är tabellerna 
tillräckliga, men så snart man önskar 
använda rören för andra ändamål än de, 
som är angivna i tabellerna, så är dessa 
ej tillfyllest. Man kan nämligen ej ome
delbart gissa sig till, hur rören uppföra 
sig vid andra spänningar. Känner man 
till något om rörkurvor kan man där
emot förutsäga en hel del. Kan man ej 
få tag på kurvblad till sina rör, får man 
själv ta upp rörkurvorna. I det följande 
skall beskrivas hur man då går tillväga. 

I fig. 1 visas ett kopplingsschema för 
uppmätning av de karakteristiska egen
skaperna hos en triod. Det är likgiltigt, 
om röret är direkt eller indirekt upp
hettat, kopplincysschemat är detsamma. 
Trioden har, om namnet säger, tre elek
troder, och en a dem, katoden, får 
spänningen noll. Galler- och anodspän
ningen mätes med var sin voltmeter, och 
resp. spänningar kan varieras från noll 
och till lämpligt värde. 

I vanliga kopplingar arbetar röret en
dast i omraden, där gallret är negativt 
i förhållande till katoden, och det går 
där rör ingen ström i gallerkretsen. Ano-

Fig. 1. Kopplingsschema för upptagning av 
rörkurvor för triod. 

Av L BROCK-NANNESTAD 

den är positiv i förhållande till katoden 
och anodströmmen (lika med katod
strömmen) mätes med en milliampere
meter. Tre instrument skall alltså avlä
sas och tre kurvor kan erhållas. I prak
tiken nöjer man sig med att uppmäta 
två kurvskaror, en sak, som vi skall be
rora senare. 

Det aggregat, som levererar anod
spänningen, bör vara väl stabiliserat, så 
att spänningen icke ändrar sig, när man 
ändrar anodströmmell. Vidare bör man, 
innan man börjar mätningen, äga kän
nedom om rörets maximalt tillåtna vär
den, så att dessa ej överskridas. De vär
den, som det i detta sammanhang kan 
bli fråga om, är den maximala anod
belastningen och den maximala katod
strömmen. Anodförlusteu är produkten 
av anodström och anodspänning och an· 
gives i watt. 

Är det en pentod, som är föremål för 
undersökning, så ter sig saken något an
norlunda, vilket framgår av fig. 2. Kopp
lingsschemat är ganska lika det, som vi
sas i fig. 1, om man bortser från att 
man i kopplingen i fig. 2 har möjlighe
ter att mäta skärmgailerström och skärm· 
gallerspänning. Här är det alltså 5 in· 
strument, som skall avläsas och motsva
rande antal kurvor kan erhållas. Emel
lertid klarar man sig även här med ett 
mindre antal kurvskaror. För spänningar 
och maximalvärden gäller här detsam
ma som för trioden. Man bör dock läg
ga märke till, att skärmgallret även har 
en maximi belastning, vaken som regel 
är mycket mindre än anodens. Katod
strömmen är (när styrgaUret är nega
tivt) lika med summan av anod· och 
skänngallerström. Det förutsättes, att 
bromsgallret har samma potential som 
katoden. 

Mätningarna utföres nu på så sätt, att 

man avläser samhörande värden pa in
strumenten och antecknar dessa eller 
också ritar man kurvorna direkt i lämp
ligt koordinatsystem. Lämpligaste till
vägagångssättet vid triodundersökningar 
är följande: Först inställes ett av instru
menten på ett fast värde, därefter under
sökes sammanhanget mellan utslagen på 
de två andra. I fig. 1 kan man t. ex. 
börj a med att hålla Va konstant, variera 
Vg och avläsa motsvarande värden för 
Iii' Därefter kan man inställa VIi på ett 
fast värde och finna sammanhanget mel

lan l a och Va' 
För pentoden (fig. 2) är man alltid 

tvungen att hålla två av spänningarna 
konstanta. Man kan t. ex. börja med att 
inställa skärmgaller- och anodspänning
en på fasta värden och avläsa samman
hanget mellan laoch Vii! ' Därefter instäl
les Vg l och Vg2 på fasta värden och sam
manhanget mellan Va och la fastställes. 
Som regel klarar man sig med två kun"
skaror, som är upptagna efter detta till
vägagångssätt, men det är inget som 
hindrar, att man kan hålla anod- och 
styrgallerspänningen konstanta och ange 
anodströmmen som funktion av skärm
gallerspänningen. I skärmgallerledaren 
är inkopplad en mA-meter för mätning 
av skärmgallerströmmen. Detta instru
ment avläses samtidigt som anodströms· 
instrumentet. 

Den stora mängden av instrument kan 

Fig. 2. Kopplingsschema för upptagning av 
rörkurvor för pentod. 
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kanske få några läsare att tro, att upp
taaningen av rörkurvor därför endast 
är möjlig med hjälp av många instru
ment. I jälva verket kan man klara sig 

med en mycket käl1slia högohmig volt
meter. I de båda schemana ersättes mA
metrarna med motstånd på några hund
ra ohm och voltmetrarna uteslutas helt. 
Med hj älp aven flerpolig omkastare sät· 
ter man voltmeterns mätledningar i för· 
hindelse med de olika mätpunkterna och 
avläser spänningarna. Strömmen mätes 
helt enkelt genom att man mäter spän
ningarna över motstånden. Om motstån
den har lämpliga resistal1svärden (t. ex. 
100 ohm), så är det lätt att beräkna 
strömmen med hjälp av spänningsfallen. 
Voltmeterns skala kan emellertid även 
kalibreras direkt i mA. Detta förutsätter 
dock, att man alltid mäter över ett för
utbestämt motståndsvärde. Man kan 
dessutom införa den finessen, att de 
olika potentiometrarna kalibreras direkt 
i volt, så att man lätt kan överblicka de 

spänningar, som tillföres röret. Förut
sättningen för att potentiometrarna skall 
kunna kalibreras direkt i volt är emel
lertid, att den ström, som flyter genom 
hela potentiometern, är stor i förhållan
de till den ström, som avtappas via.-den 
rörliga kontakten. Med de små ström· 
mar, som det i allmänhet rör sig om i 
vanliga radiorör, är detta villkor lätt 
att uppfylla. 

II. KUTvanalys. 

Efter att ha genomgått mätningsför
farandet övergår vi nu till att behandla 
de kurvor, som bör upptagas och deras 
användning. 

I regel är man intresserad av att kän
na följ ande rördata : brantheten, inre 

resistansen och förstärknings faktorn. 
Ä ven om dessa storheter betecknas som 

rörkonstanter, så bör det omedelbart 
fastslås, att de långt ifrån är konstanta, 
utan är beroende av de spänningar vid 
vilka röret arbetar. Det är emellertid 
lätt att bestämma konstanterna ur de 
uppmätta kurvorna. 
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- - - -- Jao 

Vgx Vgo 

Fig. 3. 1ft- Vg-karakteristik för en triod, upp· 
mätt vid anodspänningen V"u. 

Fig. 3 visar en kurva, som uppmätts 
för en triod, då anodspänningen hållits 
konstant. Kurvan visar gallerförspän
ningens inverkan på anodströmmen, och 
man kallar denna kurva för en rörets 
l a-Vg-kurva. Sker uppmätningeri vid 
andra fasta anodspänningsvärden, får 
man andra kurvor, som liknar den, som 
visas i fig. 3. Enda skillnaden är, att 
dessa parallellförflyttas på ena eller 
andra sidan om den ursprungliga allt 
efter anodspänningens storlek. Med ut
gång från kurvan i fig. 3 definierar man 
nu rörets branthet S i en given punkt P 
såsom den lutning kurvtangenten har 
i denna punkt. Med andra ord, brant
heten ar lika med tangens för den 
vinkel et, som tangenten bildar med 

Ja :1 

:lao 

Vao 

Fig. 4. la-Va·karakteristik, uppmätt vid gal· 

lerförspänningen VgO' 

Vg-axeln. I den rätvinkliga triangeln 

P-V~' x-V~" finner man nu lätt tg 
a, ty 

tg a s 

Mätes anodströmmen la i mA och gal
lerspänningen Vg i volt fås brantheten 
direkt i mA/ V. Punkten P kallas för 
arbetspunkten och väljes så, att röret 
i denna har de egenskaper, man har an
vändning för. Är röret avsett att an
vändas för vanlig förstärkning förläg
ges P på den rakaste delen av kur
van. Har man två rör, som skall arbeta 
i klass B i en förstärkareutgång, så läg
ges P på det ställe, där kurvan når Vg 

axeln. 
En annan karakteristisk kurva får 

man, om man i fig. l håller Vg konstant 
och varierar Va' Motsvarande kurva över 
anodströmmen som funktion av anod· 
spänningen kallas la-Va-kurva och vi
sas i fig. 4. Den mot P svarande punk
ten kallas i denna figur Qoch gäller för 
den kurva, som erhålles då Vg har vär
det Vgo ' På kurvan kan man finna ett 

annat av triodens karakteristiska data, 
nämligen dess inre resistans. Även här 
ritar vi tangenten till kurvan i arbets
punkten och definierar den inre resi
stansen R; som tangens för den vinkel, 
som tangenten bildar med la-axeln, allt· 
så vinkeln (J. tg (J erhålles lätt ur den 
rätvinkliga triangeln Q-Vax- Vao, ty 

tg fJ 

Här fås R; i ohm, om anodspänningarna 
är mätta i volt och anodströmmen i am
pere. Mätes strömmen i mA multiplice
ras med l. 000. 

Den tredje rörkonstanten, förstärk
ningsfaktorn fl, kan lätt finnas experi
mentellt, då man har upptagit en hel 
skara av kurvor. Man kan emellertid 
även lätt räkna sig till den, ty 

,u=SR j 

De båda konstanterna på den högra si
dan är bestämda på ovan angivet sätt. 
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---------

Pentod 

Vg2 =konstont 

Ja = f(Vg ,) 

-- - Jo.o 

Fig. 5. l II- yKI·karakteristik för en pentod vid 
konstant skärmgallerspänlling och vid anod· 

spänningen Vao' 

Vid insättandet i fonneln får man emel
lertid ej glömma, att brantheten nu 
måste mätas i A/V, då resistansen mä
tes i ohm. Mätes Ri i kiloohm så kan 
man räkna med brantheten i mA/V. 

För pentoden blir förhållandena unge
för desamma, som angivits för trioden. 
Kurvorna har dock något avvikande ut
seende och detta framgår av fig. 5 och 

6. Konstantbestämningen tillgår emeller
tid på samma sätt som för trioden och 
upprepas därför ej. Man bör dock lägga 
märke .till, att skärmgallerspänningen 
härvid måste hållas konstant vid upp
mätningen av de bägge kurvorna. 

Även i pentodfallet kan vi få en skara 
kurvor. I fig. 6 ser man, att anodspän
ningens inverkan på anodströmmen vid 
konstant skärmgallerspänning icke är 
särdeles stor, då vi kommer upp över ett 
visst värde. Det lönar sig därför icke att 
rita I a-Vgl-kurvor vid olika anodspän. 
ningar. Kurvorna skulle kOlluua att 
ligga så tätt intill varandra, att de ej 
kan särskiljas. Man har mycket större 
intresse av att uppmäta kurvor över 
anodströmmens beroende av anodspän. 
ningen vid konstant skärmgaIIerspän. 
ning. Kurvskarorna erhålles genom att 
variera förspänningen på galler l (st yr
gallret). De enskilda kurvorna kommer 
att likna den som uppritats i tig. 6, men 
de blir flackare och flackare, då Vgl 

blir mer och mer negativ. Då kurvan i 
fig. 6 löper mycket flackt, ser man att 
vinkeln {J, som utnyttj as för bestämning 

Förbättrad oscillator-blandarekoppling 

Alla, som haft bekymmer med den sorts 

återverkan mellan blandare och oscillator, som 
brukar kallas »pulling», bör försöka den 
koppling, som kommer att beskrivas här. Den 
består helt enkelt av ett oavstämt steg mel · 
lan blandaren och oscilla torn. En vanlig hep
todblandare ger visserligen en viss skärmning 
mellan stegen, men det sker på bekostnad av 
känsligheten, eftersom blandarebranthet en 
inte är så hög. 

För att med bibehållen kän lighet få fnll· 
sländig frihet frän »pulling», kan man an· 
vända ett oavstämt triods teg som buffert , så· 
som schemat vi ar. Denna koppling am'änder 
sig al' det faktum, att allodkretsell endast 
obetydligt ~terverkar på styrgallerkretsen. 
Härigenom Ur man en envägskopplillg, som 
reducerar blandarens inverkan på oscillatorn. 

Triodens galler är kopplat till oscillatorns 
avstämda krets, och anoden är sedan kopplad 

till ett uttag på signalkretsens spole, ett eller 
två varv från jordsidan. Detta möjliggör an· 

H f.05Clll..ATOR 
(bCb, 6SJ1, etc.) 

e, .,sov 

.UO.... ISOL,-TlNG 
RJ TRIODE SY..,Gf. 

Principschema för osciLlator-blandarekoppling 
med buffertsteg. C1 =C2 = C.= C. = 0,01 ,uF, 
C,,=250 pF (glimmer), C6 = C7 = 5000 pF, 
R,=R.=O,l Mohm, R 2=2 kohm, R.= 0,5 
Mohm, R. = 20 kohm, R5 =Rs= R9 =50 kohm, 

R7 =10 kohm. 

Ja.o 

Pentod 

Vg 2 =kon&tont 

'Jo. .. f (Va) 

Q 

f3'--j 
I 

Vao Va 

Fig. 6. l a-Va·karakteristik för en pentod vid 
konstant skärmgallerspänning och gallerför

spänningen VgO' 

av den inre resistansen, blir mycket stor 
och samma sak gäller då även för tan· 
gens för denna vinkel. Pentodens inre 
resistans blir alItså stor och om vi förut
sätter, att pentodens branthet är av sam
ma storleksordning som triodens, så 
kommer vi att få en mycket stor för
stärkningsfaktor. (lort.s .) 

vändandet av ett känsligare rör, Lex. 6AC7 
eller 6SK7, som blandare. 

Man bör observera, att dålig skärmning 
mellan stegen, .liksom i en vanlig koppling, 
försämrar resultatet. Om däremot skärm
ningen mellan stegen är omsorgsfullt utförd, 
kan man erhlllla mycket goda resultat med 
den här visade kopplingen. 

6C4 är ett lämpligt rör, speciellt vid in· 
byggnad av buffertsteget i redan befintliga 
apparater, främst tack vare sin litenhet och 
sin låga strömförbrukning. Röret har vid 
gjorda prov visat sig vara lika bra som en 
pentod i motsvarande koppling. 

Provningsresultaten ha överträffat alla för· 
väntningar. På alla amatörbanden upp till 30 
IHp! s erhålles skarp avstämning utan nugon 
som helst återverkan på oscillalom. Dessutom 
utgör bufferten en konstant belastning på oscil
latorn, så att inga döda punkter uppstä på 
banden, förorsakade av att oscillatorn slutar 
svänga. 

(QST mars 1949) 
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Nya miniatyrbatterirör från 

Tungsram 


Miniatyrbatterirör från Tungs ram. 

Från Orian Fabriks och Försäljnings 
AS har POPULÄR RADIO fått mot
taga utförliga uppgifter för den serie 
batteri rör lRST, lT4T, lSST och lS4T, 

som Tungsram släppt ut på svenska 
marknaden. 

Vid konstruktionen av de nya batteri
rören har Tungsram utgått från de i 
USA utvecklade typerna men har sökt 
anpassa dem efter europeiska förhål
landen. Sålunda har man genom att i 
rören använda en speciell katodbelägg
ning lyckats nedbringa glödströmsför
brukningen till hälften av den som er
fordras i de amerikanska rören. Trots 
detta är emellertid emissionsströmmen 
praktis}Qt taget densamma. 

Tungsrams miniatyrbatterirör har 
samma dimensioner och har samma 
sockel som motsvarande amerikanska 
rör, varför man utan vidare kan ersätta 
amerikanska batterirör med dessa, så
vida det inte ingår serie- eller shunt
motstånd glödströmskretsen, som 
dimensionerats för amerikanska rörens 
strömförbrukning. 

De nya miniatyrbatterirören, som är 
helglasrör och ha dimensionerna 19X 54 

19 

Fi g: . l. Ytterdimensioner för de nya miniatyr
batterirören från 1'Ullgsram. 
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mm, tillverkas i följande typer: 
typ lRST blandarrör med fern galler 
typ l T4T pentodförstärkarrör för HF 

och lVIF 
typ lSST pentodförstärkarrör för LF. 

Inbyggd diod för likriktning 
typ lS4T slutpentod 

De kopplingar som kan tillämpas för 
dessa miniatyrrör avviker knappast från 
dem som rekommenderades för motsva
rande rör i D·serien. En mottagare be
styckad med rören lRST, lT4T, lSST 
och lS4T kan sålunda u r kopplings
synpunkt utformas praktiskt taget på 
samma sätt som en mottagare med 
rören DK2l, DF2l, DAC2l och DL21. 

I två avseenden avviker emellertid 
kopplingarna. För det första bestod LF
l öret DAC2l av en triod med inbyggd 
diod medan r öret lSST är en LF-pentod 
kombinerad med en diod. Med lSST 
uppnås högre LF-förstärkning. För det 
andra är lRST en heptod medan DK2l 
är en oktod, vilket medför vissa änd
ringar i kopplingen. 

Beträffande rörens användning gäl
ler i övrigt, att anodspänningen inte 
bör väljas för låg. Rören fungera vis

pAN 
1300 

zoo 

100 

I 
I J 

/ /
BJ 

/ 
V 'j 

L= ~ 
.,/' 
-~ V 

-1'1 -lZ -10 -8 -6 -4 -a o 
.- Vg 3 

Fig. 2. Blandllingsbrantheten för lR5T som 
funktion av gallerförspänningen Vga- Kurva A 
uppmätt för Va = V g. = 4.5 volt_ Kurva B upp

mätt för Va = 90 volt, Vg2 = 67,5 volt . 

Vg l O Vg 2-67,S 

:L,..... -

I V ,...
3 

~V...... , -i!. 

~V - -5

~t:-- I 

?-...... -4

" 

2 

·8 
o ~ 

serligen även vid 45 volts anodspän
ning, men man bör hellre använda 
67 1/ 2 V-batteri för att uppnå bästa 
resultat. 

t:
Ja 

A 

O 100 i!.OO 

-va. 
Fig_ 3_ Ja- Va-diagram för HF-pentoden 

11'41'. 

Rören väger mycket litet, exempelvis 
väger en komplett sats om 4 rör för en 
batterisuper tillsammans endast 30 gr. 

lRST 
I fig. 2 visas transponeringsbrant

heten som funktion av gallerförspän
ningen V ga. 

Allmänna data_ 
Kapac itans anod-galler l max_ 0,1 pF 

» anod-galler 3 max.O,4pF 
~ galler l-galler 3 max. 0,2 pF 
» galler l-katod 3,8pF 
» galler 3-katod 7,0 pF 
» anod-katod 9,OpF 

Glödspänning l ,4V 
Glödström 25 IllA 

Drijtda ta_ 

Anodspänning 45 90V 
SkärmgallerspäJllling 45 67,5 V 
Förspänning på 

3:e gallret O OV 
Inre resistans 600 600 kohm 
Resis tans i gallerkret

sen (l:a gallret) 100 100 kohm 
Blandningsbranthet 235 300 f,A j V 
Förspänning på 3:e 

gallret för 5 .uA j V -9 - 14V 
nods tröm 0,5 1,15 mA 

SkärmgaUerström 1,6 2,7 mA 
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~ I--
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Vg:O I 
-0.5 

l.. 

I-+Vga = 61.5 
1 

-1.0 1 

-,,S 

-2 _ 

-3 

-4 

p.A/V 
1SOO v 

400 

1/
300 

J
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O so f00 160 

-Va 
 II 

Fig. 4. Ia-Va·diagram för l 5T i penlodkopplillg . Skärmgall e rspänning 67,;, \olt. 100 

lT4T V 
l T4T ar ell reglerpentod avsedd alt o 

-6 -4 -2 o 

användas i HF- eller MF-steget. Fig. 3 
 -Vga 

. visar ett la-Va-diagram för 1T4T vid 
Fig. 6. Brantheten för lS5T som funklion u\ 

skärmgallerspänningen 67,5 volt. gallerför,pänningen Vg l ' 

Allmänna data. 

Driltdala. 
 154 

Kapacitans galler-ka lod 3,6pF 
1S4 är en slutpentod' den ger ,id:. anod-katod 7,5 pF A nodspänning 45 67,5 90 V 

:. anod-galler max. 0,012 pI-' Skärmgallerspänlling 45 67,5 90V 90 volts anodspänning och 67,5 volts 
Glödspänning 1,4 volt Neg. gallerlörspänning O O OV 
Glöds lröm 25 mA Inre resi stans 0,6 0,6 0,6 Mohm skärmgallerspänning ca 1/ 2 watts ut

Förstärkningsfaktor 200 200 200 effekt. Ur distorsionssynpunkt optimala
Förstärkningsfaktor f.

JJriildala. skärmgallret 10 10 10 helastningsimpedansen på röret är S 
Anodspänning 45 67,5 90 V :\nods tröm (R" = 0) 1,6 mA kohm. I fig. 7 visas la-Va-diagram för 
Skärmgallerspänning 45 67,5 67,5 V Skärmgall er ström 

Neg. gallerför- 1S4 i peutodkoppling; fig_ 8 visar mot
(R,, = O) 0,4. 11\A 


förspänning 
 o O O Anodres istans l l l Mohm svarande diagram för röret i triodkopp
Jnre resistans 0,45 0,5 0,5 Mohm Skärmgallerres istan~ 3 :'1 3 M ohm
Branthe t 600 720 750 !/f\ 1 ling.

GallerIäcka 10 10 10 Mohm
}' örstärkningsfaktor 250 250 250 Förstärkning 30 40 50Förs tärkningsfaktor Max. tillåten kaiod( skärmgaller ) 9,5 9 ,5 9,5 Allmänna dala. 

ström 4,5 4.:; 4,05 mA
Förspänning på l:a Glödspännin~ lA V 

gallret för 10 pA/ V Glöc),;tröm .50 III \ 

branthet -10 - 16 - 16 V 


Anodström 1,7 3,4 3,5 mA 

Skärmgallerström 0,7 1,3 1.4 mA 

Max. till å ten katod

ström 5,5 5,5 5,5 m '\ 


lSST 
4 


1SST ar en lågfrekvenspentod med 

inbyggd diod. Fig. 4 visar ett Ja-Va

diagram för röret i pentodkoppling 

3 


(skärmgallerspänning 67,5 volt). Fig. 5 

visar motsvarande diagram för röret i 2 


triodkoppling. 


Allmänna dala. 

Kapacitans galler-katod 2,2 pF 

» anod-katod 2,4pF 
 O 

I 

I 1/ 

Vg2 :Va 
+4 

+2 O 
I ' [-e 

/ 
/ /

V /
/ , / 

, 
1/ V}' 

V I / Y 
V l/ l/ 

I V V V 
I.... 

./
V V V 

r-- - V -4 I 
lt lf 

/ / L 
j , 

V / ' kl -6 

V 
/ / 

/
V V 

V 

,/ 
L 

/ 
V 

I'" 

/ 

/ ' 
-8 

" 

o so 100 150» anod-galler 0,2 pF 

Glödspännillg 1,4V 
 _Va 
t;löd8tröm 25 mA Fig. 5. la- Va-diagram för IS5T i Iriodkoppling_ 
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II / J 1 
V / -25 

I 

I . I V / 1 
1/ V / V V 

) V 1/ --'~V l./ V ~" 
O IDO ~OO o so 100 150 

Va -Va 
Fig. 7. la- Ya·d ia"ram för IS4T i pcntodkoppling. F'ig. 8. Ta ·Va·diagram för 154.1' i triodkopplin g. 

Dn:jtdalll. 

\nod pänning 
Skärmgallerspänning 
.~eg. gall erför. 

spänning 
Signalspänning pli 

styrga llret 

Anodström 3,8 7,2 7,401A 
Skärmgaller·4S 67,5 90V 

· tröm 0.8 1,.5 1,4m .\4S 67,S 67,5 V 
Signal• 
öpiinning-	 4,5 - 7 -7 = 0 på sty]'. 
ga llret3,2 5 7'1 

Förstärkningsfaktor 
Förstärkningsfaktor f. 

kärmgalIret 
Optimal belastnings· 

impedans 
teffekt 

Distorsion 
Inre res istans 100 100 100 kohm Max . till åten katod· 
Branthet 1,2':; 1,35 1,4 mA/V ström 

120 120 120 

4,5 4,5 -l ,,) 

8 8 8 kohm 
65 150 230 m \"Ii 
12 12 12 Df. 

Il Il Il mA 
......... ................ ,........................... ,............................... " ........ ....................,., ..................................... " ............................................................... ............ ,.", ..... 


Svenskbyggd .•. Forts. jr. s. 179 
o-lädjande att få påtagligt bevis för att 
televisionen nu börj ar komma ur start· 

gropen. Det arbete som under ledning 
av tekn. Ii . Björn Nilsson och Hans 
Werthfm och deras stab a tekniker på 
Tekniska högskolan uträttats är en 
verklig prestation; på tämligen kort 
tid har man här byggt upp åtminstone 
stommen till ett svenskt televisions
system, som visat sig funaera utmärkt 
i praktiken och som ger goda löften för 
framtiden. Man kan endast beklaga, att 
nämnden inte ansett det möjligt att re· 
dan nu kunna h lla i gång några blyg. 
samma televisionssändningar åtminstone 
nåO'on timme om dagen för att ge in· 
tresserade amatörer och tekniker en 
liten chans aU försöka sig på experi· 
ment med televisionsmottagning. Mono· 
skopbilder eller eventuellt någon kort· 
film skulle kunna räcka som program, 
kostnaderna härför skulle väl knappast 
bli så överväldigande stora. 

Situationen är ju den, att när tele· 
visionen en gång skall startas här i Sve· 
ri ge kommer efterfr gan på televisions· 

POPULÄR RADIO NR 7/1949 

tekniker att bli ofantlig och då skulle 
det säkert varit bra om vi här i landet 
hade haft tekniker som »tjuvstartat» på 

området. Det är för övrigt inte endast 
tekniker, som kommer att behövas i en 
omfattning som man nu har svårt att 

göra sig en föreställning om, efterfrågan 
på se rvicemän kommer säkerligen också 
att bli mycket stor; en viss träning för 
denna kategori i fr åga om television 
skulle säkert heller inte varit alldeles ur 
vägen. Sch 

Säkerhetsföreskr. 
Forts . jr. s. 191 

4. 	Där aldrig hörtele foner p tagna under 
arbetet! Det är livsfarligt! 

5. 	Gör aldrig s. k. test·ljushågar på högfre· 
kvenskretsarna medel st blyert spennor e. 
dyl. Det finns både bättre oeh enklare 
indikeringar på högfrekvenseffekt. 

6. 	Utför ej arbetet, om du är trött eller söm· 
nig. Blir del något fel under en nattlig, 
värdefull långdistanskontakt , är som be· 
kant fres telsen mycket stor. Men livet är 
mera värt än den förlorade poängen! 

7. Undvik 	 beröring med stativ , jordledning, 
"ärmeelement el. dyl. jordade metallföre· 
mål under ar],ctc!. 

8. 	 Sö k vid enklare arbeten hålla ena handen 
i fi ckan under arbet et. Denna enkla å t· 
gärd har räddat många amatörers liv. Du 
kan fastna i en spänning med båda hän· 
derna på en gå ng och ej konlIna loss. 

DEKETH, J : Radiorör och deras användning. 
Utgiven av Svenska AB P hilips, Stockholm 
1949. 474 S., 362+50 fig. Övers. och bearh . 
av 	 professor E Löfgren. 
Philips i Holland började 1939 utge en 

serie böcker ) Philips Biicherreihe iiber 
Elektronenröhren», behandlande rad iorörens 
användning i rundradioapparater och för· 
stärkare. Som första band i denna s rie ut· 
kom Grundlagen der Röhrentechnik av diplom· 
ingenjör J Deketh. Denna bok, som för övrigt 
sedan 1939 utkommit i två nya upplagor, torde 
vara känd för ganska många radiotekniker 
här i landet. Det är en i s itt slag utmärkt 
inledning för vidare studier i radioteknik. 
Doken behandlar de fy sikaliska grunderna för 
elektronrören och grundläggande data för 
rörens vanligaste användningsomräden i rund· 
radiomottagare och förstärkare. 

Man kan med odelad tillfredss tällel se häl8a 
en svensk upplaga av denna hok. Detta i 
synnerhet som svenskspråkig litteratur på 
detta område fakti skt - fr- nsett kompendier 
vid vissa tekniska läroanstalter - helt enkelt 
är obefintlig. Att översättningen gjorts aven 
erkänd auktoritet, som dessutom utfört en 
icke oväsentlig ökning och bearbetning av 
materialet, gör boken ännu mera värdefull. 
Som lärobok p mellanstadiet bör den kunna 
passa hra, men framför allt som uppslagsbok 
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BYGG SJÄLV 
en reseradio 

Fullständiga, och d(~ tnJ.it"rl1dl~ lH'sli"rh-ningnr, 
om.' n.Ua,IHl., utförlig Hrh~bo'b:·skrhnillg och 
tr iuu.ling~röre,,"l(rifter moo tillhörande rit 
ningllT i A 'l-formnt omfattande l,rlncip
~dl(:~nlJl. chassierUning 0(')' rltll Ut g-ar fi;r 
triidetn IJer och låd~" finnas för lll'danMh\
("'n<le tYller tU' Illottag-nrc. 

o	 b eskrivll . . :.ntl'-4 för po rtabel batter i· 
super 111 12 ([ inuyggd raIHHu tcuIl, blanu. 
+ MF + det. och 1,1" + >; Iu t. te:;. r,rc k 
Vl'DSomr:ld 500- 1500 I;p! .,. 

Pri il kr. 8: 75 + p o rla -: 55 
O 	bcskrlvn. M HP-3 för Ilorlahel batte ri 

mottag-ar m ed inbyg n'(l fill.UUl1lC I! Il. B F';
+ lid . (m ed ute rko pplillg) och Lf' + 
slut~ tcg. Fre kv cn:-;om råde 500-1500 lq)/ s. 

Pri s kr. 7: 25 + porto - : uti 
O beskr ivn. ~ rrtp-2 fUr po r tabel j1alteri

mottagare avsedd fiir a nslllUlin g t ill au
t01l Il OCh j o rclledn i np:. Il"t. (nle u Ctter 
l,oppling o'h LF + Rluts teg . 

Pri :-; kr . 5: 15 + p o rto -: 55 
OBS.! Allt Jnateriul ur,ptagct j besh.rh·nin
gurnn fln.J,t.'s pit ff \ 'ensJin. nJurlumden. 

RADIOTEKNISKA FÖRLAGET 
B ostLJox 30, BRO~DIA. 
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[ör radiotekniker i praktisk verksamhet har 
den sitt givna intresse, inte minst genom ett 
appendix som omfattar värdefulla forml er, 
tabeller och kurvor. För amatörer som vill 
utvidga sina teoretiska kunskaper kan också 
boken rekommenderas. 

Sch 

THE ARRL ANTENNA BOOK, femte upp
lagan 1949, utgiven av American Radio 
Relay League, 288 s., 831 fig., 72 diagram. 
Pris 1,25 dollar. 

I femte upplagan av The ARRL Antenna 
Book, som nyligen kommit ut, är tio års er
farenhet i fråga om sändarantenner för ama· 
törbruk samlade. Det är hundratals amatörer 
och åtskiUiga radiomän av facket, som har 
varit bidragsgivare till boken, som därför inne
håller prakliskt taget alll, som en sändarama
tör behöver veta om hur han skall dimen
sionera sin antenn och hur han skall sätta 
upp den. 

Boken har två huvudavsnitt ; kap. l -S av· 
handla r principerna för antenner och trans
missionslinjer, vågutbredning och dess sam· 
band med antennens dimensioner och upp· 
byggnad samt karakteristi ska data för ri ktade 
alltennsystem. Innehållet i dessa kapitel gör 
det möjligt för läsaren alt dimensionera ett 
antennsystem så, att det passar just hans 
önskemål. 

Kap. 6--14 innehå ller utförliga data för 
hur en antenn skall dimensioneras för ett 
visst amatörband. Rent praktiska anvisningar 
för antennuppsältDing finnas samlade i ett 

särskilt kapitel och likaså finns det ett 
kapi tel om handlar om mottagarantenner. 

Vad som inte är upptaget i denna bok om 
antenner för amatörbruk är säkert inte värt 
a tt vela! 

Sch 

HALLOWS, R W: Radar. Översättning till 
norska aV den engelska boken »Radar 
Radiolocation simply explained». Drammen 
1947. 127 s. 59 fig ., 8 fotos, pris 8: 60 nkr. 

Det engelska originalet till denna norska 
översättning har tidigare recenserats i POPU
LAR RADIO.' Då det engelska originalet nu· 
mera distanserats av verk av senare dato , har 
denna bok inte sa stort intresse annat än för 
dem som särski lt intresserar sig för radar 
militära användning under kriget. Registret 
med den norska radartekniska nomenklaturen 
är dock av ett visst värde. 

B. 	 S. 

1 Nr 11/ 1946. 

LARSSON, H: Radar. Särtryck ur Svenska 
Fysikersamfundels publikation Kosmos, 
hand 26, 1948. 54 s. 23 fig., pris l kr. 

För den som är något bevandrad i den 
engelskspråkiga radarlitteraturen torde det 
huvudsakliga värdet hos denna uppsats vara 
den svenska terminologi p& området, exempel· 
vis cirkelsvep, P·skop, SM·kopplare, horn· 
matad antenn osv., som införts. I övrigt er· 
bjuder innehållet ingenting nytt. 

B. 	 S. 

JVIed flyg från U.S.A. 

ASTATIf MIKROFONER 
Vi äro nu l stånd att leverera Kristallmikrofon typ K62 

med original Astatic T3 kristallsystem. Pris komplett med 

7,5 mtr kabe], handtag och strömbrytare 

Kronor t4S:

Rekvirera idag enär partiet är begränsat. 

ELEKTRISKA AB CHAMPION 
lNGENJOR GOSTA BÄCKSTROM 

Ehrensvördsgatan 1-3, STOCKHOLM Tel. 522528, 522529, 522630 

OBS.! Vid behov av förstärkare, mikrofoner och högtalare vänd Eder till oss. Kom j,håg! 

ELEKTRO.CHt\MPION • FÖRSTÄRKt\R.CHAMPION 
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GENERATORER 

Utförande A: 


» B: 


TYP 


84 

PRIS 

Kronor: 
1.050:
NETTO 

TYP 


DI 

PRIS 


Kronor: 

l.MO,
NETTO 

TYP 


il 38 

PRIS 


Kronor : 

9.):

NETTO 

Frekvensomräde: 
» 

Kalibrerings· 

noggrannlwl: 

Modulering: 


UtS[Jiinning: 

lftsy~t ('m: 

Nä/an~lll/.ning : 

Dimensioner: 

JI ikt : 


Frek ~e/lsområrle : 
Kalibrerings· 
noggrannhet: 
il'[odlllerin g: 

U/SfJiilllling: 

U/syslcm: 

J' ä/lIlIslll/lling: 

Dimensioner : 
Vi{.-, : 

100 Kp/ s-70 Mp/ s. 

30 Kp/s-30 Mp/ s. 


±l %. 

1. 	 Omodulcrad. 
2. 	 Invändig, kontroll,' rhar 400 p/ s upp 

till 50 %. 

3. 	 Utvändig, kontrollerhar 100 p/ s-lO 
Kp/ s upp till 80 %. 

1. 	 HF kontinuerligt variabel l V-IOO mV 
över anpassningsenheten. 

2. 	 LF kontinuerligt variabel 0-15 V över 
5000 ohm. 

Kontinuerligt va riabel kontrollerbar in· 
matning på 75 ohms dekadattenuator i 5 
steg. 
Anpassningsenhet : I n impedans 75 ohm, ut· 
impedans 37 ohm, 10 ohm och standard 
rllI mmyantenn, anslut bar genom 75 ohms 
koaxialkabel. 
IlO, 210, 230, 2.')0 Volt , 4 100 p},;, 
33X 30,5x 15 em. 
C::a 12 kg. 

9, 310 ~Ip,"s förd elat på 6 band. 

±1 "/u. 
l. 	Omodlllerad. 
2. 	 1000 pi ' "inusvag; 30 %. 

3. 50/ 50 kant\,{jg 100°/". 

(PlIIstiJ 0,5 s vid 1000 p/ s). 

Kontinuerligt variabel l \'- 100 mV ÖV er 

anpassningsenhet. 

Kontinuerligt variahel kontrollerbar in

matnin g på 75 ohms dekadattcnuator i 5 

st 'g. 
Reaktionsfri anpa osningeenhet, 7S ohms 

impedalls, anslutbar genom 7.5 ohms ko· 

axialkabel. 

210, 230, 250 Volt , 4.0-100 ]l/ s samt 80 

Volt, 500-2000 pi s. 

31X36X18,5 cm. 

Ca 17 kg. 


ATrE~UATOR 
Attenuatorn består av ett gjutet aluminiumhus, i vilket 
grafitmotstånd 

Impedans: 
Dämpning: 
Noggrannhet : 

Kon/akter: 

Storlek : 
JIikl: 

av precisionstyp inmonterats (se figur) . 

75 ohm. 

0-80 db, slcgvis 20 db. 

± l db vid 0-100 ]\fp/ s och 

± 2 db vid 100-300 Mp/ s. 

Kontaklblad och kontakter äro utförda i 

siJverpläterad rhodiummetall för att garan· 

tera god kontakt. 

Lägesmarkeringen är kompletterad med 

speciell lyftanordning för att skydda kon· 

takterna vid vridning. 

Diam.: 6.35 cm. Tjocklek: 2,54 cm. 

0,25 kg. 


Begär offert med närmare upplysningar. Snabb leverans. 

(; E N E R A L A (; E N T: 

PÄR HELI~STRÖM 
AGENTURI-'lRMA 

Spannmälsgatan 14 GÖTEBORG Tel. 13 28 32 och 114339 



FÖ"stklassig tOll trit ti I'ör 

TRAD~INSPE LNINGSIGG RE GIT 
Wire Recorders 

Spola r f() r 1/ 2 ti mmes , peltid Kr . 25: - oe h fö l' 
15 minn ter s s pelt id' Kl'. Hi: - . 

OBS.: VI 	 r epa r era fela kti ga m ag'ncthU\"lldcn ~ 

Sä Dllurcrör : 

R e A 826 UH}' Triod, (75 \\'ntt) . Arbeta t' li ka 

ura p rl 2 mete r som p ;\ lägre f rekve n ser . Leve 

rer as i nc ..\ orIg inal f örpackn i ng . Kr. 10 : -,
Kerami sk Ill\ li u re t iil , a unn a en dast K r. ::;: -. 
Slilj l's doek endast I sa mba n u med rör. 

KElS RADIO 
Hu g n ar von H~ i s P ol llem s plntsen 2 

GöTEBOHG. 

INSTR UMENT

REPARA TIONER 


av alla slag utföras 

M. STENHARDT 

INGENJORSFIRMA 

S:t Eriksgatan 	IOl Stockholm 

Telefon: 32 9927, 3399 28 

Ljudinspelningstråd 
0,10 mm. Högsta kvalitet, rostfri 

Speltid 30 mm. . .. .. . Kr. 18: - pr rulle 


Speltid 60 min ....... . '" Kr. 30:- pr rulle 


Även större eller mindre längder 


på beställning. 


,RADIO-KOMPANIET 

Klosrcrgaran 33, ÖREBRO. Tel. 18870 

Ett intressant föredrag hölls den 7 maj på 
Tekniska Högskolan av en av de ledande tek
nikerna, Ru.dolf Feldt, i den amerikanska Du 
.r.'lont-fabrikens avd elning för oscillografer_ 
Denna fabrik är den enda i världen som 
specialiserat sig på katod strålerör av större 
dimensioner, oscillografer, televisionsmotta
gare och radarapparatur utan att som de 
andra ledande firmorna även ge sig in på 
tillverkning av annan radioappara tur. Tala
ren gick först in på oscillografens historik 
och nämnde att oscillografen redan i slutet 
av 1800-talet såg dagens ljus, vann i början 
av 30-talet allt större betydelse som labora
torieinstrument, men att det var först und er 
det senaste kriget som röret fick sin stora 
användning - för radar, 

Det f10urescerande materialet. av vilket 
man önskar högt ljusutbyte och hög känslig
bet, har kanske varit det största problemet. 
För olika ändamål - radar , television, mät
ningar av långsamma eller snabba förlopp 
är olika eft erlysningstider önskvärda och 
man har i olika l änder prövat sig fram med 
olika skä rmmaterial. Man använder t. ex. 
ibland ett material , som ger en blå och en 
gul färgkomponent , vilka vardera ha olika 
efterlysnings tider. Mycket lång efterlysnings
tid användes för alt studera transienta för
lopp utan att behöva tillgripa fotografering. 

Den kanske väsentliga svårigheten att 
övervinna vid förbättring av Jjusutbytet har 
varit att det f10urescerande materialet end ast 
till en viss grad gav större ljusstyrka med 
ökad accelerationsspänning. Vid kanske 3 kV 
hörjade ljusutbyt et i stället att minska på 
grund av att värmeutveckling upps tod där 
elektron ' trålen träffade skärmen. Genom an
vändning av annat material har man sedan 
successivt kunnat öka spänningen till 30 k V 
och även 50 kV. Vid högre spänning erhålles 
samtidigt bättre fokusering. 

Under kriget, i och med radars utveckling 
och de allmänna framstegen inom mikrovågs 
området, steg också kraven på rör för ökad 
frekvens och numera finns det också rör som 
kan å terge förlopp med frekvenser på upp till 
1000 Mp/s. Vidare går utvecklingen mot an
vändande av »multigun»-rör, alltså rör med 
2, 4 eller 8 elektronkanoner och tillhörande 
avlänkningssystem, varigenom man kan analy
sera flera förlopp samtidigt. 

Katodstrå leoscillograferna få alltmera 
karaktären av mätinstrument, om är direkt 
kalibreraue för olika speciella uppgifter och 
som följ aktligen bli dyrare i pris. l\'Iedelst 
skioptikonbilder demonstrerade föredragshål
laren vidare en numera allt vanligare typ av 
katodstrålerör, nämligen det med polär fram
ställning, som är lämpligt för a tt undersöka 
t. ex. roterande maskineri. Man fiek bl. a. 

Du Mont-tekniker på Sverige

besök talar om katodstrålerör 


se en bild av tänd stiftens gnistor vid en 6
cylindrig bilmotor. 

Du Mont hal' nu även utvecklat talrika 
tillsatsappara ter till oscillograferna, såsom 
olika kamerasta tiv som med ett enkelt hand
grepp kan fällas ned framför skärmen och 
vilka man kan ställa in för antingen konti 
nuerlig tagning eller enstaka bilder. 

I fråga om projektiollstelevisionsmottagare 
trodde inte föredragsbålIaren att dessa hade 
någon framtid fö r hemtelevision, dels där
för att de stora spänningar på 30--50 kV 
som här erfordras knappast är tillgängliga i 
bostadshus och dels därför att de skärm
diametra r på 25, 30 och 37,S cm - det största 
röret som Du Mont tillverkar bar 50 cm dia 
meter - är mer än tillräckligt för den publik 
som kan förekomma i hemmen. Därtill blir 
synvinkeln större med direkt å tergivning på 
ett telel'isionsrör än med en bild på en 
projektion sskärm - eftersom telel'isionsrörets 
yta är konvex. Dessutom erhå ller man ljus
starkare bilder vid di rekt å tergivning_ För 
televisionsförev isning inför en större publik 
i biografer och samlingssalar är däremot 
proj ektionstelevision alt föredraga, men rören 
mås te avsevärt förbättras innan detta system 
kan vinna någon större framgång. 

I 

B. S . 

Genom att postprenu

merera på 


POPULÄR RADIO, 


kr. 4:- för andra 


halvåret, får Ni tid

skriften regelbundet 


l brevlådan varje 


månad. 


~------------------------------------------------------,------....----~ MODERN MIKROFONTEKNIK 
Vår nya katalog sändes till alla inregistrerade firmor inom branschen. 
ASTATIC MIKROFONKAPSLAR åter i lager! 

PAtENT 
LJUDSYSTEM Amerikansk Ljudteknik a.-b. Sot Eriksgatan 54, Stockholm 
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• 	 l'or"mlJrkeIlIreg.,,,~II/l1I1J 
på mikrofonfronten 
* 

Pearl Mikrofonlaboratorium introducerar den nya kri8tallmikrofollpJl 
med oanad Ijudl;:valitet och I;:iinslighct. 

Vår typ KM-8 utrus tas numera med en liristallinsats med fri svii ng
ande krista ll och tVI' membran, vil\,ef fulHindnt Ijudkvnliteten. 

* 

* OBS. särsli:ilt den goda bus:Hergi\'uingen. 


Denna mikrofon öve l'gliillSCl' allt inom kris tallrnlkrofontillvel'kuiugen. 
* 
Fl'ekvensoill l'åde a0--8000 pH. 

* KM-8 .. .. .. Kr. 67:
KM·8 HS .. . » 86:

* Klin~lighet -47 dB. 

IIögglans)lolerad. 
IiM-8 HSK » 105:

* 
* Yi erbjuda återförsiiIjure att. ))l'OYU den 

nya KM-8 :an i ii dagar. 

Tel. Sthlm 362627
PEARL MIKROFONLABORATORIUM, Flysta Tlgradr. Paarlmlkro!on 

Realiseras: Tre förnämliga instrument 

till mycket låga priser 

u n[\'e rsa lmetc r av htig
,tu kvalitet med stötE I C nr 3 
sH k ert precisiolls instru


Llimpligt {'(i r Rcrvi c:e ment oc h "peciulbe hulld 

Lit e t fi cldnstrumcnt 111. l)ruk m ed 4" :; l~ ala ntau lade sh un ta r oeh tör
E I C nr 1 	 E I C nr 2
31)/' ska la utan Rpeg-t:! l. :-ipege l. 	 kOl'pling-smots t, u d m ed 

.\Iätolll_råd e n : 	 lik~ oe h Yiix e ls p1iuIlin.::;. IIk - och Y;-ixeIspHlluill g', j" ~p egel ska la _ 

" eoo V pil ~ o lika 1lI,it- :UHtoJuniden : G-- I.OOO V Pl' G olilw \liilumrudt"1I : Ii\<- och viixelsplinniu ll: 
0 1111'11 11 (' 11. lniitolnri'tt.1en . 1--1.000 V Il''! u olika 

1~l lu~dröm : 	 1- 500 111A 11tl G olika 1 .,00 IllA pfl G olika Illiitolun lI en . 
l1lUl omrtulen_ Illlitomrt'l(lcll. 5--500 m A [lä 4 olika 

Xuggnlnnhet: l Glo iure m ut :-5 ttlnd. 1.000 S"o"g rllnlllu..t : 1 ' I, lul' (' luot s t:'lll". I .OOO mU tom r:lden. 
ohm / Va ll. ohm/ Volt. ~Ullh'olt : likst rö m O- H)() mV. 

Htf)rl~k: 1:\::; X IOO X 4;; mm . Storlek: .200 X 125X 75 HUll, )(ot",tAntlsrll.ii.t.n. : frun 0.2 ohm ti ll 2 Ulohm 
Jlotsh\ndHntiHn. : l GO 000 ohm. !'lot ~ tånd gJnUtll . : O--;iO.OOO ohm pi', :3 oli p:1 3 ·omrärlen. 

kfl Olll1.':''trlen. lifll'Rcltot.sJnä tn . : 0,01- 2 mio_ 
Kr. 95:- Kr. 125 : - S oggl·o.nnhet: 1 ' I, inre m otst;lIld 1.000 

ohm/Volt .
Storlel<: 203 X lG5 X115 mm.Jliirslrandsg. 3? • Slo.khulm - Tel. 22 ?8 20 .'ätelAB CHAMPION RADIO, 	 Kr. 165:
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• 	 niogens Ilastighel dirige ra ::; av den polis t:-om 
fira:, lI e r . va rj genom i hö.-r grad riskerna vitlWalkie-talkie l civil t jänst 
ned ~ti g ninw-' n nl in~ ka l ~. 

Walkie·talkie:" ~O lll llnd ' r krige t kOllI lill 
utUluorde ntligt 111å ngsidig användning H)r 
skilda komJnunikalionsändalllål , har dter 
hand funnit viktiga användningsområ den även 
inom det c ivila !i"eL ' edanstaende bilder 
fr å n EnglaIllI visar n å gra s ituationer där en 

walkic ·talki" "pe lar ~ Il 1... 1 )' t1cl~dull r oll. 
Bilde n lill vänste r visar hur walkie·ta.lkie 

användes i samband m ed e n farlig 11 cd s tignillg 
vid klipporna vid Beaehy H ead , där tidigare 
ofla olyc kor inträffat vid polisens arbe te f(;r 
all histå nöds IälIda ell e r skadad e. Ned otig. 

Bild pn i mitt en vi,ar 1'1\ poli" ."Iml IIII<J",. 
,.. prån~ lll a r,..· h lIPP,' hä llrr konlakl!'1I per radio 
Iller! hjäll' aven walki '·talki l'. Bilden till 
hög"r vi,ur e n paIrull ~Olll söke r värva fri· 
villiga 1iII armen. Ev. frågor SOIll fram8tällas 
a v »offren» besvaras fr n hög kvarl e r t per 
radio via en walkie·talkie. 

RADIOMATERIEL TILL 
o 

EXTRA LAGA PRISER 
l lK·Statlon .t' UG16ZY 
-10· 5 ~lC m r d (' xtra In ol la ga l'e ~8,-l 't2, -l :\[C f ii .· :?-I volt s oat · 
l pri. K om p lef t 

I{orl nlIl"otntioll .t'l'G 111 
)[o ttn ~u re ndl tiHndllrC oml' , :; 000 (j (tOO K c, 2-1 v o Il~ hattf'ri. 
Kompl"tt 

r"ingn\gss latlun }'l:G 10 
)[u tta;.;:-at' r. (Hoh ~nllllnre :UQ---liijO ](t', lika Onl tlst. Kan omhyg-ga s 
till uii lcl ri f l. 

I't!JlJnol ta.gare 

~iirmure dala till O'~'Hlst , aJ)llarnte r lU\ h e giirnn. 

Bi\'. rndioJltuterlt"l: 

Aml>Cr emetfo r 0- 3 am I> . lU' W e"l ou EIQct r ie I;r . 27: -. DYJlll · 
misk prn ll ph il rle lefon (amer , arlll e mo(h·I1 ) kr . 1-1: -, .Anpn~ ~ · 
n ln g-s,t ran l'5f o rm a lor t i ll l1: o IiI' . 7: - . PL-p ro pp m Pf) kabel till 
tl: o j<r. 4: _. t)lj e l;o ,,,!pn' lt to r :2 )I1o'D 3 01K) \'i)4' kr. 25:-. 

OOlf()nnn re 

JlÖr lp!efo Ht.·l' 2 X :.!7 v IJJn kr, 10: - . G lIlIlmik ll ddur föl' (} :o I~r, 1:-, 
~trllJllllil\ rofo n e l' m ed uml,opplnrL! lu. JU : -, Flygarhu\'or m ed 
h örtt:' )(' fOJl o('h strupmiJaof on kr, 8 : - . 'l 'pl r.g l'ufny c kel l,r. 10:-. 
HpriHallt c llnpr, utfHlllJ:ll'll . Ii :-; pröt , lit', 25 : -. Lnbo ratorie plilltnl', 
~- llo l. , lll f' d !'ky(}(Ls lor'k, kr, 40: -, l~o n x iulall':illltllingnl' , h811 
och h OJl _, kl' , :i: -, Kah eh'inllot', o lika l" (orl e ka r. kr, -I: -, 6:-, 
~nirnpllI\'l-' l'J, Hl'nor. o\' it IH, Hillg'tl no 111m, bredd ;;. flUll. h i;jd l !) 
HUll , g-od s 1-t JlIIlI , lIr k f!'. k l', ~O:-. 

ERA GROSSHANDEL 
Albydalsgatun 6, HagahulIl. . Tel. Sthlm 27 20 82, 2745 57 

RÖRLISTA. 
S.'\~D.\RI{()K 

T.'lcrunl{f&n 

H S l ri RS 2:1, mi 281 H S ~88 

j{~ 31 HS :!J.t HS ~:.17 H l:; ~~~ HS :ml ns :IS!! 

U ti ;-.:; H~ :!~:, HS ~:\ ~ H S :!~ S HS :181 HS :ln-! 

H S 69 1:S :!:H H:--i 2-Hi H~ :.!s. ll S ~ ' j lll. fl. 

l'hJII,," 

P .\ 8/~t)O l'C 03/ :) '1' .\ 1,;;/ 7;, TE O.UR )IC 0/ 2011 

!JA lU/ fi5t1 FE 1)-l / lfI '1' .\ IS/:W ~) '1'1 : o:l/ ii ;lI C :!/ :!;j() 

1).\ 10/ ;; 000 l'E 1/ 7;) 'J' j.: 0;;/ III Te flV:!;j lll . n. 

TysIiu, milttUrrör 
I. B 2 LO :! j{J) J2 TA HL 12 11.)" d- L\' ~ 
1.B 8 1.(; a HL :!A 1'" 1:1. 12 '1'1:; L\' :~a 
LH !) 1.0 -I. H\' ~ . ,l P-l;') H \ . l:! 1'-l 1l1:1I 1.. ' :10 .,1.11 ;) LO G H\' 2 .-l '1':1 L"; ;-;:, U i 
LP 15 L(; 7 IU. l:! T:! L\' l I.S { 
LO l 1.(. 10 HI. .1~ J' I t) 1.,' :1 

.UOTT.-\GAURÖK 

Tt-Iefllllken, iiJflrl' PhilipH 
lm (l:H RE:\' 100-1 A JIIH .\ ' I:!,. 
HI,; OH 
RI,; lH 

ltE:\' 
HE:\' " 

llfl-l 
l ~H 

A :IOt: 
.\ a1fJ 

1\ 10:; 
II 2J:! 

H1~ lH 
Hj'; 084 

Rj·; :---S 1:!34 
HE:\' S l28~ 

A 4U8 
A 411!1 

H ~ O:I 
B ~IIU 

IU; 13~ HES IilH l> A 4 111 B (i~:l 
m . fl. HES 161;41> A -lH 1; :!(J·I:1 

RES OH .\ ~ Oll H 211;;:,1 

CI, ..Hl' ilS ;{ I J 
'I'S l lUl 12'1'A 
'I'S Iö 41)72 
I.S :,fI ·1Ii':j 
os a IO 1:1 ) 12'1'1-' 

m. fl. 

j.: 4l r, F ~: ,s 
I·: ~~:2 m . fl. 
I·; H:!S 
I'; H:i 
1-: ~III; 
I·: 42~ 
I· ' HII 
1-' ·H:) 

;\ldre ('U!'4scU', )Iareoni n) . 1'1, t>ngt'hdUl, "aln) nl. fl. 

'xYUft" t ,\ ' JJe-1' 

1-:CF l EL ;;1 1 ' (' ., lJ.\ L ~;; 

I·J I·' U EB L L ( ' l ' U 1 lJ C :!;-, 

1-:1-'1" ;;0 .\U l , ' I-:~J 1 Il" II :,1:;

EB 1l CR I ' I. 1 111,' :!å 

EH :! ( 'gr. l ( ' J.. " III. fl . 


J,IKIUI{T.!RRiiK 
)i: l-ltud8t r å le.rör AnharUUUHikll di,· 
l.B :! l.D " 1I1U' 2/ 100/ 1.;;."" S l ~ l :!~G, .l 2R,J7I
L B 8 LU Iii lIR :!/ lllll/ .1 ,GA ~ J:; 12!'; .·\. l~SCT 
LB !I HU !) 111. fl . S11 m . f l. 
1.\1 l 3/ 41l 1)7;;1 	 sun 
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SERVISMAN och AMATURER 
'.rillo[on Ian 'crnr en Ilyhet för S"erig . Enlig-t 
a me rik.J m~k t. mönHtc r hur vi iordnin g-s Uillt en 
Rats a" lIe mest gåIlgbara d e. tnlj e rna fö r l{a
llioser\'i ~ \' e rl';:l3tiit1 c I' . D <'l vi p :' d e ltn ti tt kun
Ila t nrdl)rin g a omko8tnad e.rua till ett m ini 
IIl UUl. kunna \'i därfö r erIJjuua d e ,osa sab:;er 
till nvseviil't I'pdl1(;e ratle pri se r , varför \'f i upp
m a na I'~r1er att omg~lclHl c i11~inda rekdRitioll 
till O S~. Vi gunlut l' ra full .~ .:l iheuh et. 
Serri s,uts n :o 1 ueotä r al' U st. e l. ly r. kono. 
am, fahr. 3 olika värden . 25 1'ul1h10(' 1\:, sorl e · 
rade. 4G mo ts t..lnd av de m c ' t g-i\ ngIJara vUl' 
d ena, 4 potenLiomet l'ar , oJih:u. ::>uL:;cn u e ting"ar 
ell bruUo[ll'i s al' kr. 110: - men sä ljes Uv O ö 8 
mr kl'. 47 : - . Alla i sa tsell in.u-lIend e ,ktaljer 
äro u,' bli s ta faul'i ka t. Ol11grlC~ ni.le levera ns. 

TALOFON 
KUlll!sho lm'gatan 20 - STOCKTIOL~I 

SURPLUS material 
Radiorör , uya, oau\'linda med yunlig ga
rant i. fa llrikat WestiD"hollse. RC~\, m. fL 
l'yp 807 .... ...... .. .... ... .. . .. pr st. kr. 7: 1:)0 
ryp 6LGG .......... . .. .. .. .... pr s t . kr . 5 : 05 
Typ 1625 ......... ... .. .. .. . .. pr st . kr. 13: 
Typ 935 .. .. .......... .. ........ pr t. la" 13 : 
Typ 8(i (j ........................ pr st. kr. G: 50 

Olj ekolldclIsato rer, fabt'. Aerovox. 
2 mfd. 1000 volt a r bctssp. pr st. kr . 5 : 90 

Nya. ni(lkoll(lcnsatorer a v pertiuax, ka
pacitet 500 pf, lämpl. för loknlspolar och 
vågfällor. Pris per st. 2 : 50. 

ELEKTRISKA A/B CHAMPION 
I ng. Gösta Blickström. 


Ehrensvärdsgat. 3 'l'el. 522:; 28, 522529 

Stockholm, 


Sändare
amatörer! 

.Ja g lJort sl11 mpa r ti ll (nntastis1{t hi g n. prislll· 
(' Il mHng-d' vär clefull rad.iomaLerial, SOUl e j fin 
nes UPI)ta g en i min katalog. De n l'ikhaUig u 
~orteringe n , som flun es u ts tiiIlu till l'cskUdall 
tIc i m in bIItik vid Viirtuviige n G7, omfa t tar 
II!. a . en komplett 300 wat ts arna f.ö rRiillllarc 
(Al, A3) , (W fabrik sny MAUK III tanl"iintlare. 
C' Il 7;-; walls c ll gc l :-\J.\: [lyg~lindar(\ h ' , Ul V och kv , 
ell t-;CH.-G:l2 lx. o :: h 1'X m ed om formar('. 115 ~[e 
tran SCI:· i\' (> r ~, 4;'}Q ::U t.! tx , 1.1: 0 ~uI1 e rl' ~g " rx , 
rot C' ["unu p omfönuarc nv .all:1 _sin er. d: o \'ibru 
t o rOlllfOl'rtl fU"P , n A 30 4 L\I e A l[ p Oli sl'tul iO 
llIotta,!.nll' ('. T t' I1l cO !lil wa t l s 'm o bil A~[ ~ K 
~:lndrtre , ~... ) [ sändare/ mott a gare av pg-e ll ko n
Mtruk tioH, kr IHc.sele ktol' Ul ed eg'N J.;:rf1.ftag-.,wT. 
oc h urb.vluar8 t: p ola r . Gralla m alI fo rll w LOI"
ornE .. olika t.q)c r a v hö g kl a ssi ''1' ko nxial kn h t..: l. 
pro\'l\'(JvpE Jlgar ay d i \' . uk -pry l a r l1 tL lii .:i;J cJJtl :~ 
~ j (l:l" , Ulltl:IIIHnn tchu i ngsfiI tcr l etc., e l ' . 

Fiil' s umma e j de ll a ena Rt:10 nde t i llGill ;\ ti t t 
g Hra c u g:o d a rj~ il'! A v u l rYlll l1les s kUI p .lg '-Ll' 
u l. ' tii ll n i ll ;': (· [j en tht~t l \'h \'(-'I·k ö r, 

JOHAN LAGERCRANTZ 
SM5 ' V 

V~il'tayHge n G7 TeL (j1 33 OR, 6 71 28 
StockllOlm, 
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Våra Hisnre Ur \·~iIko.nna. me(l bldrnJ:' unde r 
denna 1'1Iurik. \'i efter lY St'r p nlkth,]Ul snke r : 
Ire \'Ugll llrhet!tme fodl'r, ),nl'I,lga kOI)l.tJnKu r 
och nlii.tmet o tl(>-T, liittilln~Tknde d l'taljer, t"lIld a 
o.'h ef[t'ldh 'n hJiillUU f" df"1 rör st>r \'lct' o('h h .' I 
~öklllnl:' e tc. net rUc l'l'r mC'11 t.'n 1J1Yl'rlHskisH 
n('h n l'urrn Tnrl p. T . Vfl rJe infört lJldrug hOJlore
r as med kr, 11 :-, 

Tillverkning av bashägtalcre 

Elt hra sä ll all ,kaffa s ig en bashögtalare 
är om man har en gammal 8 lum f1ätmat ad 
högtalare med kraftig magnet samt sto r tal
. pole. För fallaren har använt cn Luxor Br il · 
jant , äldre modell. Som bekant har de för stvv 
upphängning av konen vi lket rcwlterar i re;o· 
nans i basen. 

'fan tager bort den gamla konen och StYT' 
skil'an och tillverkar en ny skiva a v 0,5 mm 
pertinax. Till kon tager man 0,2 mm ritpapper, 
, om man klipper till enligt nedam tående ski ss 
rör 26 mm tal spole. edan såaal' man ut e n 
fyrkantig skiva 15 mm (1)r wood 32 X32 mm 
med ett hål i centrum ; skivan skruvas fast 
på baksidan av högtalaren. När konen klis t
ras ihop, lägger man den på ett plant under · 
lag samt stryker med en vå t trasa rlln t kan

~JIO 

- ' - ' -~I 


ten sil. den viker sig utåt något. Därefler sågas 
en ring av masonit med 28 cm innerdiameter 
och 2 cm bred. Denna kl ist ras pil ett s tycke 
trikå. När detta torkal tar man en nål och 
träder in i centrum sam t vrider runt för att 
fä tyget spänt. Seda n kl istras ko nen på, sil att 
det bli rell kant runtom av tyg. R esterande 
skäres borl med ett rakblad. 6 s t. klotsar till
verkas, »byggklol ar» går bra att använda. 
De göres 36 mm länga och limmas på ply· 
woodskivan i en cirkel motsvarande masoni t· 
ringen samt med lika s tort 8 1'S! nd mellan 
dem. Sedan återslår endast alt lägga på ringen 
~lecl kon~n och limma fast den samt skruva 
a t styrsk tvan. 

V N TI-IN 

UK-drosslar 
Lindning n aven UK-drosscl är of ta myc· 

ket b~svärlig, men dett a kan ordna på e tt 
enkelt och effcktilt sätt genom all l ill stom· 
me am'ända et t gralilmotstånd där mol~s lånds
tråden är avfilad . 

L T 

150~E.RAO KO....AR.'TR~07 

, / 

--.OIIWWl!illlllllllllllllllllilllllllllllllll(L 
LÖ05TJÄR.T ~. 

10 
1
h 


en 2-watls " läcka" 

eller 5 X 10!1 f2 i en 

1/8 watts, det i-if 

Pyromatic 
högohmsmotstånd 

Uepr.: IVI LING. GUNNAR WIKl.UND 
SVEAVXGEN 28--30. 'feL 20 G2 72. 

STOCKHOL~I 

RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD - OCH 

SPECIALTYPER 


~•....:....."". ,
J.' -,.-~ I 

. ':-'_ ... ~. 
--..._-'""'.. 

A.-B. ERI K SUNDBERG 
TRANSfOR M AT OR FABR IK • TUREBERG 
TELE FO N STO CKHOLM 35 1681, 351 666 
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En ,fascirterande 
hobby 

LUr Er radioteknik "rån grunden 

genom praktiskt radiobygge! 

S:lv:il fö r den bli \'an-de r o. dio!ngenjören oell 
senie Illannen som för den hobbyintresserade 
iir ",lr praktiskt upplagda brevkurs i radio
bygge en intressant och lärorik väg till värde
fulla kunska_per. 

VI sända gärna prospekt u tan fl ~ gon förbin
delse fr" n Eder sida . 
Angiv tydligt namn och ur]re-ss . MUrk kuver. 
tet eller br!!vkortet "RKR". 

AB REVA.TEKNIK 
Gr(w1uregntnn 22 - Stockholm. 

l ..ag-er o('h försiiIjuillg: 

Ro~lag",gatan ,")8 

Vi erbjuda alla 

Populiir Radio: s läsare\ 

PROVNUMMER GRATIS 
av Nordens allsidig aste 
radiotekIliska tidskrift 

,RADIO EKKO 
Som varje måna d fliljer ra ili ou Lvecklingcn p ~ 

dct tekniska, nyhet smässiga oc h fackliga om
rådet och som dessutom in nc M lIer intres
santo, grundIlgt gcnolllarbcta il e konstrukti ons_ 
a. r t iklar, r ecensioner och öve rsikter öve r nya 
t'adiohöekcr och -tidskrifter frän hela \-U r l<l en 
P ö r kortvägs-siindaramatörpr finn~s i \'llrj~ 
nummer stoff 11 \' s peciellt Int resse. 
l(vartalHabonnemang p:'t RJ.DI O EKKO kan 
tecknas p,' alla s\'enska l1o stkontor. He lå r s 
abonnemang kan H'f'en erhå lla s direkt fr a\n 
förlaget. Priset pe r hel"r ii r kr. 10: ;;0 i swn
ska pengar, som kan inbeta las pa vå rt svenska 
postgirokonto 44 14. n lir kan Uven ll 11n0ns
Iikviaer Insättas. 
]'örsök vå ra billig a ord-annonser (pris 7 (~r e 

per ord) om Ni viII byta . k Ö[l a eller slilj a 
något på umatörmarknaden! 

RADIO EKKO 
DA..."1"8}{ Rl\DIO-I'RES8E 

Ndr. Pflrndi...eJ 17, Holte - Dnnmark. 
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Isolering vid transformatOIlindning 
För isol ering i en transformator är lunn 

pla ·t-folie Illycket bra. Den är smidig och tar 
lilen plats vilket kan ha stor betydelse vid 
lindning aven extralindning. Dessutom är 
genoll1slagsspänningen hög. L G E 

Stockholms Radioklubb. 
Vfi rs~i~ongens tv å sista ::3aITIJnantriiden höllos 

lur dagarna .5 Illaj och 19 maj. 
Dcn .5 maj var programmets huvudpunkt 

('n (Ji~kll:-:.~ion om »Anläggningar för ~kol

radiomottagning. Problem och önskemål»_ 
Studiereklor Henrik Berg/ind höll inlednings
anförund l. Ett utförligt referat av di.sku,
s ionen kommer i nästa nummer av POPULÄR 
RA DIO. 

Som avslutning på sammanträd e t visades en 
film med magnetiskt ljud_ Ingenjör Thomas 
Grahn berättade som inledning. att filmen 
hade ett magnetiskt ljudband av magnetofon
lyp som elt Emalt band längs filmens ena 
kant. För kvällens demonstration hade han 
få tt låna en 16 mm filmkupia och sj älv an
hragt ljudbanclet. på densamma_ Huvudsva rig
he len att få god ljudkvalitet är här att få 
jämn gång vid den låga ha,tigheten (I8 cm/ s ). 
,. hörarna 'voro impon(:rad e av den goda ljud
kvaliteten trots att ingenjör Crabn hade för
klarat att magnetofonskiktet genom l t miss
öd e vid påläggandet ej blivit av högsta kvalitet. 

Vid det sista sammanträdet den 19 maj höll 
fil. mag. Slen Wiks tröm föredrag om »Elektre
tcn. en elektris k mot.sva ri ghet till permanen t
magnelem>_ se artikel pa annan plats i detta 
nUJ11tner. 

SOlU av!:'Iutning på detta s.anunanträd e vi .sa
d > ingEnjör T Ekström en ny för s tärkare med 
10 \V utgängseff(, kt. Förstärkaren var fö r, edc! 
mer! lokal stationskrets för mOltagning av 
lokahtationer. Förstärkaren uppfyller kraven 
för klass l enligt SEN: 5 normUirslag 36--1948. 

~red dessa två sammanträden avslutades 
\'å rsäsongens VerkS3Jnhet . S orn van lig t fI ter
upptages verksamheten i höst i början a v 
se pt ember m å nad. Alla n1f'dl emmar fil person
lig kall else till kluhbens sammantriiclen. De n 
som ej redan är medlem blir det enklast 
g t!-Ilorn att ~ätta in å rsavgiften 10: - kr. p5. 
klubbens postgirokonto .50001. F ör studerande 
och teknologer är avgift en endast. 7: - kr. 
I d enna avgift ingar prenumeration]l' POP 
L \R R ADIO, som är klubbens org an. För
fn'lgningar om klubben Oell dess verksamhet 
bes varas a" sekr. civiling. Gunnar Sold cr~ , 
adress : Stockholms Radioklubb, Box G074. 
S to 'kholrn 6. Sekreteraren. 

Byn~ oen FijH~;{LJ.M~GAn 
Till ;' llu: 'fr: d ill'''"'l'l'lnrl'. Stijl'llillg':-; ~ kyl111ad 

11 11 i \"(. r:,-: a 11llotOl' 1I1f'd (·Pllirifuga.Il'l'glllator. J:W 
vnIt, 7G wa1 t, 2000- /000 V:lIT/IUill., kr, !J.J: - . 
Curren('y, BG.'\": Ull];), Göt.·lHlrg. 

Till salu: Spolar till "rirf-'-He(' ord c l'. Prl' ~ ::; 
.::r,illtn<l. Kl', ;): - pr ~t. .T. O ,Un , Stoe kllUhll, 
Tel. n7 ~W ~{(). 

TUI S l, lll: Bl'g". si g nal!.,:J ' /1(' ra tu rf'r Plli liTl ti 
typ ~880, ~\'0 n A.~ff'n , Lijystu g an, ~Talla. 

Till salu: ~YIlJ.;:roll- & T-Jlin· r.-:i alIllo!Orr' [' 110 
- 120 \P. 20--'-370 \\P. Dyuanwt'rt'ld 0(,11 g'tIlHlllik. 
i gHngs Q dim. B e.-rnr pri~li~ta. S . l"_ .\nde I':-:i soll, 
B. 21, K,·iiulllll. 

be g. r a d i o r ö r 
<l'" alla ri~r('konllll:1I;,de t rll c r. GaralIt eras [l'l 
fl'ia. l'l'h l - i) kr. ~tyeli:. lhl':g- IH'g. l'adiomat. 

l-' X ~ ~'a billi~"L Ett lit e t tllltal fnbI'ik ~ l l ~"a l.... llin::~ rs 

.\Iillh·olt-nJlt -1I1i1liaIll11. -Hmp. meter. 1~ llliitOIll
I',' d ~ ll, I.ihlriim (}-8 ()-{,',O mY. 1l-{-{O- 4110 

\-. 0- &- -10- 100 fIlA, 0 - ·1.\ '"'ixpl,ll'iim 0

20- 80 nu Y. H,"öll Illedan dN finIIs. Prh el!
da .s t kr. 80: - . 

NYA RADIOVERKSTADEN 

Kalmar 


Sändaramatörer! 

Surplus Rör 

Osdllografrvl' :lI~1'13" pr s t. kr, "10: - nto. 
Siilltlal'rUr 807 » » » 7: 90 nto. 

» 8] 4 ... ",,,.:lo» »40:-nto_ 
» ,'1;) » » » 22: JO nto. 

J.i'vJ'st1il'knl'l'iil' (jLG(~ '" » » » J: D;j nto_ 

A.-B. Champion Radio 
Riil'stl'llndsgatau ;{j - Tel. "äxel 22 j8 20 

Stockholm. 

Eledron Wire 
elen popullil'a neuleuni ngst r iiclen 

{tullar mu 17GO, 300 ocb 100 yards, kar
tongel' OUl 2;:; 'a nIs . 

Störningsskydd 
- för lJilrndio 

För tä nds t iften " .. .. . . ...... " .. , .. kr. 2: ;JO 

:I> förueluredllsan .. .. .... ... ... .» 2: GO 

» gene ra torn .. " ...... . , ... .. ,. ,, » 4:

Bilantenner 
Sidomollta ge. 3-del. .. ...... " .. ... kr. 2;j: 
'I.'orpedantenn .. "" .... . __ .. . _.. __ .. . »40:

Hörtelefoner 
X & K inkolllllu .. , .. "."""",.". Kl', 22: 

Stor sortering av aktuellt serYicemateriel 
för ra dioverk tiider finnes på lager fur 

omgåellcle leverans. 

Tel. 174980 
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nJA 0 1 
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Ni finner d et hos 

MÄTINSTRUMENT 

1:\( . \ 52 	 ). [1 l1 i:1ll1p(' r m rt p r n --- l ,-IO ltlilli:lm p _ 
1II' d jll u y.~~<1 ~ h ll llt. ~Hlr ld\ ::'7 ' ,j7 
1ll0l (1(.: h l~()st n r ] \. 1" . Ii: 25. 

lA J.\ 	 A ltl lH' r nlt' t l' l.' o ~r a m p . m('ll lltrti JJ
cl i ~ ~hllnl. l" I Hll :-; l~unl :10 m.\. Diam . 
:i,) m nl o (' h ],;.o .... t ar li r . 14: 75. 

;\lillium!' f' l'llll' tl' l' . fullt uts lag- 1 UL\. 

~t o rl r 'l..: C17 X :i7 mm och 1, OSlur 26: GO. 

\ ·o ltlll c tpr. mjll kj :ir n~ i n s trllm (' nt. fIl li t 

l1t~ ] ag: If) '· olt. Sto rlek 8:!. mm l1ia m. 

1\.1' ,14:50. 


' ·o ltrn Ne r. fullt ut 'l~g 20 ,·olt. Stor_ 

lpk 57 X 37 mm oeh k os tar lir. Il: 95. 


1\' 59 	 Yoltm ~trr . fullt \lt ~la :;; 40 volt . Stor 
trk 57 X 07 mm orh lw s tar Kr . Il: 95, 

DIA 61 	 ~Ii(,l"oamprr mE'tC'r, f llU t. lIt ~lag [jOO 
mieroamp. FalJf. \\" e!=:1 (on Sangamo . 
I )iam. 55 mm och l.:ostar ]il', 23: .30. 

lA 63 	 Am[H:' l"I11Ptt'r. fuJlt lIt ~·.:} a g 2G fimp . 
med illbYJ;bd ~ hunt. t'ta n SJlllut ;"J 
mA. Dialll. 80 mm och !.;: ostar Ur. 
14: 00. 

nIA 66 :\Iillia lllpprnH't e r. Yriclspol e i Il Rt rumen t 
il\ ' hög k,yolitet. Dialll. 82 mm . 14"' ullt 
Ill s lag mc'u inbyggd sh unt 100 mA. 
nan ,hunt 20 mA . A,·~~tl för infiillt 
montage. rris Ur. 20: 50. 

DIA 67 ~Jillia mp crm c ter. Y ri c1spo l e ins t rn ment 
med diam . 82 mm. Full t uts la g f ör 
l m ~\ . Ura dp l'in::; 0-100. Inre mot 
' l ,' nd 75 ollln . Avsett för i nf,il1t mon
tage ocll l,o sIUl' I{r. :34: 50. 
\I i lliarn pl'rm ptl'f . \·ridspolein st r UDIE'Jl t 
fnll t utsla;: 30 m A. Di am. 35 mm och 

ko s tar Ur. 16 : '7.3. 


lAT '; ' ~ 	 T~rmol,o ppla(] amp r rmrtN. fnllt ut 
s lag: 3 A. Diam. 8:2 mm oc h k{)sta f 
lir. 15: ,.o. 

DJA 73 	 :'I[iCl'Oanl!1 t' rm e trl'. h C· [ l.l} pt i::d.;:t t ill  DJA .6 ;\!iC'f{)llmpe rm C' tpl', lI1oc} c'1l \Y E'~to n m .·\, Storlek 10;3 mm tlium . IJl re mot
s lutc·t. Fn llt IIt , I" g' ~OO microump . 5U6. l"llllt nt~lag 5D0 mil'r 08 mp . Ska ~ t:'IJ1(1 100 ohm . Kr. 48: 60. 
~kal"n j!rn (l e racl i ,·olt. d"ls 0-15. la n ft rRc1~ruc] i volt, lkl s 0-13. Lieb 

DIA SJ 	 ~J oc1 l.1lation,m~ter, fullt nl s lag- för<1 ('15 o- ffoo ,·olt. Sla rlek 55 tliam. och fl.-GOO Y(l It. Di am. ~5 111m . Ut', 24: 30. 
:.!OO mitf'oamp. I lIre rno lMU'lOtl 280l.;:o~ t a l' l(r. 23: ;30. 


DL>\ i7 ':'Ili c fOHlllpCrmptr r. Fullt 1tt ~lap: flOO 
 ohm. S t0rle k 120 X105 mm. F aurika t 
lAT 74 T pl'mol, opplnrl amj1 erm0ter. ( ullt ut  ,III' . Kr. G~: -.miCI'OFlmp. ~ I, a ln n gra dr'rau 0- .100 

~lag' ~ 111.\. Förniimligt in s t rum E>n t micro\'{) lt . Sto r le k [17X37 mUl o(' h l\' 8l \,,,!troNer, 	 fu llt "t , lag fö r 5D '· olt.
m' bög' k\'alit e L Fahrikat \VE>ston kostar )'r. 2:3: GO. 	 ~kalan g r ade rad O~O 0(' 11 dE'ls O
~:Ingalll n. 	 V iam. &2 111m och ko s t ar ;)(lU volt. Stor lrJ.;: lOJ mm dia m. 200 
J~r. 19:50. 	 JA 78 A mp C' l'm ptE' r 00~O-;)O amp. 111('11 ut· ohm per \' o lt . lir. 28: 50. 

\':illdig- ;:.;hunt. r h t n sh u n t 2.0 O-~.0 
1.\ T 75 	 '['e l'moJ.;:opp la t hÖ ;:!: ~ t'(> l..:: \'E' nsi ll!' t rll lll P ll 1 :\U c' l'oarnp L' rm e t e l', fabrikat \'-esto n . m A. Storlek J7 X G7 m m . Del ta ill :-: trtl_ 

fl,\' "· P::< ti llg-hO ll se l'ah r ik n t. F ullt ut. 	 Fllllr u t:->l a g: för 300 miC'r oHmp . S torllll'll t kost ar Ur. 1-1: 75. 
~ la g- flir :1 nmp. ~l.;:a lg rade ring' O- iL lek 107 X100 m m . Fiirsecld !1wt! in 
St orlek 68 mJn d lam . Kr . 2 7 : -. ~Iillianlper mC't(' r. fnllt uhla~ &-0-3 \'iiuui g' f! l~a l 1) (ll Yf'llill~. Kr . GH: .:)0. 

83-J-R 	 l ' hn ~:-:il\() nla kt, l-po li ;,!" nw(l hyI~a oell 
g-ängat hölje . ](r. 4 : 2[). REALISERAS 

S:l-J-AP 	 \ 'iJlkelkont akt, l-poli g- nH'u l1,\' l '~ a Odl 
I!angrlt h Öl j e l (>11::\ iinuHll S~JInt ~ l if l Yri (lmot:-:t{'tnd, :'i X Ci.O OO O]llll. lnhyg~:; tl 2
ul'l l !!';l llg-a(l l il:-:rillg: i tJl ' ll andra . 

poli g s t r <'mhrytare. Pris li:r. 1: - l ~ r st.hT, 4: 95 .. 
10 st. fUr l\..r. j:-. 

83-I-EA Vi nkrlkontakt , l -po lig-. Kom hillA.

Tar••
1l·1·H Q. I.' 'tJ.I-", llJ l.' l,-ristall(li oll er: lX:3:). Ha yarit monte 

rikall ~k standard . Gdngal h ö lj (' . 
ti o n s ko ntak t m C' ll all eng-Plsk och alllt' _ 

rlttie , m en lle g aranterati \'ara fullt O K. 
Kr. 4: 50. Pris pr :::;t. l'r . 8: 40, 

83-1-T T-ko nt akt . l-po l i:;;. TvC, I, .\'l so r ln e ,] J\: (.. ra·mb;J.;:a I~OllClc.\nsat orer : 160 )Jf !j
gä np:fl t hölje. 1 st ift m e d g;,in g-a cl 
Hi s ring, Kr. 6: 26. k i lo ,·olt. Pris J'r. 4: 50. 

83-1-.} Skarvk ontal<t. l.-polig . hyls a i b,1dllI'i II I ilnuarna med giingat hö lj e . hr. 3: 95. 
!1'~' S':j.I,SI'N IJ \01' 11.31' ill. 

831-F 	 Genomföri ng-·Ska n'ko n ta 1.; t, l-poli g . 
Hylsa i båda nn{!arnll metl g:ii n~at ADDO PA'LMBLA.D 

KOAXIALKONTAKTER 	 bölje och tn' m uttrar för fäste j 
(' ha s ~ i ellrr d."l. UT. 4: 75. 

83-1-SP:S 	 !~~b~\kg;.takt, 1-palig m ed stift. 83-1-H Torl\el Knulssonsgatln 2 !I, S T O C K IJ O L M 
Stjiirnkåpa för 83-1 R . Kr. l: 45. 

Tridoll 40 Hl <lO, 40 I tj 4r. • .& , 43 U 
SS·l-SP 	 r,abelkontakt, 1-polig mpd stift och 83-1·)1 R~duce ringskon ta k t frun större till 

:;;ängad låsring. Kr. 4: 95. mind r e coax ialkabel. lir. 1: (/5. . T.l.g,...,ldr~ ZEDllEl PO$1glro IUI1'2 
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LONDON 

STANDARD ELECTRICAL EN G. CO 
ENGLAND 

HöGTALARE 

för lllarin- oclt polisändalllål. 


U. S A. 

Dn'. ArHPTORS 

Fadiug-elilllinator, som kan an 
~ 'uta s till vilken standardUlot

tagare SOUl hels t. 

RADIOVISION LTD 


ENGLAND 

COi\'lMANDER TRAFmiUOT


TAGARE 


Dubbelsuper. Frekvensomräde: 
1,7- 31 mc. Bandspridning på de 

G amatörbanden. 

WRIGHT & WEAIRE LTD 
ENGLAND 

B tl..."D RECOR.DERS 

HBRATORER 


Sy nl<roniscradc (s jii!vlikriktande l. 
Icke SVIIkroni s" rude . Vibra torom(or
mare från G e lle r 12 vol t ti ll 250 volt 

70 mA. 

SPOJJSYSTE)[ 

Antcn n ~ po lar, u ~cilluto r s polar. fiil'llL 

ga Sl)ohiy s te tll för ko r t · , m ellan- oc h 

tång-v;),;;; med inbyg gd oalku pplu[(;! . 

A . r. TRA_,"SFOR-\UTORER 
~likrofon-. drhr - oc h utgil. ng- stran s 
(ormnlul'er samt dro"slar, linda ti • !la 

~lU-metallkilrua. 

KER,L"\IlSK'\ O;\Ui:Ol'PL,\RE 
OmkoppJnrc aV' myckpt hög kvali te t. 
Liituplig-a f ö r in~trlim c n t , ;-;;inoare och 
.i k nan rl e ändarna!. S lY I t C l:t (' 11 C " t . 
' u utoIllordentli;.:rt förniimli g orukopp 
larbyggsa ts . In'l clt:lllande delar til l 

c:a 200 omkolll lare . 

JAMES MILLEN 

MANUFACTURING CO 

U.S.A. 

SÄNDAR·KONDEXSATORER 


MOTTAGil.RKONDENSATORER 


RöRHALLARE 


](ERA;\USJ{A TOPPANSLUT


XV/GAR 


FLEXIDL.'\ J{OPPLINGAR 


S1(ALOR, RATTAR m. JU. 


OSCILLOSKOP 


SÄXDARE 


E 

!f't N S T A U M !II H. LY D:'l! 

ENGLAND 

OMKOPPLARE 
miniatyr- och normalstorlek. 

TRIMMERIWNDE~'SATORER 

CHASSIER m. m. 

Synnerligen konkurrenskraft iga 


priser. 


'I/ 'l(, ~itl /' (
tf (Il J 

btllll/
./11,) I .\Rt:\I\IJf. 

ll\rt 1\1 \10\1 \ \\111. 

ENGLAND 

[nstrUU1(mt för panelUlontage 
Ul . m. Tillverkas ända ned till ::; 

Ulicroam)Jere känsl igtJet. 

\ ..

(() 

E. F. JOHNSON & CO 

u. S. A. 

SÄ N DARSPOLA R 


](ERJUIlSI(A RöRHALL.'\RE 


FLEXIBLA }(OPPLIXGAR m. m . 



