
p.r:~ooa E E'<: rcr ikh"_ ::::.t rr s--<a -)rer r 

www.aef.se 

Radarfoto av Torsbyfiärden med sex radarprickar. 
Se artikel på sid. 220. 

UR INNEHALLET: 

Nya våglängdsplanen 
Fullständiga uppgifter om den 
nya frekvensfördelnings
planen för de europeiska 
rundradiostationerna 

Mollagareleori: 
Oscillatorn 

Av ingenjör C Rydell 

Mullivibratorn 
i praktiken 

En artikel av stort värde för 
experimenterande amatörer 
Av T Holgersen, Stavanger 

Radarprickar i svenska 
larvallen 

Rörkurvor. hur de upp
mälas och användas 

Av L Brock-Nannestad 



. 
, " 

Nu 

l 
I J 
~ 

~bilradion med 
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bilradion med FULL KAPACITET! 

Säljes av landets ledande IJil- och radiohandlare 

AKTIEBOLAGET TAPIR 

KUlIg~lensgatall 61, Stockholm - Tel.: 32 7l 41 , 32 7l 42 

N öj Er inte med el! bilradio med halv kapacitet. Se till att 

Ni får en apparat som tar alla 3 våglängdsområdena. Det gör 

Wako som är konstruerad speciellt för mottagningsförhål

landena i Sverige. '[tIandet hör man här bäst på kortvåg 

kl. 9-17 och svenska riksprogrammet på långvåg. Utländ 

ska apparater kan inte erbj uda dessa 2 möjligh eter samtidigt. 

Wako är 10Q'procentig - både i kapacitet och ljudkvalitet. 

Köp inte en HALV radio 

ortvag, 
mellanvåg, 

f. . )Iångvåg 

\ \ ~1. '~ 'rJJ / 

Ij '. ~~~'vfTl 
g:1;t~ ~. )I }X ~ 


~~~,,\W / 
Några data om WAKO: 
• 	 6 riir med 8 rörs effekt 

• 	 Bilradion med 3 våglängdsolllråckn 

• 	 Dime nsioner: Längd 32 cm, bredd 1.5 ..5 
cm, höjd 10.5 c m 

• 	 Rekordlåg ~ tröm[örbrukning : 4,7 am]) . 

• 	 Okänslig [ör högfrekvensstörningar 

• 	 Bäll re ljudkvalitet tack vare s törr e 

högtalare 

• 	 Pris endas t 42.5 : 

köp WAKO, 
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Elektrolyt
kondensatorer 

o _~~.JIt t$lf/HJPPu 
~ 

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 V 
32 uF 450V 

8+8 uF 450 V 
8+16 uF 450 V 

16+16 uF 450 V 
16+32 uF 450 V 
32+32 uF 450 V 

16+32+32 uF 350 V 

CORNELL- DUBILlER 

AEROVOX, HUNT, SIC 
från 

AB GYLLING & ca 

Sot Eriksgatan 50, STOCKHOLM - Telefon 5207 O5 (växel) 

- för allt i radio 
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PHILIPS eleklrolytkondensalorer 

Högvollkondensalorer 
Philips serie högvoltelektrolytkonden

satorer täckcr behovet för alla moderna 

mottagare och först'irkare. En eller två 

kondensatorcr äro inbyggda i cn alumi

n iumhölje till vilket den negativa polen 

är ansluten. Den undre delen är utförd 

som en "Philite-gänga" för monteringen 

på chassiet. Övre delen av kåpan är för· 

sedd med en säkerhetsventil till skydd 

mot det höga tryck, som kan uppstå som 

en följd av överbelastning, förorsakad av 

defekter i slutstcget. På grund av den 

höga renhetsgraden i matcrialet och den 

speciella elektrolyten ha Philips kon· 

densatorer stor -livslängd och mycket 

goda egenskaper vid arbctstemperaturer 

upp till 60° C. 

Max.Kapa· Läck·I Drift· ITopp· I brum· IMått i mm I Typnrc-itans spänn. spänn. strömström Diam.1 HöjdI I-
o;i 

:;;; 25 uF 500 560 140 mA 1 mA 25 45 5311 M/25 
t:: 1,6 mA 25 80 5311 L/50425 475 250 mA50 ;"F~ 

1) 2) 1) 

5314 M/12,5 +12,5 12,5+ 12,5 500 560 120 (150) mA 25 450,6 mA~ 
.D 300 160 (200) mA 2525 + 25 355 0,6 mA 45 5314 H/25 + 25 .D 

30500 160 (250) mA25 +25 560 1,0 mA 5314 M/25 +25 808 50 +50 355 30 80400 250 (400) mA 1,3 mA 5314 K/50 +50 
50 +50 425 475 250 (400) mA 1,6 mA 8035 5314 L/50 +50 

l) Ge no m en kap. 2) G enom budo kol' . 

För/ustmotstånd: Tolerans : Dn!tstemperalllr: Mak. båll/åstbet: 

tg a :::: 0,1 vid 50-100 pis ; -10 ... +30'/;. Max. 60° C Ändst ycket kan 

z <: ~ Ohm vid 500 kp/s be lastas med 

där C iiI' kap. i ,uF m ax. 4 kg 

Lågvollkondensalorer 
Philips nya elektrolytkondensatorer av omsorgsfullt impregnerade och förlust

fågvolnyp i aluminiumhölje ha mycket motståndct är utomordentligt lågt, vilket 

små dimensioner och låg vikt. D e äro ger goda egenskaper vid höga frekvenser. 

SVENSKA AB 

Typnr I 5580B/50 I 5580C/25 I 5580Cf50 I 5580Cf100 I 

Kapacitans 
 100 f,F 
Driftspänning 

5050 25 
2512,5 25 25 Vi 

Max. brumström 

vid 100 pis 
 mA 

Läckström 

500250125125 
200 pA 

Didmeter 

150125125 
n1n1 

Längd 

2515 1815 
mnl45454545 

Alll'drzd Pbilips ol'iginal ,'adiodelar! 


Samma höga kvalitet som gjort Philip.f radio kä11d för .ritt goda ljud 


~ 
PHILIPS lt:1 RADIOAVDELNINCEN STOCKHOLM 6 



Nya våglängdsplanen 


Som redan tidigare omnämnts tera planen och undertecknade därför ler inom för sjöradio avsett band, an
POPULÄR RADIO hölls i Köpenhamn icke konventionen. visade för rundradiostationerna i Öster
förra sommaren en europeisk rundra Enligt Köpenhamns-planen ar fre sund, . leåborg och Hamar, vilka kon

diokonferens, vid vilken våglängdsför kvensseparationen inom långvågsbandet ferensen sålunda icke lyckats inplacera 
delnincren för europeiska rundradiosiln 9 kp/ s och antalet kanaler 15, varav 13 på rundradions frekvensband. 
dare diskuterades. Överläggningarna re exklusiva, dvs. avsedda för endast en I tabell l och 2 jämföras nu gällande 
sulterade i antagandet aven ny euro nmdradiostation. Inom mellanvågsban frekvenser för de svenska rundradio
peisk rundradiokonvention med tillhö det är separationen också 9 kp/s, un stationerna och de frekvenser, som till

Fande frekvensfördelningsplan . dantagandes mellan frekvenserna 529 delats vårt land enligt Köpenhamns

På annan plats i detta nummer åter och 539 kp/ s, där avståndet är 10 kp/ s, planen. 

(Yes i tabellform den beslutade fre samt mellan 1538 och 1602 kp/ s, där Sverige hade begärt inalles 12 fre

kvensplanen som skall träda i kraft den avståndet är 8 kp/ s. Mellanvågsbandet kvenser, därav tre exklusiva för Hörby, 

15 mars nästa år. innehåller totalt 121 kanaler, varav 48 Motala och Stockholm, men erhöll ex-

Konventionen undertecknades av de- är exklusiva. Planen anvisar frekven- klusi\'a frekvenser endast för de båda 

legaterna för 25 av de i konferensen ser för sammanlagt 415 rundradiosta- förstnämnda, under det att Stockholm 

deltagande staterna. Sju länders delega- tioner. placerades på en med Cairo delad fre

ter - Egyptens, Islands, Luxemburgs, Förutom de nyssnämnda 136 (15+ kvens. De flesta av de nya svenska fre

Sveriges, Syriens, Turkiets och Öster- 121) kanalerna inom rundradiobanden kvenserna är högre än de nuvarande, 

rikes - ansågo sig icke kunna accep- innehåller planen tre d rogationskana- (forts på s. 221) 

TABELL l 

Nu använda frekvenser för svenska rundradioslalioner jiimfårda med Köpenhamns-planen. 

al Stationer med antenneffekt större än 10 kW. 

I Nu gällande frekvenser il Köpenhamn s ·plan e n 

Station I kl' / s I kW II Station I kris I kW I Anmärkning 

l\WTALA I 216 E I ISO MOTALA . I 191 E I 200 I 
U LEÅ 392 10 LULEÅ 182 10 

Banska-Bystrica 205 Reykjavik 
Ankara I 100 

120 

ÖSTERSUND 415,5 10 ÖSTERSUND 420 I 10 IRiktantenn med minskad strålning mot SV 
(Fartygshand) I I (Fartygsband) I I 

SU IDSVALL 601 10 SU DSVALL 593 150 Riktantenn med max. 20 KW mot Sofia 
Rabat l 20 Sofia II 60 Riktant enn med max. 10 kW mot Sundsvall 
Aten IS 
A. F. N_ Frankfurt 10 

TOCKHOL.M 704 E 55 STOCKHOLl\[ 773 ISO Riktantenn med max. 20 kW mot Cairo 
Radio Andona 60 Cairo I 50 
Aleppo 2 

GÖTEBORG
I Alger l, 
I FAL N 

I Sarajevo 
Constantine I 

I 

941 

1086 

I 
10 
20 

100 
4,5 
0,15 

GÖTEBORG 
Alger Il 

FALUN 
Stara-Zagora 
Barcelona 

I 
980 

1223 

I 
ISO 
100 

I 100 

I 
20 
20 

IRiktant enn merl 
Hiktantrnn med 

I 
----

begr. s trålning mot Alger 
Itegr. strålning luol Götehorg 

I HöRBY I 1131 E I 60 I HÖRBY I 1178 E I 100 I 
POPULÄR RADIO NR 8/1949 207 



Elektreten 

en elektrisk motsvarighet till permanentmagneten 


(forts.) 

Teori. 

Den förste S0111 presenterade cn i 

huvudsak plausibel tcori var Gcmant 

(3). Denne antog förekomsten. av skilda 

mekani mer för heteroladdning och 

homoladdning. Den förra anser han 

vara en ren joneffekt. De elektretmate· 

rial som använts, bestå nämligen till 

stor del av högre organiska syro r, vilka 

i smält tillstånd kunna förutsiittas vara 

dissocierade i j oner i sådan grad, att 

elektrolys inträder då fältet pålägrres. 

Man fiir således en anrikning av posi

tiva joner vid katoden och negativa vid 

anoden. Då smältan sedan stelnar under 

fältets inverkan »infrysas» jonerna i 
sina lägen vid elektroderna. 

Detta stämmer ju bra med rymdladd. 

ningsundersökningarna av heteroladda

de elektreter, vilka visat sig ha stora 

negativa rymdladd ningar vid anoden 

och positiva vid katoden. Se fig. 6. 

Vid studium av fig. 6 kan man inte 

undgå att göra en märklig iakttagelse. 

Det är uppenbart att summan av de 

negativa laddningarna hos elektreten är 

störr än summan av de positiva. Detta 

skuIIe betyda, att clektreten förutom att 

vara en dipol även skuIIe ha en egen 

laddning. Undersökningar för att ut

röna detta har gjorts genom att hänga 

in elektreten i en Faradaybur, varvid 

densamrna visade sig besitta en ecrcn 

laddning. 

Gemant antar sedan att den långsam

ma nedgången i hcteroladdnin " beror 

på dektretens ynnerligen dåli rra led

ningsförmåga i fast tiIIstånd, vilket för 

med sig att rymdladdningarna neutrali
seras ytterst lånusamt. 

Homoladdningen tänkes uppkomma 

genom närvaron aven iek dissocier· 

bar komponent med ändli " t dipol. 

Av fil. mag. STEN WIKSTRÖM 

moment. Denna Gemants teori stämmer 

väl med det faktum, att flertalet estrar 

och alkoholer uppvisa denna effekt. Den 

polära komponenten antas bilda krist al

li sationskärnor för sfärolitkristaIIer, och 

en dyli k hi tallinisk uppbyocr nad hos 

elektreten har man kon taterat dels Dl d 

röntg nkristallografiska metoder och 

dels med mi, rofotortrafering av olika 

elektretsnitt i polariserat ljus. färoliter

na äro stj ärn liknande histaller, som 

växa ut radiellt från kri stalIi ations

kärnan . 

Gemant antar att kristallisationskär· 

norna äro molekyler uppbyggda som 

fyrpoler med ändligt dipolmoment. 

Detta gör att sfärolitkristallerna bli 

orienterade i fältets riktning. Vidare 

antar Gemant att sfäroliterna äro piezo

elektriska, varför elekt retens axialkon

e.s .e./cm2 

4,---------------------------------------, 

3 · 

o 
o 
Z 
<! 

-4L-__~----~----~--~----~----~--~----~ 
2 3 4 5 6 7 8 

Fig. o. Rymdladdningöfördclninr'en i en färdig elcklrel. x·ku rvan gäller för svagfältelrktret 
« 10 k V I cm) , o-kurvan gäJlcr för s tarkfältelektre t (> 10 k V) . Fig. hiimlad ur en uppsats 

av Thiesscn, /Vinkel och Ilerrmr:nn . 

POPULÄR RADIO NR 8/1949 

DK G21.3UJ.7 

traktion ge r upph ov till en piezoelek. 

trisk laddning hos dessa. Således kom· 

mer .lektretens båda sidoytor att upp

visa en elektrisk laddning av motsatt 

tecken. N är den fyrpol, som utgör en 

sfärolithistalls kärna kontraherar kom

mcr de 's dipolmoment att minska och 

vid tillräcklig kontraktion alt växla 

tecken. Delta sistnämnda skulle då ge 

upphov till en hOllloladdning, som är 

oförändrad så länge sfäroliternas axiella 

deformation finnes kvar. I det fall axial

kontraktionen hos elektreten endast för· 

mår minska sfärolitkärnans ursprung

liga dipolrnoment, uppstår i stället en 

permanent heteroladdning. 

Gemants teori motsäges emelle rtid av 

en del experimentella fakta . Om Ge

manls teori vore korrekt, skulle j u eIek

tretens laddnin (T bero på, i vilken gTad 
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massan utsatts för mekaniska spän
ningar vid avsvalnandet och således på 
avsvalningstiden. Det är dock konsta
terat att en variation av avsvalnings
tiden från en halvtimme tilI flera dygn 
har ytterst liten inverkan på elektretens 
laddningstillstånd. Vidare borde elek
treter endast kunna framstälIas av myc
ket hårda och spröda material, som möj
liggöra kvarstående inre spänningar. 
N u har dock Thiessen (4) framstälIt 
mycket bra elektreter aven s};nnerligen 
mjuk typ av carnaubavax med en smält
punkt av 65° e , och det är föga troligt, 
att stora mekaniska spänningar skulIe 
kvarstå under flera år i ett sådant matc
rial. Gemallts teori för homoladdningen 
har därför inte accepterats, men hans 
uppfattning om heteroladdningen som 
en ren jonverkan och elektretens pol
växl ing som en följd aven överlagring 
av två skilda förlopp ~ir förmodligen i 
huvudsak riktig. 

Thiessen (4 ) och medarbetare ha an
tytt, att skillnaden i ledningsförmåga 
hos elektretmaterialet i fl ytande och fast 
tillstånd har väsentlig betydelse. De 
basera sin teori på den uppdelning i 
två grupper som gjorts av de dielek
trika, som medge permanent elektrise
ring. Se tab. I. Dielektrika av första 
slaget, som ha hög ledningsförmåga, bli 
heteroladdade och detta anser Thiessell, 
i likhet med Gemant, bero på att i vax
massan rymdladdningar byggas upp av 
joner. Denna process kaBar han »inre 
polarisation». Vid det andra slaget av 
dielektrika anser han, att antingen 
alstras laddningar i mellanrummet mel
lan vax och elektrod, eller också komma 
de från elektroden sj älv. Processen be
nämnes »yttre polarisation». Man har 
funnit, att aBa dielektrika uppvisa yttre 
polarisation om blott polarisationsfältet 
överskridit ett visst tröskelvärde, som 
sannolikt beror på stöt jonisationen i 
mellanrummet mellan vax och elektrod
yta. Detta tröskelvärde tycks ligga i 
trakten av 10 k V I cm. 

Thiessen antar, att vaxet i flytande 
tillstånd bär sig åt som ett dieIektrikum 

POPULÄR RADIO NR 8/1949 

av första slaCfet och då bibringas en inre 
polarisation. När vaxet stelnat, bär det 
sig åt som ett dielektrikum av andra 
slaget och undfår under inverkan av ett 
tillräckligt kraftigt fält även yttre pola
risation. Polväxlinaen hos elektreten 
förklaras med en olikhet i tidskonstant 
hos de båda processerna. 

För att söka bekräfta sin teori har 
Thiessen polariserat en icke uppvärmd 
vaxskiva med ett fält av ca 12 kV/ cm 
under en tid av 10 min . Vid rymdladd
ningsundersökning av skivan befanns 
att denna hade homoladdning med ett 
visst inträngningsdjup. Homoladdningen 
vas permanent. Vidare framställde han 
elektreter av samma material och tjock
lek som ovannämnda, men som polari
serades i smält tillstånd och r.:>ed ett fält 
av ca. 8 kVl em. Dessa fingo endast 
heteroladdning och inga spår av homo
laddning kunde någonsin konstateras. 
Men när rymdladdninaskurvan för en 
dylik elektret adderades geometriskt 
till rymdladdningskurvan för den först
nämnda, fick Thiessen en kurva som 
mycket väl överensstämde med rymd
laddningskurvan för en eiektret polari
se rad i smält tillstånd och med ungefär 
12 kV/ cm. 

Thiessens teori stämmer väl med det 
faktum, att det är omöjligt att åstad
komma homo laddade elektreter med 
lägre polarisationsfältstyrkor än 10 
kV/ cm. Nu har emellertid några for
skare studerat sambandet strömstyrka
tid vid framställningen av elektreter och 
ha även tagit upp liknande kurvor för 

depolarisationsströmmen vid nedsmält
ning av kortslutna elektreter. De resul
tat som nåtts vid dessa försök, stå i 
strid med Thiessens teori och ha i stäl
let gett upphov till en annan uppfatt
ning av elektreten. Dessa forskare, som 
bl. a. gjort studier av sambandet di
elektricitetskollstant - temperatur för 
elektreLmaterialen, uppfatta elektreten 
som ett 5. k. absorptivt dielektrikum och 
basera på denna uppfattni11g en mycket 
intressant teori. Tyvärr medger inte ut
rymmet, att även denna teori och dess 
experimentella underlag presenteras 
denna gång, men ämnet kommer even
tuellt att behandlas i en senare uppsats. 

Tillämpningar och 
utvecklings mö jligheter. 

Den praktiska tillämpningen av elek
treten hänger intimt ihop med dess ut
vecklingsmöjligheter. De för vetenskap
liga undersökningar framställda elektre
terna äro ju som regel tillverkade av 
spröda och sköra vaxblandningar och 
således föga lämpade för bearbetning 
och montering. Dock har dessa vax
eIektreter fått ett par användningar. 
Gemant har exempelvis byggt en statisk 
voltmeter baserad på medverkan aven 
elektret. Se fig. 10. Elektreten (E) 
hänger i en tråd (T) mellan två rektan
gulära plattor (P), samt är vid infäst
/lingen av tråden försedd med en spegel 
(S). Den okända spänningen anslutes 
mellan plattorna (P), varvid fältet mel
lan dessa strävar efter att vrida elektre
ten så, att dess dipolmoment blir orien-

Tabell!. 


Karakteristiska egenskaper hos skilda material. 


Materi al som ge elektret 

Endast Även 
heteroladdning homoladdning 

Syror och salter earnaubavax 
Glas Bivax 
Harts Polära kolväten 
Svavel Estrar 

Alkoholer 
Asfalt 

Material som ej ge elektret 

Endast Inga 
ytladdning laddningar 

eetylalkohol Paraffin 
eetylpalmitat Palmitinsyra 
Opolära kolväten Stearinsyra 
Stearan ilid 1,8-dinitro

naftalin 
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s 

Fig. 10. 	 Gemants elektrostati ska voltmeter 
med hängande elektret. 

terat i fältets riktning. Som vid en van
lig spegelgalvanometer motverkas vrid
ningen av upphängningstrådens torsion. 
Helt oegentligt skulle man således kunna 
kalla anordningen för »elektrostatisk 
spegelgalvanometer». Gemant uppnådde 
med denna elektrometerkonstruktion en 
känslighet av 0,5 V / elstreck. 

I sin uppsats har Gemant (3) antytt 
konstruktionen av en elektretmikrofon 
enl. fig. Il, som visar ett diametralsnitt 
genom en sådan mikrofon. Elektreten 
(E) ligger med sin ena plana yta i 
direkt kontakt med den metalliska 
mikrofondosan (D). I denna sitter ett 
metallmembran (M) inspänt ett par 
millimeter ovanför elektretens andra 
plana yta. I mellanrummet mellan mem
branet (M) och elektreten befinner sig 
ett finmaskigt nät (N) som är isolerat 
från membranet och mikrofondosan. 
Mikrofontransformatorns (T) primär
lindning är ansluten till mikrofondosan 
och genom den isolerade genomföringen 
(G) till metallnätet (N). Fältet från 
e1ektreten i mellanrummet mellan mem
branet och elektretells övre yta beror 
av avståndet mellan dessa. När mem
branet försättes i svängning av ljud
vågorna kommer således ovannämnda 

~T G 

Fig. Il. Gemants elektretmikrofon. 

fält att variera i ta_kt med dessa. Poten
tialen mellan nätet (N) och mikrofon 
dosan kommer således också att variera 
i takt med ljudvågorna, eller med andra 
ord man får genom mikrofontransfor
matorns primärlindning en ström, som 
vari erar i takt med ljudvågorna. 

Denna Gemants ide användes av 
japanerna under det senaste kriget, ty 
bland det krigsbyte som amerikanerna 
erövrade i Stilla Oceanen i slutet av 
kriget förekom elektretmikrofoner av 
ovan beskrivna konstruktion . Dessa 
gj orde ett mycket förbryllande intryck 
på de amerikanska signalistern a, som 
försökte få dem att fun gera som van
liga mikrofoner. 

För att ett större praktiskt utnytt
jande av elektreten skall bli möjligt, 
fordras att den framställs i material, 
som bättre lämpa sig för bearbetning 
och montering än de tidigare vaxbland
ningarna. Man kan här spå, att de nya 
elektretmaterialen komma att utgöras av 
olika typer av konsthartser. Emellertid 
uäller naturligtvis även här att endast 
vissa föreningar äro lämpliga. Eftersom 
hela e1ektrettekniken ännu så länge lig 
ger i sin linda, är det naturligtvis svårt 
för att inte säga omöjligt aU kunna an· 
ge, vilka de mest betydelsefulla tillämp
ningarna kunna bli. Detta vore ungefär 
samma sak, som om teknikerna i 1800
talets börj an skulle ha börj at planera 
Krångede kraftstation på basis av Ör
steds iakttagelse, att en magnehlål änd
rade sin riktning då den närmades en 
strömgenomfluten ledare. 

Man kan dock förutskicka att vid 
alla anordningar där ett konstant elek
triskt fält är av betydelse eller kan ut
nyttjas på något sätt, där kommer ock
så elektreten att få ett givet använd
ningsområde. 
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8. 	Kontak t, uttag, pol m.m. 
Ordet kontakt betyder beröring, och inom 

tekniken har det framför allt denna abstrakta 
innebörd. Särskilt inom elektrotekniken är 
kontakt ett mycket viktigt begrepp. De båda 
i allmänhet metalliska föremål som samman
föras för alt göra kontakt och förmedla ström
övergång, kan vartdera kallas ett kontaktele
ment. B da kontaktelementelI tillsammans, 
elementparet, utgör givetvis den egentliga 
funktionella enheten. 

Ett elektriskt kontaktdon innehåller ett el
ler fl era kontaktelement jämte isoler-, fäst
och ibland manöverdetaljer m.m. Kontaktdo
nen kan antingen vara avanslutningstyp, i 
vilket fall de enskilda kontaktelementen är 
avsedda att göra kontakt med element i andra 
kontaktdon, eller av strömställartyp, då de in· 
gående kontaktelementen hör samman två och 
två som är avsedda att göra kontakt med var
andra. 

Som bekant användes ordet kontakt ofta 
även i den konkreta bemärkelsen av kontakt
element, elementpar eller kontaktdon. Denna 
användning bör inskränkas så mycket som 
möjligt. Särskilt bör man kunna undvika or
det, vare sig enkelt eller som efterled i sam
mansättning, i hetydelsen kontaktelement. 
Djupt rotad och därför svårare alt avstå ifrån 
är dess användning för elementpar ävensom 
för kontaktdon av strömställartyp, t.ex. kvick
silverkontakt, termokontakt, dörrkontakt.lnom 
relä tekniken är detta bruk av ordet kontakt 
vanligt, och man kallar då det enskilda kon 
taktclcmentet för kontak/part. 

I fråga om sådana krafttekniska kontaktdon 
av an ~lutningstyp, som medger ett full ständigt 
isärskiljande av de till elementparet kopplade 
ledarna utan användning av verktyg, har no
menklaturen länge varit okl ar. För någon tid 
sedan vände sig TNC därJör till Svenska Elek
triska Kommiss ionen, SEK, för att få hithö
rande termer diskuterade och fa stställd a. Be
slut av SEK föreligger nu, och T C skall här 
framl ägga resultatet med Silla egna - dock 
av SEK granskade - kommentarer. 

Man kan i fråga om dessa kontaktdon skilja 
mellan l a) kontaktdon på strömkällesidan, 
vilka fortfarand e står under spänning om kon 
takten brytes, och l b) kontaktdon på för
brukningssidan, vilka vid brytning blir spän
ningslösa. Eftersom den elektriska energin tas 
ut från l a kallas dessa kontaktdon för uttag, 
och eftersom energin går in i l b blir dessa 
principiellt intag. Ur annan synpunkt hur man 
dels 2 a ) kontaktdon vilkas element är utfor
made som hylsor, dels 2 b) sådana vilkas ele
ment se ut som pinnar eller stift. Av säkerhets· 

(Forts. !Jå s. 217) 
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Mottagareteori: 

OSCILLA'TORN 

Varje system, som kan omvandla 
potentiell energi till kinetisk och denna 
åter till potentiell kan bringas i sväng
ning_ Det enklaste exemplet på ett så
dant system är pendeln, vilken omvand
lar rörelseenergi till lägesenergi när 
den stiger och omvänt när den faller_ 
Rörelsenergien har sitt maximum i 
centrum av slaget och lägesenergien sitt 
i slagets ändlägen. 

En elektrisk motsvarighet till pendeln 
återfinnes i en krets, innehållande en 
kapacitans och en induktans. En full
laddad kondensator svarar mot maximal 
lägesenergi, medan maximal ström ge
nom induktansen svarar mot maximal 
rörelsenergi. 

Omvandling av energi från en form 
ti1l en annan sker aldrig utan förluster. 
För pendelns vidkommande kommer 
friktionen i upphängningspunkten att 
successivt minska utslaget om inte 
energi tillföres periodiskt i form av 
impulser. Impulseringen måste ske i 
rätt riktning och vid rätt tidpunkt om 
amplituden och frekvensen skall bibe
hållas oförändrade_ Insatsen måste ske 
då pendeln befinner sig i centrum av 
slaget. En impuls då pendeln är på väg 
nedåt ökar frekvensen, medan en Im
puls då pendeln är på väg uppåt ger 
motsatt resultat. 

Energiförluster i en elektrisk sväng
ningskrets uppstår på grund av resistan
serna i spolen och kondensatorn. Spo
lens förlustresistans är av största bety
delse, medan kondensatorns i allmänhet 
kan lämnas utan avseende. Skall en 
oförändrad svängning i kretsen erhållas 
måste lika mycket energi tillföras som 
förlora i förlustmotstånden. Detta kan 
ske på flera olika sätt, men här intres
se~ar endast röroscillatorn, i vilken 
rörets förstärkande egenskaper utnyttj as 
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Av ingenjör C RYDELL 

på så sätt, att en del av energien i den 
svängande kretsen inmatas på galler
sidan, förstärkes och återföres till kret
sen på anodsidan. 

I den mest effektiva oscillatorn till
föres energi under en tredjedel av perio
den (klass C). För en mottagares vid
kommande är emellertid effektiviteten 
av mindre betydelse, och man återför 
här vanligtvis energi under tre fjärde
delar av perioden. Detta medför näm
ligen att oscillatorn blir mindre över
tonshaltig, vilket har sin betydeise med 
avseende på piptonernas styrka och 
antal. I 

Återmatningsimpedansen i fig. 1 har 
till uppgift att återmata en del av ener
gien på anodsidan till rörets galler i rätt 
fasläge. Är fasvinkeln hos den åter· 
matade spänningen ej r iktig, tvingas 
oscillatorn att svänga på en annan frek
vens än egenresonansfrekvensen, och 
den erhållna frekvensen ökar eller min
skar i analogi med pendeln. 

När oscillatorröret erhåller anodspän. 
ning startar svängningen omedelbart, 

z 

+ 
Fig. 1. Grundschema för rörgenerator. 

beroende på att gallerförspänningen 
det ögonblicket är noll och rörets brant
het således stor. Amplituden ökar och 
genom inverkan av RC-Iänken i galler
ledningen erhåller gallret en växande 

l Se Rydell, C: »Om distorsion i HF·steget.~ 
POPULÄR RADIO nr 11 / 1947, sid. 273. 

DK 621.396.61 

negativ gallerförspänning, vilket i sin 
tur medför en minskning av rörets för
stärkning. Jämvikt erhålles när först ärk
ningen minskat så mycket att den till 
svängningskretsen återmatade energi en 
nätt och j ämt täcker förlusterna i kret
sen. 

Jämviktsvillkor. 
I fjg. 1 visas ett rör med anodimpe

dansen Z. Är en växelspänning eg verk
sam på gallret uppstår över Z en spän
ning Ea, som är: 

Ea=-egSZ (1) 

Uttages nu från Z på något sätt en 
spänning, som är lika med eg, så kan 
denna spänning återföras till gallret på 
ett sådant sätt, att svängningen under
hålles. Endast ett uttag är emellertid ej 
tillräckligt. Man måste samtidi~ vrida 
fasen 1800 Vid ett omsättningsförhål• 

lande av l: t biir den uttagna spän
ningen lika med tEm och den måste då 
vara lika stor som eg : 

tEa=-tegSZ= eg 
eller 

tSZ=-1 (2) 

Eftersom S och Z äro positiva stor
heter, måste tydligen återkopplingsför. 
hållandet t vara negativt. Detta betyder, 
som förut påpekats, att återkopplingen 
måste vara förenad med en fasvridning 
av 1800 Återkopplingen sker vanligt• 

vis induktivt, varmed fasvridningspro
blemet löses på ett enkelt sätt. 

Oscillatorrörets effektiva branthet. 
En exakt analys aven oscillatorkopp

ling är allt för invecklad för att vara 
av praktisk betydelse. Emellertid är det 
möjligt att genom vissa förenklingar 
kunna åskådliggöra oscillatorns furik
tion. Sålunda antages här dels att rörel 
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har lineär karakteristik, dels att den 
negativa gallerförspänning röret får 
genom inverkan av Re·länken är lika 
med den tillförda växelspänningens 
amplitud. Detta tillstånd angives i fig. 2. 

Är gallerförspänningen så liten, att 
amplituden understiger halva cut·off· 
pänningen Vo, uppstår en sinusformad 

allodström, o h röret effektiva brant· 
het är lika stor som o röret användes 
som HF·förstärkare (kurva I). Vid 
högre värden på gallerväxelspänningen 
kommer gallerförspännil1cren att bli så 
stor, alt anodströmmen under viss del 
av perioden undertryckes, och resulta· 
tet blir en pulserande anodströnl. För 
att svängningen skall kunna underhål· 
las, är det nödvändigt att det i anod· 
kretsen flyter en ström av oscillatorfrek· 
vens. Om man nu vill veta hur stor 
denna ström är, måste man tydligen 
~lI1dersöka vilken grundvåg kurva II 
iimehåller. Rörets effek,tiva branthet er· 
hålles sedan som förhållandet mellan 
denna växelströmskomponent och gal. 
lerväxelspänningen. 

Det kan vara av intresse att se vilka 
faktorer, som påverka den effektiva 
brantheten, bL a. därför att denna ju 
till stor del bestämmer oscillatorspän. 
ningens storlek. Ligger på gallret en 
växelspänning med amplituden E, så 
uppträder i anodkretsen en gruudvåg 
med strölllamplituden 

(3) 

Med hjälp av kurva II i fig. 2 och 
en F ourierserie skall nu grundvågen. 
uppsökas. Ekvationen för kurva II föl· 
jer av fig. och är: 

~a=So{Esin wt-(E-Vo)}} (4) 
"a= O 

Enligt Fourier kan grundvågens amp· 
litud skrivas: 

l ' 

Il = ~fiCisinOJt dt 

o 
Här insättes värdet på ia enligt (4), 

Då integralen givetvis existerar endast 
för tider *' O, integreras mellan grän. 

serna to och T2" -to, 'lk .. d 'dVI a utgora e tJ . 

punkter mellan vilka anodströmmen 
fl yter. Slutresultatet blir: 

I( 2So (E-Vo)Sc= E = -;;- - E- .coswto+ 
~(' 1-4 ~) -~ - .+- + 2 51112(010
2 t :il 

detta uttryck insättes: 

. E-vo 

(5 ) 

wto=arcsm - E- (se fig. 2) (6) 

Av (5) framgår i första hand att 
den effektiva brantheten är proportio· 
nell mot den normala (So), vilket ju 
var att vänta, samt dessutom beroende 

E 
av förhållandet- o 

Vo 

För ett bestämt rör är Vo och So be· 
stämda, varför man av (5) kan dra den 
slutsatsen, att oscillatorspänningen är 
ungefär omvänt proportionell mot den 
effektiva brantheten. Antager man en 
koppling med avstämd anod krets med 
konstant återkopplingsförhållande t och 
där anodimpedansen inom ett visst frek· 
vensområde varierar i förhållandet 1: 3, 
så kommer tydligen också oscillator· 
spänningen att variera i samma förhål· 
lande, 

Här har man alltså en tumregel, som 
i första hand gäller för ett rör med rak 
karakteristik, men som även kan tii!· 

Fig. 2. Gallerväxelspännings· och anodst röms· 
förlopp hos rörgenerator. Kurva I : galJerväxel
spänningens amplitud mindre än halva cut·off· 
spänningen; kurva II: gallerväxel pänningens 

amplitud större än cut·offspänningen. 

lämpas på ett rör med krökt karak· 
teristik. 
Approximativ bestämning av Se. 

Vill man bestämma värdet av Se är 
den angivna metoden allt för omstän· 
dig. J. van Slooten1 har angivit en en· 
kel approximativ metod (se fi g. 3). 
Med beteckningar enligt fi guren er· 
hålles : 

PQ 
SO = /3Q 

och 

S .=tg(3= -So (l- -m) (7 ) 
o 2 UJ 

I 

R ~f3 

I m Vo 
-v.g ~ 

, 
r - ....--

, W , w ,..- -_ .. _~ - _...... - .,1 

Fig. 3. Konstruktion {ör approximativ bestäm· 
ning av oscillatorrörets effektiva branthet 

. Se'" tgfJ 

l van 5100ten, J.: Th e Stability 0/ a Triode· 
Oscillator with Grid·Condenser and Leqk. 
Wireless Engineer 1939, sid. 16. 
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Vi återkomma till ekvation (7) i sam
band med ett praktiskt räkneexempel. 

Jämvz:ktsvillkoret som 
funktion av frekvensen. 

I ett tidigare sammanhan{Y angavs 
sambandet mellan o ciIlatorspänn ingens 
amplitud och bIandningsb ralltheten. 
Bästa resultat erhölls för 
stämd oscillatorspänning. 
sliledes om man kunde 
oscillatorn på ett sådant 

en viss be-
Idealet vore 

dimensionera 
sätt att just 

denna spänning erhölls inom hela om
rådet. Detta är av skilda orsaker ej 
möjligt, men vi skola i det följande 
studera en av de vanligaste kopplingar
na och se vilka faktorer, som påverka 
variationen. Vi använda oss därvid av 
grundschemat i fig. 4 och ekvivalent
schemat i fig. 5, samt jämviktsekvatio
nen (2), där S 
fig . .5 kall t och l 

l bestAr aven 

(jwL1+r), R och 

dansen blir: 

ersättes med Se- Ur 
utläsas. För t gäller: 

jwM 
jwL1+ r 

parallellkoppling av 
l 

jwC ' varför impe

(jwL1+r)R
l 

(jwL1+r) (1+jwRC)+R 

Produkten tl blir: 


l - jwMR 
t - (jwL 1+r) (l+jwRC)+R 

Prudukten tl =-; måste vara reell, 
e 

varav följer, att nämnaren i ovanståen
de uttryck är imaginär: 

Re{iwL1-w2RL1C+r+jwRrC+R }=O; 
r+R-w2RL1C=0; 

r 
w2L1C=1+ R 

Nu kan produkten tl skrivas: 
MR 

tl= L1+rRC 

och jämviktsviIIkoret: 
S MR 

e =-1L1+rRC 
"Av detta uttryck .framgår, 

maste vara en negatIv storhet, 

(8) 

jwCLa-M) jw(L,-Ml+r(9):E:TI
1-	 --
att. M eg jWM C R.jE

C1VIlket 

hg. 4. Oscillator med avstämd anodkrets. 

a. Seriedämpningen=O. 
Sättes r= O, övergår ekvation (9) till: 

MRSe =-1 (10) 
'L1 

dvs. om seriedämpningen ar liten i 
förhållande till parallelldämpningen, så 
blir Se och därmed även oscillatorspän
ningen konstant vid ändring av C. 

b. Parallelldämpningen = =. 
Om R= =, dvs. om praktiskt taget 

endast seriedämpning föreligger, så 
blir (9): 

SeM =-1 (11 )
rC 

I detta fall kan man sätta ~= O och
R 

wL1 Q' k .--= l e 'vatIon (8), och då kan 
r 

ovanstående form av (9) skrivas: 
S.MQw=-l 

Av detta uttryck framgår, att Se 
minskar med ändrad frekvens, varav 
följer, att oscillatorspänningen stiger 
med frekvensen. Visserligen minskar Q 
med frekvensen, men denna minskning 
är ej tillräcklig för att kompensera änd
ringen i (j). 

Slutsatser ur a och b. 
Av det ovan förda resonemanget 

framgår, att oscillatorspänningen blir 
konstant över våglängdsområdet om en 
spole med mycket högt Q-värde (liten 
seriedämpning) användes i förening 

överensstämmer med vad som tidigare - - 
sagts om 1300 fasvridning. Fig. 5. Ekvivalentschema till fig. 4. 
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med stor parallelldämpning. Av prak
tiska s äl kan man inte gö ra Q-värdet 
hur stort S0111 helst, utall är h änvisad 
till relativt stor paralIeIIdämpning och 
därmed åtföljande hård koppling. 

tföres motsvarande beräkning för 
avstämd galIerkrets erhålIes exakt sam
ma resultat som ovan. 

Paddingkondensatorns inverkan 
på jämviktsekvationen. 
1. Paddingkondensatorn i erie med 
vridkondensatorn. 

I den ovan gjorda beräkningen kan 
paddingkolldellsatorn Cp anses ligga i 
serie med vridkondensatorn. I stället 
för C måste då ekvation (9) sättas 

C /ol, vilken är: 

C/ot CCvC~ 
v+Cp 

(12) 

2. Paddingkondensatom i serie med 
induktansen. 

Mycket ofta lägges i praktiken pad
dingkondensatorn i serie med induktan· 
sen emedan våglängdsomkopplaren där
igenom förenklas. Oscillatorspänningens 
förlopp blir härigenom betydligt ogynn
sammare, vilket följande skall belysa. 
Principschemat framgår av fig. 6. 

För t och l gäller: 

jwM 

jwL1+r+~C 
llO II 

R ('jwL1+r+ j:CJ 
l= - 

(jwLt+r+ jw~p )(jWRCv+l)+R 

och för tl: 
jwMR 

l =	 -;------':;-,--

(;wL1+r+ ~C ) (jlORCv+l)+R 
lCV 	 p , 

l
Produkten tl = - - ar reell, alltså 

Se 
nämnaren imaginär: 

Re{ ( jwL J+r+ j:C ) (jwRCv+ 
p 

+l)+R}= O 

r+R-w2LtRCv+ ~C"- = l 
" 
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-eller 

w'.!.L CvC" == 1+ ~ (13)1 
Cv+C" R 


Produkten tl kan n skrivas: 

MR 


tl= - l 
LI+rRCv- -"C 

W" " 

varmed jämviktsvillkoret blir: 
MR 

Sr - ---1-=1, 
Ll+rRCy---~c 

or p 

vilket med användning av (13) kan 
skriva 

rCv L[ '( l ) . 
Se = - ii - MR ,1- o/LIC" ' 

- ( r~v !::J... ~_) (14)
Se-- M + MR C,,+C

y 

a. Seriedämpningen =, O. 
'ättes -r = O övergår (l4) till: 

S =~~ (15) 
e MR Cv+Cv 

h. Parallelldärnpningen=oo. 
Sättes R = 00 övergår (14) till: 

S = rCv (l6) 
e M 

Jämförelse mellan l och 2. 
<fl. Seriedärnpningen=O. 

Fkvation (lO) visade, att Se fÖl" r = O 
var konstant för olika värde pä C. 

Antages nu, att C,, = 200 pF, Cvmax = 
= 500 pF och Cvm;,, ==50 pF, så blir 

för C,'min 

Cp _ 
C,,+C - 0,8

v 


och för ("vmQx 


C" - O? 
G,,+Cv  , el 

Insättas dessa värden i ekvation (15) 

erhålles en variation av Se = ~'~ ,,-,2,5. , 
b. Parallelldämpningen= 00. 

För R = 00 erhålles för paddingkon
densatorn i serie med vridkondensa
torn: 

Se= r~/t_ (jfr ekv. (Uj.) 

Ekvation (l4) övergår till: 

= rC"S 
e M 
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Fig. 6. Oscillator med avstämd anodkrets. 
Paddingkondensatorn i serie med induktansen. 

Med förut antagna värden på Cp och 
Cv erhålles då i första fallet en va ria
tiOll av Se = 1:3 och i andra fallet l : 10. 

Jämnaste oscillatorspänningen erhål
les alltså med paddingkondensatorn i 
serie -med vTidkondensatorn samt med 
högt Q-värde hos induktansen och stor 
parallelldämpning, varvid spänningen 
endast långsamt stio-er med ökad frek

"ens. 

Seriernotstånd i gallerledlLingen. 
För aU ytterligare förhättra kurvans 

förlopp inlägges i gallerledningen ett 
motstånd R2 enligt fig. 7, som visar det 
kompletta schemat för en oscillator 
med avstämd anodkrets. Motståndet R~ 
bildar tillsammans med galler-katod
impedansen en spänningsdelare, vilken 
reducerar ingångsspänningen med ökad 
frekvens. Dess viktigaste egenskap är 
emellertid, att det tillsammans med 
galler-katodimpedansen tillför kretsen 
en parallelldämpning, vilken ökar med 
frekvensen. Admittansen av R~ och Cgk 

i serie är: 

l
Y=---c:

1 
R~+ jWC~I' 

e3 

iI ev 
Cp 

R 

L.... _ __....__~-+-_~~ 

(4 
Fig. 7. OsciJlator med avstämd anodkrets. 

· k d .. nl~d ,'rl·dkon. Paddmg on ensatom l sen e c 

densatorn. 

Y = G+jB 

Dämpmotståndet över gallerspolen ar 
således: 

1+wQC2gkR22R 
go 

= 
• Gl 	 ---- (17)

R2weC2gk 

Antages Cgk = lO pF och R" = 1000 
ohm, erhålles Rg för l Mpj s = 2.'i0 kohm 
och -för 2 Mpjs = 64 kohm. 

För lång- och mellanvågsområdena 
~ir 500-1 000 ohm lämpligt värde på 
R2 , medan för kortvåg 50-100 ohm 
ge r önskat resultat. 

I iimviktliigets stabilitet. 
Xr anodspänningen allt för stor, kan 

en periodisk variation av oscillator
amplituden uppstå. De i så fall stora 
positiva impulserna i o-allerspänningen 
ge upphov till så tor gallerstTöm, att 
gallerkondensatorn laddas upp till en 
negativ spänning, avs värt större än 
rörets eut-offspänning. Allodströmmen 
upphör då så länge, att oscillatorspän
ni nDens amplitud börjar avtaga. Galler
kondensatorn laddar under tiden ur sig 
genom läckan till dess gallerförspän
ningen sjunkit till ett sådant värde, att 
anodström åter kan flyta. Oscillator
spänningen ökar då snabbt till begyn
nelsevärdet, varefter förloppet upprepas. 
Fenomenet ger upphov till ett hörbart 
ljud i högtalaren om det skildrade för
loppet utspelas med en frekvens inom 
det hörbara området. Dessutom minskar 
utgångseffekten, och ett mycket stort 
antal piptoller och ett kraftigt brus 
uppträder. 

Stabilt j ämviktsläge erhålles i all
män het om ,tidskonstanten för ganer
kondensatorn och -läckan göres till
räckligt liten, samt om kopplingen mel
lan galler och anod ej göres större än 

~ vad som nätt och jämt erfordras för aU 

svängning skall erhållas. Normala var-
d o k · h· .. 

en pa apacltansell oc resistansen aro 
100 pF resp. 50 kohm. 
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Multivibratorn i praktiken 

A v T HOLGERSEN. Stavanger 

elektrotekniken användes multi

vibratorer för en rad ändamål. De 

utgör ofta den enda möjliga lösning

en på många konstrzl.ktionsupp ,,"ifter_ 

Multivibratorer är också av stort 

värde för experimenterande amatö

rer; det är för dem som denna artikel 

är skriven . 

~----------------
En multivibrator är i princip ingen

ting annat än en resistanskopplad för
stärkare, vars utgångskrets är kopplad 
tillbaka till ingången. Den grundläggan 
de kopplingen visas i fig. 1. Verknings
sättet är följ ande. 

Vi förutsätter till en börj an alt kret
sarna är i vila, bägge rören drar en viss 
anodström och spänningarna på ano
derna är konstanta. En mycket liten im
puls härrörande från oj ämnheter i emis
sionsströmmen, o j ämnheter i röret eller 
liknande ger gallret på röret VI en liten 
positiv spänningsökning. Rörets anod
ström ökar då, därmed minskas spän
n ingen på anoden, detta spänningsfall 
överföres via C2 till röret V2 , lägre spän
ning på detta galler förorsakar mindre 
anodström i detta rör och följ aktligen 
högre spänning på anoden. Denna spän
ningsökning överföres via kondensatorn 
CI till gallret på röret VI' varigenom 
spänningen på anoden VI ytterligare 
sjunker. Denna spännin<>sminskning 
överföres till <Tallret på röret V2 osv. 

Allt detta försiggår praktiskt taget 
momentant och på ytterligt kort tid har 
röret V2 spärrats, medan röret V I för 
full anodström_ 

Som följd av laddningen på konden
satorn CI kommer spänningen på ano-
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Fig. 2. Spänningsändringarna i galler och 
anodkrelsar för rören V, och Vo i fig . 1. 

e texten! 

Fig. 3. ppluddningskurvun för RC-'krets . 

den på röret VI för ett ögonblick att 
falla under värdet Ebmim i det att gallret 
får positiv förspänning, men på grund 
av gallerströmmen komm r kondensa
torns laddning snart att försvinna och 
spänningen på anoden kommer för en 
kort stund att vara stabil på värdet 
Ebmi", som är anodspänningen vid mätt
ningsström. 

Den negativa laddningen på C2 kom
mer efter hand aLt läcka ut över mot
stånden R2 och R3, gallerförspänningen 
på V2 når då värdet Eco• I detta ögon
blick kommer anodström att uppstå i 
röret V2 • Spänningen på V2 :s anod, som 
har haft full anodspänning Eb{l kommer 
nu att sj unka. Denn a spänningsminsk
ning överföres till gallret på V I ; spän
ningen på anoden VI ökar nu, dän/id 
ökar spänningen på gallret V2 osv. På 
ett ögonblick är förhållandena om
vända. V2 har nu full anodström, medan 
V l är helt strömlöst. Förloppet upprepar 
sig nu periodiskt. 

I och med att anodspänningen på VI 
stiger till fullt värde får C2 en hög posi
tiv laddning, men på grund av att det 
uppstår kraftig gallerström, kommer C2 

att urladdas snabbt över galler-katod
resistansen, 50111 är försvinnande liten i 
j ämförelse med gallerläckans resistans. 

Frekvensen hestämmes av elementen 
CI , C2, R I- 2 , R3---4 samt spänningen 
över RC-kretsarna. Tiden för en expo
nentialurladdning bestämmes av funk
tionen 

där e är slutspänningen och Eo begyn
nelsespänningen. Det framgår av ekv. 
(l) att när Eo ökar minskar t. Detta 
förhållande 	framgår också av fig. 2. 

Frekvensen kan nu varieras antingen 
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Fig. 4. Principschema f" r fIip-fIop-kopplad 
multivibrator. 

genom att variera Re-kretsarna (ge
nom att göra R1 och R2 variabla) eller 
genom att variera anodspänningen_ Den 
förstnämnda metoden är den vanligaste_ 

Man kan med fördel ge rören en liten 
positiv gallerförspänning_ T_ 0_ m_ om 
gallerläckans ena ände är ansluten till 
full anodspänning, konuuer spänningen 
på gallret inte att bli så starkt positiv; 
så snart spänningen stiger över O upp
står en gallerström, som förorsakar 
mycket stort spänningsfall över mot
ståndet. Genom att på detta sätt an
bringa positiv gallerförspänning, kom
mer urladdningskurvan för Re-kretsar
na aU bli brantare.. vilket ger större 
frekvensstabilitet. 

Flip-jlopkopplad multivibrator_ 

En flip-flopkopplad multivibrator 
måste tillföras en spänningspuls för 
varje period_ I fig_ 4 visas kopplingen 
för en typisk multivibrator av detta 
slag_ Röret VI är normalt strömlöst på 
grund av att strömmen genom röret V2 

går igenom katodresistansen R, som i 
kopplingen i fig_ 4 är på 5 kohm_ För
spänningen på gallret till röret VI kan 
inj usteras med hjälp av potentiometern 
p på 10 kohm_ 

När en positiv »Lriggerpuls» av till
räckligt hög amplitud kommer in på 
gallret till röret VI kommer detta att 
dra anodström_ Spänningen på anoden 
och därmed på V2 :s galler faller då 
röret V2 drar mindre anodström och 
därigenom minskas gallerförspänningen 
på röret VI' som till följd därav bringas 
till mättningspunkten och då driver 
röret V2 under cut-oH-värdet_ Röret V2 

är strömlöst till dess laddningen på 
kopplingskondensatorn e har i det när
maste läckt ut över gallerläckan, gallret 
kommer då över cut-oH-värdet och V2 

börjar återigen föra anodström. Spän
ningsfallet över R ökar nu och därige
nom drives istället VI mot cut-oH-värdet. 
Den ökning av spänningen på anoden 
som därigenom åstadkommes kommer 
att driva gallret på röret V2 svagt posi
tivt, varigenom händelseförloppet på
skyndas_ Efter det att VI har slutat att 
föra anodström har kretsen uppnått ett 
stabilt tillstånd; inget mera händer nu 
förrän nästa triggerpuls kommer. 

Om gallerförspänningen på VI med 
hj älp av potentiometern P ställes in på 
för högt värde, kommer kretsen att 
verka som en fri multivibrator. 

Katodkopplad multivibrator_ 

Denna multivibrator (fig_ 5) är en 
2-rörs oscillatorkoppling, där sväng
ningarna upprätthållas genom koppling
en mellan första rörets anod och andra 
rörets galler och genom kopplingen 
över den gemensamma katodresistansen. 
Verkningssättet för denna koppling är 
följande: 

En positiv puls på VI anod leder till 
ökad ström genom V2 ; spänningsfallet 
över detta rörs katodresistans ökar, 
denna puls kommer att ladda upp e2, 

varigenom VI:s katod får en positiv 
potential mot jord, vilket ju är det
samma som alt gallret blir alltmera 
negativt, och därmed åstadkolllmes en 

Fig. 5. Principschema för katodkopplad mul
tivibralor. 

Fig. 6. Principschema för skärmgallerkopplad 
multivibrator 

ytterligare millskning av spänningen på 
anoden. VI blir nu strömlöst medan 
röret V2 går mot mättning_ När konden
satorn V2 har urladdat sig tillräckligt 
över katodresistansen kommer röret VI 
åter att föra anodström, spänningen på 
anoden sjunker och V2 går mot cut-off, 
medan VI nu för mättningsström intill 
dess att kondensatorn ej är så pass ur
laddad, att V2 åter börjar på att föra 
anodström, varefter nästa period börj ar. 

Skärmgallerkopplad multivibrator. 

En annan typ av multivibrator visas i 
principschemat i fig. 6. Den viktigaste 
skillnaden mellan denna koppling och 
den som visas i fig. l ligger i, att man 
tar återkopplingsspänningarna från 
skärmgallren i stället för ifrån anoder
na. Spänningsändringarna på skärm
gallren ligger vid vanlig koppling i fas 
med spänningsändringarna på anoden 
och har ungefär samma kurvform; då 
rören kräver endast liten effekt på styr
gallren, uppnås härigenom samma ver· 
kan. På så sätt blir anodkretsen skild 
från oscillatorkretsen och blir sålunda 
mera oberoende av belastningen och 
följ aktligen mera stabil. 

Kopplingen och verkningssättet över
ensstämmer så nära med den tidigare 
beskrivna multivibratorn, att en när
mare beskrivning måste anses onödig. 

Rör. 

Samtliga kopplingar som genomgåtts 
här ovan har provats i praktiken och 

(jorts. på s. 220) 
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TNC-spalten fort s. fr. s. 210 

skäl ger man kOIltakldonen l a utförand et 2 a, 
och l b får alltså ulförandet 2 b. 

Man har också anledning att göra skillnad 
mellan fas ta kontaktdon t. ex. på en vägg eller 
på en förbrnknin"sap parat , och rörliga kon
taktdon som sitter på en sladd, dvs. en böjlig 
ledning som möjliggör kringfl yttning av de 
anslutna föremålen. I fråga om uttagen har 
SEK inte gjort nllgon skillnad i benämningen 
beroende på om de iir fasta eller rörliga, men 
för intagen ha r en sådan skillnad gjorts. FuJlt 
logiskt hade varit a tt skilja mellan fasta intag 
och rörliga intag, men de senare kallas sedan 
gammalt proppar, vilket ord syftar på den 
proppliknande formen hos donet i dess hel
het, och detta namn har man velat beh' lJa. 
Man har diirför valt alt kalla enbart ett fast 
intag för intag och ett rörlig t för propp. 

Som tillämpningsexempel uppräknar SEK 
de fasta kontaktdonen : vägguttag, golvuttag, 
~tolputtag, lampull.ag (förr kallat kronnLlagl 
och apparatintag (förr kallat pinnintag), samt 
de rörliga kontaktdonen : skarvuttag (förr kal
lat "karvproppl, appatatuttag (förr kallat ap

paratproppl , stickpropp , grelwtla~, lamppropp 
(förr ka llad kronpropp ). 

När det gä ller teleteknikens kontaktdon är 
frågan om energiriktn ingcn av föga intrcss , 
och farosynpunkten är inte heller aktucll. SEK 
har accepterat termerna jack för ett fast hyls
likna nde kontaktdon som användes l.ex. i ma
nuella telefonväxlar, och hylspropp för ett rör
ligt don med ett eller fl era hylsliknande kon
taktelement om användes t.ex. inom r adio
tekniken. 

Ordet uttag användes även för de ledar
ändar som för anslutning till yttre strömbanor 
tas ut från en maskin- eller transformator
lindning e.d., vare sig energi går ut eller in 
på dessa ställen och vare sig ledarändarna är 
försedda med särskilda kon taktdon eller ej . 
Någo t motsvarande begrepp " intag" finns i 
detta fall inte. Denna användning av ordet 
uttag är gammal och invand och mås te fort
farande godkännas i sådana fall där konst.ruk
tionen icke - såsom för de av SEK diskute
rade kontaktdonen - är präglad av energi
riktningen. 

Ett annat ord som förtjänar nämnas i detta 
sammanhang är pol. Ordet betyder egentligen 

Rörkurvor 


axel eller ta pp kring vilken något roterar. 
Därifrån har betydelEen glidit över till: ända, 
ytte rlighet e.d. , varvid i regel förut:;ättcs aU 
en motsatt ända eller motsatt ytterlighet även 
är aktuell i sammanhange t. En magnctisk pol 
är cn punkt eller ett parti p en kropp där 
d".D magnetiska potentialen har ett maxinmm 
eller minimum. Eleklrisk pol, där den elek
triska po tentialen har ett maximum eller mi
nimum, talar man om i samband med acku
mulatorbatterier o.d., men inte gärna när det 
gäller maskiner, eftersom förväxlin g med mag
neti sk pol lätt skulle kunna ske. Förleden pol
förekommer i många ackumulatorer, t.ex., pol
bult , polbrygga, polspänning ; dessa tre termer 
har tidigare använts - och hörs ännu ibland 
använda - i samband med t.ex. likströmsma
'kiner, men här har i striktare språk ersatts 
med borstbuIt, borstbrygga, uttagsspänning. 

djektivefterleden -polig är full t användbar 
även nä r det gäller elektriska "poler", i så
dana uttryck som enpolig brytning, tvåpolig 
slrömbrytarc OS\'. Ett kontakttlon är tvåpoligt 
om de t är av anslutningstyp med två kontakt
elemp,nt, eller om det är al' strömställartyp 
med två elementpar. J W 

hur de uppmätas och användas 


(jorts.) 

II. AnvändningeIl . 

I det föregående har vi gått igenom, 
hur man mäter och ritar upp rörkur
vor och hur man ur en enkel kurva kan 
få fram de tre viktigaste storheterna, 
som är karakteristiska för röret. Dessa 
ar: 
1. 	Brantheten, som i la-Vgl-kurvan 

åskådliggöres av tangentens lutning 
i en given punkt. 

2. 	 Inre resistansen, som utgör tangens 
för den vinkel, som tangenten till 
la-Va-kurvan bildar med la-axeln. 

3. 	 Förstärkningsfaktorn, som definieras 
såsom produkten av brantheten och 
den inre resistansen (i de rätta en
heterna) . 

Dessa storheter benämnes rörets sta· 
tiska data i en given punkt, och kan er
hållas ur de båda kurvorna i fig. 5 och 
6. Dessa data kallas statiska, emedan 
röret icke är i arbete under sådana om
ständigheter. Rörets arbetsdata, dess dy-
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namiska data, skall vi kOlluua till se
nare. Det har tidigare omtalats, att man 
kan upprita en hel serie kurvor eller en 
kurvskara över ett rörs funktioner. En 
sådan kurvskara för en pentod resp. en 
triod visas i fig. 7 och 3. Kurvskaran 
erhålles helt enkelt genom att inställa 
VgI på olika värden och avläsa anod
strömmens beroende av anodspänningen. 
Pentodens skärmgallerspänning måste 
naturligtvis hållas konstant, vid ett på 
förhand bestäm t värde. 

På liknande sätt kan man upprita en 
kurvskara, som visar anodströmmen som 
funktion av gallerförspänningen vid 
olika anodspänningsvärden. Detta giver 
emellertid ett användbart resultat endast 
fö r trioden, då anodströmmen hos pen
toden är så gott som oberoende av anod· 
spänningen, vilket medför, att la-VYl 
kurvorna kommer att ligga mycket tätt 
intill varandra. 

Den i fig. 7 visade pentodskaran kan 

användas till åtskilliga intressanta saker. 
Kurvskaran giver i realiteten nöj aktigt 
samma upplysningar som en la-Vgl
kurvskara, man skall blott betrakta den 
på något annat sätt. Väljer vi en be
stämd anodspänning Vaoo så finner vi 
den mot olika gallerförspänningar sva
rande anodströmmen genom att draga 
en lodrät linje genom Vao' 

För att lättare kunna bedöma vana
tionerna, ritar vi upp en kurva i stället 
för att avläsa de enskilda värdena. Kon· 
struktionen framgår av de streckade 
linjerna i fig. 7. Den är mycket enkel, 
man har endast att överföra skärnings
punkten mellan den lodräta linjen ge
nom Vao och en kurva, som svarar mot 
en av de lodräta gallerförspänningslin
jerna i det högra koordinatsystemet, till 
denna sistnämnda linje. I detta koor
dinats ystem är la avsatt efter den lod
räta axeln och Vo efter den vågräta. Ta
ger vi t. ex. den la-Va-kurva, som sva
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V9 1=OV 

._. -' -=o;S ' _._._. _._. 
Jo. 

J"ig. 7. [a- V".karakt N istik för en pentocl och 
kon ~ lruktiun av den sta ti ska och dynamiska 

[ a -V~t ·karakteri st iken. 

rar mot V,n = - 2V, il skär den linjen 
genom Vao i pUlIkten P. Denna punkt 
överföres till höger ge om aLt draga en 
vågrät linje genom P () ·h förlänga den, 
tills den skär den lodräta linj en genom 
V ill =-2V. Genom att företaga denna 
operation för alla de uppmätta kurvor
na, får man en hel kurva i koordinat
systemet till höger, en la- Viwkurva. 
Man ser alltså, att det faktiskt icke är 
nödvändigt att uppmäta mer än en typ 
av kurvor, ty den ena kan ju konstrue
ras ur den andra. Samma sak gäller för 
trioden. Konstruktionen är utförd i fig. 
8 och vi behöver därför icke närmare 
beröra denna. 

Efter denna genomgång av de sta
tiska kurvorna och de upplysningar, 
man omedelbart kan få av dessa, skall 
vi undersöka ett rör under driftsförhål
landen. Som säkert de flesta vet, är det 
som regel förstärkningsfaktorn, man är 
intresserad av, när man har med ett rör 
att göra. För att på det hela taget få 
någon förstärkning måste det i rörets 
anodkrets ligga en impedans, över vil
ken den förstärkta spänningen kan av-
tappas. Denna impedans kan antingen 
bestå aven resistans eller en impedans, 
exempelvis en svängningskrets. Då emel
lertid en vängningskr ts i resonans kan 
representeras aven resistans, kan vi tills 
vidare nöja oss med att undersöka re
sistansfallet. 

I en la- Vgl-karakteristik kan vi se, 
att en gallerspänningsändring resul· 
terar i en anodströmsändring. Man ser 
dessutom, att anodstri:imsändringen är 
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lika med produkten av brantheten och 
gallerspänningsändringen. Detta gäller 
dock endast, när anodspänningen härvid 
är konstant. Om det däremot finns en 
resistans i anodkretsen, medför en änd
ring av anodströmmen naturligtvis en 
anodspänningsändring. På grund härav 
kommer anodströmsändringen att bliva 
mindre, än den skulle, om resistansen 
icke fanns. Med hjälp av den anod
strömsändring, som erhålles, när det 
ligger en resistans i anodkretsen och 
elen givna gallerspänningsän:lringen, kan 
vi nu definiera en branthet, som benäm
nes den dynamiska brantheten. Inne
börden a\' detta begrepp blir kanske kla
rare genom följande utrednin rr• 

Till at,t börja med undersöka vi 
den grafiska betydelsen av resistansen 
i anodkretsen. Detta göres enklast i 
l a-Va-diagrammen. Betecknas resistan
sen med Ra, så är spänningsfallet över 
densamma lika med Ra . la' Om nu bat
terispänningen betecknas med Vb, fås 
anodspänningen 

Va = Vb-R" 'la 

l a- Va·diagrammen kan denna likhet 
åskådliggöras genom en rät linje, som 
skär Va' axeln i punkten Va=Vb (här 
l a = O) och l a-axeln i punkten l a= 

= Vb/ Ra (här Va=O).Detta framgår 
bl. a. av fig. 7. Löper denna linj e, som 
kallas för belastningslinjen, mycket flackt, 
så är resistansen stor. Löper den där
emot brant, så är resistansen liten. Med 
hjälp av denna belastningslinje och kurv

skarorna kan man på ett mycket enkelt 
sätt bilda sig en uppfattning om, hur 
röret uppför sig, när det inkopplas en 
resistans i anodkretsen. Då belastnings
linjen skär samtliga kurvor i kurvskaran, 
kan man på sanlIna sätt, som tidigare 
beskrivits finna anod strömmens varia
tion vid en given gallerspänningsändring. 
Konstruktionen av denna kurva, som 
kallas för den dynamiska la- Vgl-kur
van, är utförd på fig. 7 med hjälp av dc 
prickade linjerna och man märker, att 
förfaringssättet är ganska likt det tidi
gare. 

Vad kan man nu utläsa av dessa dyna
miska rörkurvor? För pentod ns del 
ser man, att för stora negativa gallerför
spänningar är det ingen skillnad mellan 
den statiska och dynamiska kurvan. 
Deras branthet är därför densamma. 
Avvikelser uppstår emellertid, när gal
lerförspänningen närmar sig O. Förkla
ringen kan sökas i förhållandet mellan 
den 'ttre resistansen Ra och rörets egen 
inre resistans Ri• Genom att studera 
elektronrörets ekvivalenta schema kan 
man härleda en fonnel för den dyna
miska brantheten. Formeln lyder: 

R jSd = S 
Ri+Ra 

Av formeln framgår, att den dynamiska 
brantheten alltid måste vara mindre än . 
den statiska. Är Rj emellertid mycket 
stor i förhållande till Ra, kan man till
låta sig approximationen att sätta S = Sd 
och det är faktiskt detta, som sker i en 
pentod vid stora negativa gallerförspän
ningar. I detta område är pentodens 
inre resistans mycket stor, och de två 
karakteristiskerna sammanfaller därför. 
Blir gallerförspänningen mycket liten 
eller nära O, så blir pentodens inre resi· 
stans mindre, och detta resulterar i, att 
den dynamiska brantheten faller, vilket 
ju också framgår av den prickade 
kurvan. 

För trioden gäller samma resone
mang. Då triodens inre resistans som 
regel är mycket liten i förhållande till 
den yttre, kan vi icke i detta fall tillåta 
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oss approximationen att sätta de två 
brantheterna lika med varandra. Av 
konstruktionen i fig. 8 framgå r även, 
att den prickade el namiska kurvan icke 
sammanfaller med den statiska. Man ser 
vidare, att den dynamiska kurvans lut· 
ning överallt är mindre än den statiska 
kurvans, och den dynami ka brantheten 
är därför överallt mindre än den sta
tiska, i god överensstämmels med ovan
stående fo rmel. 

Vi sade föru t, att den anodströms

ändring, som uppsl '· r på grund aven 
given gallerspiinning ändring var lika 
med branLheten g nger gallerspänllings
ändringen. är det ligger en resistans i 
anodkr tsen, dvs. r öret ä r i chiftstill
stånd, skall vi S0111 bran the t räkna dcn 

dynamiska brantheten. Härigcn m blir 
la= Sd ' Vgt 

Den fö rstä rkta spilnningen uttages öv r 
anodmotsHlI1det R{l" Kallar vi denna 
spänning för VIla> erhålles 

- I n - V S R VRIl - ana - )( 1 d t a 

Förhållandet mellan V och V ut-Ra g 1 

Lrycker rörets förstärkning. Betecknas 
denna med A erhålles 

Av de senaste likhete rna framgår, att 
vi med hjälp av de givna kurvorna och 
den givna anodresistanselI kan finna 

spiinningsförstärknillgen för vilken ar
betspunkt som helst. Föredrager man att 

hålla sig till den i rörtabellen angivna 
arbetspunk.ten, kommer man något lät
tare till resultat, om man använder den 
formel, där den dynamiska brantheten 
uttryckes som en funktion av den ta
tiska samt rörets yttre och inre resistans. 
Insättes detta uttryck för den dynamiska 

brantheten i formeln för fö rstärkningen, 
e rhålles A som en funktion av endast 
den sLatiska brantheten och de två resi
stanserna. Man få r: 

A = S RjRu 
Ri+Ra 

Bråket kan uppfattas som en parallell

koppling av de .två resistanse rna R j och 
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R". Är R j mycket stor i förhållande till 
Ra, kan man bortse från R j • Uttrycket 
fö r förs tärkningen blir härigenom för
enklat till 

A = SR" 
och denna h rmel gäller l. ex. för pen

toder, vilka arbeta i ett område, där den 
inre resistansen är sto r. (Att Ia-V,,
kurvan löper mycket flackt iir, som tid i
gare nämnls, ett bevis lJå att den inre ~ . 

resistansen är mycket sto r.) Vid trioder 

kan man ! allmänhet icke tillå ta sig 
denna approximation, utan bör därför 
begagna Sig av den fullständiga formeln. 

Vi har nu sett, att de genomgångna 

kurvorna kan utnyttjas för att bestäm
ma rörets förstärkning i en tydiga arbets
punkter och vid entydiga anodresistan
ser. Förfaringssättet kan även utnyttjas, 
när det i stället för en resistans ligger 
cn till resonans avstämd parallellreso
nanskrets i anodkretsen. I detta fall kan 

resonanskretsen uppfattas som en resi
stans, och belastningslinjen kan dragas 
på vanligt sätt. Vill man däremot under
söka förhållandena vid sidan av reso
nans, är saken icke längre så enkel. Hiir 
uppstår nämligen fasförskj utning, som 
åstadkommer, att belastningslinjen ick 
längloe är en rät linje, utan en ellips. 
Detta medför så pass stora svårirrheter, 

att vi ej här ingå på att bestämma för
stärkningen under dessa förhållanden . 

I en radiomottagare har man förutom 
förstärkarrör även ett slutrör, vars upp
gift är, att lämna nödig effekt till en 
högtalare, som omvandlar den elektriska 

, 


effekten till ljudvågor. Man är således 
här ej intresserad av någon spännings
förstärkning, o h de förhållanden , man 
skall tao-a hänsyri till , bljr därför helt 

andra. Finnes i anodkretsen en resistans, 
så erhålles en växelspänning över denna 

på grund av anodväxelströmmen. Om 
ström och spänning äro i fas och sinus
formade, så är den effekt, som utvecklas 
i resistansen lika med halva produkten 

av växelspänningen och växelström

mens amplitud. För en given arbets
punkt kan man emellertid omedelbart 
avläsa den effekt, som lämnas av röret. 
Känner man maximivil rdena för Va och 

I", kan Illall be tämma punkten Q (se 
fig. 7) oeh den avgivna effekten blir 
då lika med ytan av triangeln PQS. Den
na effekt gäller emellertid endast för ett 

bestämt värde på belastningsresistansen. 
Har man andra belastningsresistanser 
bEr belastningslinjen en annan och den 

avgivna effekten kommer därför att 
ändra sig. 

Den i motståndet utvecklade effekten 
har även en likströmskomponent, som 

vid en given belastningsresistans och en 
rr iven arbetspunkt kan uttryckas genom 

lao(Vb-VllO ) 

Vid slutrör består som regel anodkretsen 
aven transformator, som kopplar hög
talaren till slutröret. Då likströmsresis
tansen i högtalarens primärlindning som 
regel är liten, kan Jllan bortse från den 
ovan omnämnda effektförlusten på 
grund av likströmmen. 

Vid val av arbetspunkt för ett slutrör 
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Fig. 8. l,,- Va-karakteristik för en triod och 
k O Il~trukLion av den stati ska och dynallli, ka 
1,,- V1I 1-karakLeristjken. Den dynamiska brant

heten är ii eralIt mindre ,in den stat iskao 



är det olika förhållanden, som gör sig 
gällande. Man bör för det första obser· 
vera, att strömmen genom röret aldrig 
får överstiga den maximalt tillåtna ka· 
todströmmen. Det vill med andra ord 
säga, att man skall viilja arbetspunkten 
på sådant sätt, att summan av anod· och 
skärmgallerström t i en pentod eller 
tetrod ) icke blir för stor. Vidare anger 
rörtabellerna, som rei5el den maximalt 
tillåtna anodspänningen. Denna får na· 
turligtvis icke heller överskridas, ty eljest 
riskerar man genomslag i röret, så att 
detta förstöres. Det finns ännu en gräns, 
som bestämmer valet av arbetspunkt, 
och denna gräns är den maximala anod· 
förlusten. Anodförlustell är bestämd av 

och arbetspunkten skall välj as, så att 
denna storhet blir mindre än den maxi· 
malt tillåtna. Då man genom dessa tre 
gränser har bestämt det område, inom 
vilket arbetspunkten måste vara belägen, 
kan man genom att manipulera med ar· 
betspunkt och belastningsresistans finna 
den kombination, som giver den största 
växelströmseffekten i utbyte. 

Man ser, att det är olika synpunkter, 
som gör sig gällande vid valet av arbets
punkt i de två olika fallen . Med hjälp av 
de uppmätta rörkurvorna är det emel· 
lertid lätt att erhålla alla nödvändiga 
upplysningar. 

Multivibratorn ... forts. fr. s. 21 6 

därvid har det engelska röret SP41 an
vänts, i vissa fall som framgår av 
schemata delvis kopplade som trioder. 
EF50 har också använts, men dessa rör 
har visat sig vara mindre stabila än 
SP41. Man kan också använda andra 
typer av rör med stor branthet och 
skarp cut-off. 

De kopplingsdement, som angives på 
figurerna, tillämpades vid nyssnämnda 
försök, men värdena måste dock an
passas för varje enskilt fall. Detta gäl
ler i synnerhet för de frekvensbestäm· 
mande elementen. 
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Radarprickar i svenska 

farvatten 


Lotsverkel företog i början av juni 
en serie för Sverige unika experiment 
med radarprickar i Stockholms sbr· 
gård. Redan hösten 1947 gjordes de 
första försöken men i avsaknad av nå· 
"'0n radaranläggning på lotsverkets 
egna båtar fick planerna då skrinläg
gas. Men för något år sedan utrustades 
lotsverkets modernaste tjänstefartyg 
»Gävle» - byggt 1941 på Hälsingborgs 
varv för 2 miljoner kronor och utrus· 
tat med 500 hkr 2·cyl. dieselmotor 
med en radar av det amerikanska fabri
katet »Sperry Gyroscope Company» 
med 25 cm skärm. 

Radarprickar började komma till 
användning under kriget. Man fann 
nämligen då att gummilivbåtar icke 
kunde upptäckas av spaningsflygets ra· 

dar. Meu genom alt placera en metall· 
reflektor böjd i vinkel på livbåten kun· 
de denna upptäckas på många sjömils 
avstånd. Dylika vinkel reflektorer kan 
även med fördel placeras på vissa slags 
bojar, som ger dåliga ekon i synnerhet 
när sjön går hög och ekona från vågor· 
Ila dränker de relativt svaga signaler. 
na från en boj. Om alla bojarna vore 
lätt iakttagbara på skärmen, skulle ex
empelvis radarnavigering genom en ka
nal med lätthet: kunna utföras under alla 
siktförhållanden. Därtill kan dylika sjö
ledernas »kattögon» placerade i strate
giska punkter på land ibland lösa mar
keringsproblelll ~ i varje fall överallt 
där land signalerna är svagare än re· 
flektorsignalerna. 

Experimenten, som leddes av fyringen-

Fig. 1. Foto av radarskärmen tagen ombord på »Gävle» då fartyget ligger 
mitt på Torsbyfj ärden. 
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Tabell 2. (Tillhör art. »Nya våglängdsplanen».) 

N u använda frekvenser för svenska rundradiostationer jämförda med Köpenhamns-planen. 

b)_ Stationer med antenneffekt lika med eller mindre än 10 kW. 

" 
1 u gällande frekvenser Köpenha m n s -plan e n 


I 


Station I kp/s kW Station kp/ s kW AnmärkningI II I I I-
I SVEN K synkr. SVENSK synkr. 

I 
I södra Sverige 

Wien II 
201394 

Österrike 5+15+5+5 _~3~L!·5J'eapel I Rhodos 5 
, - -- -\- 

SVENSK synkr. 20 I norra Sverige 
I Italien 

1348 SVENSK synkr_ 1448O, '~ ; 
Iralien 25+3+5+50+5+5 I 

I Tjcckoslovakier 
1+5+1 

Portugal synkr. 5 5 II 
i Frankrike 1+ 1+1 


Dublin 
 2 SVENSK synkr. 20 I norra Sverige 1529 I I 
airo If 10 Vatikanen 100 II m. fl. l lI Madera 

I- I--  I - -- -- - --I 
IS\r[ 'SK synkr. 1562SVE SK synkr. /1402 l 20 I södra Sverige 

tara-Zagora 2 Portugal synkr. 5I Schweiz synkr. I 5I 



I 
I
I I .

UDDEVALLA 1411 0,05 
Portugal 10 
A. F. N_ Beirul 10 

SVENSK synla. 

I 
0,5 

Spanien _ll~7 
, 

1492 0,2 

Tammerfors 


HALMSTAD 
l 


Messina 0 _ Venezia 
 5+5I 
0,25Dl . fl.I II I

KRISTINEHAMN 1500 0,2 

Pietarsaari, Finl. 
 l 
A. F. l . Bremerhav. 1 0,05 I
Bryssel IV 
 0,25 

m_ fl. 
 I 

JöNKÖPING I 1515 I 0,2 

l KARLSKRONA 11530 0,5 
Mumlansk 1,5I I I 

(jorts. fr. föreg. sida) 

j ör Bengt Holm, aav otvetydiga bevis 

för radarprickarnas effektivitet - så
lunda gav en på en udde uppställd me
terhög vi nkelreflektor på 2 sjömils av
stånd samma ljusstyrka på skärmen 
som en l motsatt riktning på ungefär 
lika stort avstånd passerande 10000
tonnare. id amerikanska experiment 
har man även funnit att en hörnreflek
tor - ett triangulärt hörn utfört ana
logt med de små glasreflektorerna i 
vägtrafikmärkena - som har 1,2 me
ters sida ger något starkare ekon än 
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en vanlig flyghangar av trä med 60 m 
längd och 50 m bredd - något som 
resultatet av de svenska experimenten 
med radarprickar icke motsade. 

Bengt Svedberg. 

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


Nya våglängdsplanen 
Forts. fr. s. 207 

vilket måste betraktas som en nackdel. 
Falu-stationen fick exempelvis sin fre
kvcns höjd med ej mindre än 137 kp/ s. 
Ett par av de svenska synkronstations-
o-ru) erna ha fått delninaar med ut-b l P b 

ländska stationer, som icke är tillfreds
ställande. 

Enligt de svenska delegaternas åsikt 
är den största olägenheten för vårt 
lands vidkommande ovissheten beträf
fande Östersunds-stationens frekvens. 
Denna har som nyss nämnts placerats 
i ett för sjöradiotrafik avsett band. En
ligt i Atlantic City fastställda regler, 
som upptagits även i Köpenhamns-kon
ventionen, får en rundradiostation med 
derogationsfrekvens arbeta med anvi
sad effekt endast i den mån störningar 
ej förorsakas av sådan trafik, för vilken 
ifrågavarande frekvensband egentligen 
är avsett. Några garantier för alt Ös

tersunds-stati onen skall få fortsätta att 
arbeta med nuvarande frekvens och ef
fekt finnas sålunda icke. Härtill kom
mer, att konferensen i en särskild, till 
konventionen fogad rekommendation 
föreslagit, att nästa internationella ra
diokonferens (avsedd att hållas Ar 1952) 
skall taga upp frågan om en reVIS10Il 

av frekvensplanen med sikte på att helt 
avskaffa de nuvarande derogationerna. 
Denna rekommendation torde med all 
sannolikhet komma att leda till avsett 
resultat. Även om det icke uppstår 
några sådana störningar för sjöradio
trafiken som skulle lä(Yaa hinder i vä00 

gen för Östersunds-stationens bibehål
lande tills vidare på den tilldelade fre
kvensen inom sjöradiobandet, torde det 
sålunda i varje fall efter nästa inter· 
nationella radiokonferens bli nödvän
digt att flytta :stationen till annan fre
kvens. 

De nyss anförda omständigheterna 
var orsakerna till att svenska delegater. 
na icke ansåg sig böra underteckna 
Köpenhamns-konventionen. Vårt land 
har p sa sätt möjlio-het att inom At
lantic City-konventionens ram söka 
finna godta....bara inplaceringar av de 
svenska stationer, som missgynnats i 

den nya planen. 
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Den nya frekvensfördelningsplanen 

för rundradiostationer l

• 

;::'" 
" 

-"='" 
<ii 1: .tI 
o; ,.. ....... 
'" al :::~ 
~ Z]' ~-"= 

l 155 10 
150 

2 164 450 
3 173 500 
4 182 100 

10 
120 

5 191 200 
6 200 400 
7 209 150 
8 218 200 
9 227 200 

10 236 100 
11 245 150 
12 254 200 
1.3 263 150 
14 272 200 
15 281 100 

420 10 
433 10 
520 l 

l 529 150 
2 539 135 
3 548 20 

100 
4 557 20 

100 
50 

5 566 100 
5 

10 
6 575 100 
7 584 120 
8 593 60 

150 
9 602 ISO 

10 6ll 5 
120 
100 
60 

II 620 150 
50 

12 629 100 
120 

13 638 150 
14 647 IS 

120 
IS 
15 

100 
IS 656 20 

80 
80 
4S 

150 
16 665 100 
17 674 100 

10 
100 

18 683 150 
19 692 10 
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Station 

Långvåg 
Trom~,ö, Norge 
Brasov, Rumänien 
Allouis, Frankrike 
Moskva I, Ryssland 
Reykjavik, I sland 
Luleå, Sverige 
Ankara, Turkiet 
Motala, Sverige 
Droitwich, Eng!. 
Kiev J, Ryssland 
Oslo, Norge 
Warsehau l, Polen 

00 
....... 
"'

"-"= -c 
;:: if>'" ;::... '" .. ;.
>...!.t.: 

='" Z"::: 

291 
160 

174 
271 
392 
182 
216 
200 
248 
260 
224 

Europa 
Moorside Edge, Engl. 
Banska-Bystrica, 
Tjeckoslov. 
Tjeckoslov. synkr. 
Rabat II, Marocko 
Finnmark, Norge 
Limoges, Frankrike 
Stalino, Ryssland 
Lissabon, Portugal 
Damaskus I , Syrien 
Aten, Grt:kland 
Akmeyri, Island 
Jerusalem, Palest ina 
Gleiwitz, Polen 
Sevilla, Spanien 
Hilversum, Holland 
Kuopio, Finland 
Lissabon, Port ugal 
Timisoara, Rumänien 
Sottens, Schweiz 
Kairo I, Egypten 
Stockholm, Sverige 
Kiev Il, Ryssland 
Ryska zonen, Tysk!. 
Rennes, Frankrike 
Saloniki, Grekland 
Leningrad II, Ryss!. 
Burghead, England 
Dundee, England 
Redmoss, England 
Westerglen, England 
Skoplje, Jugoslav. 
Poznan, Polen 
Sofia I, Bulgarien 
Nancy, Frankrike 
Beirut l, Libanon 
Rom r, Italien 
Bukarest, Rumänien 
Paris I, Frankrike 
Moskva III, Ryssland 
Aberystwyth, Engl. 
P enmon, England 
Washford, England 
Wrexham, England 
Cetinje, Jugoslav. 
Algier I, Algeriet 
Bergen, Norge 
Kristiansand, Norge 
Trondheim, Norge 

668 

392 

868 
347 
648 
776 
629 
592 
601 

677 
1231 
731 
995 
527 
722 
968 
677 
620 
704 
200 
722 

1040 
804 

1040 
767 

767 
767 

1240 
868 
850 
959 
730 
713 
823 
695 
832 

804 
804 
804 

1377 
941 
260 
629 
82.'3 

54 1007 120 
20 

55 1016 150 
56 1025 WO 

20 
57 1034 10 

40 
100 

58 1043 70 
5 

20 
20 

20 
59 1052 10 

150 
50 
10 
5 

60 1061 60 
10 
15 

61 1070 100 
20 

62 1079 50 
63 1088 10 

10 
150 
20 

64 1097 ISO 
5 

65 Il 06 100 
66 1115 50 

50 
5 

' 5 
67 1I24 ·20 

.5 
20 

68 ll33 135 
69 Il 42 20 

40 
20 

70 lViI 5 
100 

5 
100 

5 
20 
5 

71 ll60 150 
72 ll69 150 
73 1178 100 
74 1187 135 
75 ll96 70 

15 
20 
20 
20 

76 120.5 100 
5 

10 
77 1214 5 

60 
20 
5 

10 
l 

58 
2 
2 
2 

10 
50 
70 

Hilversum Il, Holland 722 
Aleppo I, Syrien 704 
Istambul, Turkiet 758 
Graz-Dobl, Österrike 886 
Jerusalem n, Palestina 574 
Turin Il, Italien 1357 
Lissabon, Portugal 1068 
Talinn, Estland 731 
Ryska zonen, Tyskland 841 
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Lenin,grad l, Ryssland 208 

Kalundborg, Danmark 240 

Lathi, Finland 160 
Moskva II, Ryssland 232 
Tjeckoslovak ien 155 
Minsk, Ryssland 269 

»Mellanbandet» 
Östersund, Sverige 415 
Oulu, Finland 433 
Hamar, Norge 519 

Mella,~våg 
Beromiinster, Schweiz 556 

20 

21 

22 

2,3 
24 

25 
26 

27 
28 

29 

30 

31 
32 

701 

710 

719 

728 
737 

746 
755 

764 
773 

782 

791 

800 
809 

150 
100 

5 
120 
20 

150 
150 
120 

50 
100 

l 
20 
50 
50 

120 
20 
50 
50 

150 
50 

150 
100 

70 
150 
50 

100 
100 

5 
20 

100 
135 

Budapest I, Ungern 
Oukhta, Ryssland 
Simferopol, Ryssland 
Kairo II, Egypten 
Helsingfors, Finland 
Monte Ceneri, Schw. 
Athlone l, Irland 
Catania, Italien 
Palermo, Italien 
Riga, Lettland 
Wien I. Österrike 
Sofia II, Bulgarien 
Sundsvall, Sverige 
Lyon, Frankrike 
Eidar. Island 
Rabat I, Marocko 
Petro'.3vodsk, Ryssl. 
Sarajevo, J ugosla,' ien 
Bryssel I, Belgien 
Moalatya, Turkiet 
Vigra, Norge 
Tunis II. Tunis 
Prag l , Tjeckoslov. 
Burghead, England 
Droitwich, England 
Stagshav, England 
Westerglen, England 
Charkow, Ukraina 
Bolzano, Italien 
Florens, Italien 
Neapel l, Italien 
Turin l, Jtalien 
Murmansk, Ryssland 
Wilna, Litauen 
Marseille, Frankrike 
Bodö, Norge 
Rostow, Ryssland 

546 33 818 100 
ll95 34 827 100 

8.59 35 836 150 
1348 20 
1420 36 845 150 
ll67 37 854 ISO 
565 38 863 150 

llM 39 872 ISO 
565 40 881 5 
583 20 
592 (40) (881) 150 
767 .5 
601 20 
895 41 890 100 
615 20 
601 20 
648 20 
603 20 
620 42 899 ISO 

43 908 ISO 
629 44- 917 135 
823 45 926 150 
638 46 935 100 

47 944 100 
583 20 

48 953 150 
49 962 100 

385 120 
536 50 971 70 
610 50 

1312 20 
986 20 
648 51 980 100 
S36 I 150 
749 52 989 10 
253 70 
556 

Belgrad l , Jugoslavien 686 20 
Nicosia, Cypern 53 998 100 

Dnjepropetrowsk, R-d 913 
Milano I, Italien 814 
Brookmans Park, E-nd 877 
Ljubljana, Jugoslav. 527 
Bryssel II, Belgien 932 
Lwow, Ryssland 795 
Toulouse, Frankrike 913 
Woronesch, Ryssland 356 
Morawa, Tjeckoslov. 922 
Abo, Finland 895 
Tunis r, Tunis 
Brittiska zonen, Ty kl. 904 
Izmir, Turkiet 704 
Kalinin, Ryssland 1113 
Smolensk, Ryssland 658 
Algier II, Algeriet ll13 
Göteborg, Sverige 941 
Rovaniemi, Finland 
Amerikanska zonen, 740 
Tyskland 
Beirut Il, Libanon 730 
Kischinew, Ryssland 565 

Kalamata, Grekland 
Agidir I, Marocko 
Marrakesch J, 
Marocko 
Uj da I, Marocko 
HartIand Point, Eng!. 
Start Point, England 
Tripolis, Libyen 
Jassy, Rumänien 
Focsani, Rumänien 
Danska reläsänd. 
Cagliaria, Italien 
Lissabon, Portugal 
Paris II, Frankrike 
Krasnodar, Ryss!. 
Breslau, Polen 
Korea, Albanien 
Shkodra, Albanien 
Droitwich, England 
Norwich, England 
Bratislava, Tjeckosl. 
Tjeckoslov. synkr. 
l\Ioghilev, Ryssland 
Bari l, Italien 
Bologna l, Italien 
S. Remo, Italien 
Norsk synkr. 
Bryssel III, Belgien 
Varna, Bulgarien 
Viborg, Ryssland 
Zagreb, Jugoslavien 
Constantin I, Alg. 
Oran I, Algeriet 
Kaliningrad, Ryssland 904 
CarlisIe, England 
Lisnagarvey, Eng!. 
Londonderry, Engl. 
Stagshaw, England 
Baia Mare, Rumän. 
Cluj, Rumänien 
Oradea, Rumänien 

1004 

977 

1258 

541 
536 

776 
1050 
950 

1250 

1013 
1013 
1004 

870 
1059 
1303 
1.348 

1285 
1276 

749 
629 

1087 
1420 

Strassburg I, Frankr. 859 
Odessa, Ukraina 968 
Hörby, Sverige Il31 
Budapest II, Ungern 1040 
Franska zonen, Tyskl. 1031 
Kerkyra, Grekland 
Agadir II, Marocko 
Marrakesch II, 1Ilar.-o -
Ujda II, Marocko 
Bordeaux, Frankrike 1077 
Haifa, Palestina 
Lublin, Polen 
Ayr, England 
Brookmans Park, E·d ll49 
Burghead, England 1149 
Dundee, England 
Lisnagarvey, Engl. ll49 
Londonderry, Eng\. Il 49 
Moorside Edge, Engl. 1149 
Plymouth, England ll49 
Redmoss, England ll49 
ReC!ruth, England 1149 
Stagshaw, England ll49 
Westerglen, England ll49 
Britt. zonen, Tysk!. 1095 

1050 
1050 
1050 



'n 10 Paris. Frankrike 592o:. ~ '" 20 Quimper, Fcankrike~ ..><:

" 10 Mont pellier, Frankr. 1393
~ 
-c 
~ "' Station ro ::: 20 N izza, Frankrike 1393
OJ 1: ..!4 '"ro: ~ " c '" ;>..><: 2,5 Franska zonen, Tysk!. ro »"0. ~~ ::s Co) 

,5 Komotini, Grekland::.:: Z..><: ~..><: Z; ..::= 
{;nde r rubrilu'n Radlolndustl'l l?n s nyheter i n2 Azorerna, Portugal 20 Baranovich, Ryssland  I föres UPI)git'tel' från t.lIl\'erh:ure 0(']1 imvortörer 

20 Kursk, Ryssland I 
 om nyhet~r. sunl Il\' rUretag(l1l introduceras pA 
I marknaden. 

99 1412 20 Banja Luka, Jugoslav. 
78 1223 20 Stara Zagora, I3ulg. 1402 
 20 Bitolja, Jugoslavien 


20 Barcelona, Spanien 795 
 20 Maribor, Jugoslavien 668 

100 Falun , Sverige 1086 
 20 Pristina, Jugoslavien 1320 


79 1232 ,5 Budejovice, Tjeckos!. 1366 
 Firma Pär Hellström , Göteborg, för i mark
25 Cechy·Zapad, Tj eck. 

20 Rieka, J ugosla\' ien 770 

naden en serie nättransformatorer från Ad

25 Morawa Vyehod, 
60 Split, Jugoslavien 

vance Componenls Ltd, London, avsedda för 
Tjeckoslov. 

100 1421 20 Saarbrucken, Tysk!. 1267 

konstanthållning av spänningen från .50-perio


100 Prag II, Tj eckos!. 1113 

,5 Sfax l, Tunisien 951 


digt nät. Dessa transfo rmatorer, som tillver

80 1241 50 Vasa, Finland 1522 


5 Chcrnigov, Ryssland 1013 

kas för effektb elopp från 4 VA- 3.000 VA 

20 Bayonne, Frankrike 
101 1430 5 Argyrokastro, Alb.·n. 833 


ger en spänningskonstans som vid fullast hål
20 Clermont-Ferrand, 

70 Väst-Danmark 
ler sekundärspänningen inom gränserna ± 


Frankrik 1321 

10 Köpenhamn, Danm_ 1176 


l % vid ändringar upp till ± 15 % i primär
10 Corse, Frankrike 

50 Madrid Il, Spanien 758 

spänningen. Verkningsgraden är ca 8.5 % vid 


20 Grenoble, Frankrike 1339 

102 1439 150 Luxemburg 232 

10.3 1448 25 Ancona, Italien 1129 


20 Le Havre, Frankrike 14S6 
 3 Florens II , Italien 1104. 

20 Mont Bellard, Fr.-e 1068 
 ,5 Genua II, Italien 986 

20 Nizza, Frankrike 1185 
 50 l'vlailand 11, Italien 1357 

20 Quimper, Frankrike 832 
 5 Neapel II, Italien 1068 

20 Tiraspol, Ryssland 1068 
 .5 Venedig II, Italien 769 


81 12,50 5 Lower, Egypten 
 5 Portugisisk synkronv-I 
10 Nyiregyhaza, ng. 
 20 Svensk synkr. 1402 

20 Zalaegerszeg , U ng. 
 104 14.57 60 Bartley, England 1384 

50 Athlone II, I rland 
 60 Cleveton, England 1384 


82 12.59 100 Stettin , Polen 1348 
 20 Craiova, Rumänien 

83 1268 13,5 Belgrad II, J ugos!. 1086 
 105 1466 120 l\Ionte Carlo, Monaco 731 

84 1277 ISO Lille, Frankrike 1213 
 2 Norsk synkronvårrl 

8,5 1286 100 Kocise, T jeckoslov. 1456 
 106 1475 30 Wien II, Österrike' 1312 


20 Radio Katolica, Port.  20 Salzburg, Österrike 128,5 
Transformato r för konstant nätspänning från20 Klagenfurt, Österrike 1285 
86 1295 1,50 Ottringham, England 1122 


Aduallce Componenls Ltd.87 1304 20 Constantin II, Al ger. 1443 
 107 1484 Internationell gemen
40 Oran II , Algeriet 1276 
 sam v glängd 

50 Danzig, P ol'n 1303 
 108 1493 60 Fransk synkronvåg!. 
 fullas t. En viss distors ion av sekundärspän

20 Gomel, Ryssland %988 1313 100 Stavanger ~ Norge 850 
 ningen uppstår. För exempelvis en 150 VA
89 1322 100 Ouchgorod, Ryssland 118.5 
 109 1502 SO Krakau, Polen 1022 
 transformator för nomincllt 230 V är andra 


10 Warschawa II, Polen 1339
90 1331 SO Genua r, Italien 1357 
 övertonen av storleksordningen 20 %, fjärde
50 Saragossa, Spanien 863
2.5 Messina, Italicn 1492 
 övertonen 8 010 etc. 

lIO 1.511 20 Bryssel IV, Belgien 868
2.5 Pescara, Italien Transformatorerna levereras för primärspän
5 Chania, Grekland.50 Rom II, Italien 1258 
 ningar 190--260 och 9S-130 och ge antingen

III 1,520 5 Jihlava, Tjeckoslov. 1.3482,5 Venedig, Italien 1222 
 2:30 (resp. 110) V eller 6 V sekundärspän

30 Ostrau, Tjeckoslov. 1158
91 1340 5 Alexandr ia, Egypten 1122 
 ning. 
30 Pilsen, Tjeckoslov. 514 
1,50 Crowborough eller Stags- Samma finna har ocbå översänt data för 
20 Corunna, Spanien 968 
haw, England 1122 
 en ny signalgenerator frän Advance. Denna 

112 1529 l Funchai, Madeira
Pec , Ungern 1465 
 tillverkas i två utförande dels för frekvens
5 Budapest, Ungern 20 Svensk syn kr. området 100 kpjs- 70 Mp/ s (modell A ), dels 

100 Vatikanen 132,5.5 Magyarova, Ungern 1321 
 30 kp/ s-30Mp/s (modell B). Frekvensområ

S Miskolc, Ungern 1438 
 113 1538 70 Franska zonen, Tysk!. 827 
 dena täckas i sex steg. Modulering kan erhål

92 1349 10 Corse, Frankrike 
 5 Spansk synkronvåg!. 

50 l\Iarseille, Frankrike 1339 
 114 1546 Brittisk synkronvåg!. ]474 

10 Nantes, Frankrike 1366 
 ,5 Vinnitza, Ryösland 

50 Toulouse, Frankrike 1339 
 11,5 15.54· 70 Amerik. zon., Tysk!. 1249 

20 Kuldiga, Lettland 1104 
 15.54 7,5 Nizza, Frankrike 

20 Modona, Lettland 1258 
 20 Turi, Estland 


93 1358 100 Tirana l, Albanien 1474 
 116 1,562 ,5 Portugisisk synkronv. 1547 

94 1367 .5 Färöarna 
 20 Svensk synkr. H02 

.5 Schweizisk synkronv. 1375 

24 Torun, ,Polen 986 

2.5 Caltanissetta, Italien 

117 1570 70 Ryska zonen, Tyskland 78,5 

5 Oporto, Portugal 1411 
 5 Spansk synkrOllVågJ. 1492 


9,5 1376 150 Strassburg II, Frankr. 139:3 
 S Sfax II, Tunisien 

96 138,5 100 Madrid 1, Spanien 1022 
 118 1578 10 Italiensk synkron våg!. 

150 Kaunas, Litauen 105.3 
 10 Fredriksstad, Norge 1276 

97 1394 5 Dornbirn, Österrike 519 
 119 1586 70 Brittiska zonen, 


1,5 Graz Österrike 1285 
 Tyskland 13.30 

.5 lnnsbruek, Österrike 519 
 5 Spansk synkronvågl. 1300 

.5 Linz, Österrike 1294 120 1,594 Internationell gemen-

S Rhodos, Grekland 
 121 1602 70 Amerikanska zonen , 


20 S vensk sYlIkr. 1312 
 Tyskland 119,5 

98 1403 20 Bayonne, Frankrike 
 2 Norsk synkronvågl. B57 Signal gen era tor, typ B4. från Adz:ance Com

20 Lille, Frankrike 14.56 .5 Portug. synkronvåg!. - pO ll enls Ltd. 
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las med 400 p/s upp till 50 °/0. Utgångsspän
ningen är kontinuerligt variabel från l .uV 
till 100 m V; noggrannheten är så hög som ± 
l %. Utgångsspänningen kan kontrolleras 
med hjälp aven inbyggd rörvoltmeter. Yttre 
moduleringsspänning kan också anslutas var· 
vid moduleringsgrad upp till 80 °/0 kan er· 
hållas. 

Frekvensområden 
Modell A Modell B. 

100- 300 kp/s 30- 100 kp/ s 
300-1000 kp/s 100- 300 kp/s 
l :Mp/s-3 Mp/s 300-1000 kp/ s 
3 - 10 Mp/ s l Mp/ s- 3 Mp/ s 
10 - 30 Mp/s 3- 10 Mp/ s 
30 - 70 Mp/ s 10- 30 Mp/ s 

Ny fluxmeter 
Frll n InstTlLment AB P G Anncll & Ca,' 

Lidingö, har vi nu fått mottaga några tekniska 
data för en ny fl uxmeter av österrikiskt fabri
kat (Norma) . 

För mätningar av det lagnetiska flödet el
ler flödestätheten i ett magnetfält har under 
senare år den s. k. fluxmetern allt mer börjat 
undantränga den ballistiska galvanometern. 

En fluxmeter är eU praktiskt taget torsions
löst, s tarkt dämpat vridspoleinstrument, kopp
lat till en mätspole. Då instrumentets dämp
ning är stor och riktkraften liten, stannar vi
saren vid godtyckligt utslag och går sedan 
l1Ingsamt tillbaka till nollpunkten. Placerar 
man en emk i fluxmeterns strömkrets, blir 
utslaget icke proportionellt mot denna emk 

Fluxmeter från Norma. 

visaren går alltid till anslaget - utan 
mot visarens hastighet. Verkar denna emk 
endast en viss tid , så aU visaren icke hinner 
komma upp till ändutslaget, så är utslaget 
proportionellt mot produkten av emk och 
tid, eller vid variabel emk denna enues 
tidsintegral. 

Drar man en mätspole ur en magnets luft
gap, så alstras i densamma en emk propor
tionell mot mätspolens varvtal och flödesänd

ringen per tidsenhet; denna emk:s tidsinte
gral är proportionell mot den totala flödes
ändringen och mätspolens varvtal. Fluxme
terns utslag är sålunda proportionellt mot 
produkten av totala flöde ändringen och mät
spolens lindningsvarvtal. 

Den nya fluxmetern har en känslighet av 
10000 maxwell-varv per skaldel och är kalib· 
rerad i maxwell / varv. Skalan är indelad i 75 
delstreck och ca 75 mm lång. Mätomrlldet är 
således 750000 maxwell·varv. 

För att underlätta användandet är i Nor· 
ma·fluxmetern e tt utbytbart standard 3·V 
stav batteri inbyggt, fr n vilket man m ' dels 
två »å terföringstryckknappar» i fluxmeterkret· 
sen kan koppla en positiv eller negativ hjälp· 
emk, varigenom visaren kan inställas på noll 
eller på godtyckligt gradtal. 

Svenskt trådinspelningsaggregat 

På Svenska Mässan i Göteborg demonstre· 
rade Lluor Radio/abrik, lotala, ett nytt tråd· 
inspelningsaggregat inmonterat i en stor ra· 
diomöbel benämnd »Magnefon». I tråd inspel
ningsarrgregatet användes rostfri stå ltråd med 
0,1 mm tjocklek, vilken är upplindad på en 
spole med 7 cm diameter och 1,5 cm tjock· 
lek och rymmande 2500 m tråd - vilket räc· 
ker för en timmes spelning. Samma tråd kan 
användas praktiskt taget hur många gånger 
som helst. I samma chassi finn s skivtallrik 
och nålmikrofon för vanlig grammofonspel· 
ning. 

Ele'ktrolytkondensatorer 
l aluminiumbägare med .enhålsfastsättning 

Rifa torra elektrolytkondensatorer i 
aluminiumbiigare typ PR och MR iiro 
utförda med gungad bakelit ockel och 
mutter för enhålsmontage. 

TYD MR (etsad anod) lagerföres i föl
jande värden : 

8,IlF 4,,0 V Hl f,l" 3liO V 


16 f/F 450 V 32 I'-I>' 350 V 

32 llF 450 V 10+16 f.lE 350 V 


8+ 8 'aF 450 V 32+32 f.lF 350 V 

Hl+lG ~E' 450 V 


Typ PR (slät anoll) lagerföres i föl
jande vlirden: 

4 uri" 4GO v Hl I'I>' 450 V 

8 I~LF 450 V 8 + 8 ,aF 400 V 


Pos itiv pol lir uttagen till lödtabb i 
bakelitsockeln. Bfigaren är negativ pol. 

Dessa kond cnsll tortyper offereras 

på lleglirlln liven för andra spän

ningar och kupacitanser. Eegii r 

prislista. 


AKTIEBOLAGET RIFA, Norrbyvägen 30, U llvsunda. Tel. 262610 
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-+- -+- '" 5734 ( rn echano-e.'e';lronic trall sdu ce r) 
Dell lP·n (fot oce ll) ä r:.) at;bilda(ic 
i 'lJ.1 a v nato tItorle k 

Ett ReA-rör för varje behov 
RCA:s speci alrör och mollagarrör kunna vi nu åter leverera 


från lager i god sortering. Sålunda lagerföra vi för när

varande cirka 350 olika typer av sändarrör, mottagarrör, 

likriktarrör, fotoceller tyratroner, ign itroner, katodstr ålerör, 


stabilisatorer jämte ett fl ertal special typer. 


Ej lagerförda typer hemtagas från fabriken. 


Be.gä r de nya prislistorna över specialrör och ll10ttagarrör 

(utg. april resp. mar) jämte lagerlistor. 


Nya rör från RCA ~r 
• Re A:s suuminiatyrrör. Serien omfa ttar t. . fyra 
rörtypt;r: hf-pentod, blandarriir, diodpentod och slut 
rör med glödtrådar för 1,25 V och 40 mA. 

• ReA :s röda rör med en gurantnad livslängd av 
10.000 t im mar och av spec iellt robust konstruktion . 
F. n . tillverkas tre lyper - två c1ubbeltriocler och en 
pentod. 

• ReA:s »m echano-electroll ic tran sducer» (vibrotron) , 
vi lken omvand lar I11 ckuni "ka svängningar till e lek tri ska 
opänningar. Stor känsliohc t - 10 vinkelavlänkning 
av anodEliftet ger 40 V spä nningsvar iation. 

~------------------------
Våra ingenJo rer stå gärna till tJall sl med alla upplys

ningar om Re A:s rör och tekniska litteratur. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 

Kungsgatan 34 - STO C HOLM 

Tel. Elektronrörsavd. 21 62 92. 



(;ranU1l0fCHuuotnr e xtra kraft j ~ liv e n passanll c 

rö r in s pl'l llill g". Yiixdsl rvm . Omk .-har 110
:!GO V. lir. 87: - n etto. 

IU;rtt..t.'t'on 'xlra ltrima faIJI·iknt. nl ('d duhil r'} 

lJ ygpl. Krafli g'u m:q;ll c t r'r , K ... 2 1: - brutto. 

Jiorh'llgs!i:orul plIsultWt'r: m iniatyr , ltiig'xta knl

l it e l. VÖJ':o:ii ln'jHl e platt or. F r ).;:\'c lllai:·;olntiulI . 
~5 ll F J'r. 7 : 60 h r ., 50 pI!' J{r. lO: 65 hr .• 
75 p L,' lir. Il: SO bro 

Kua:,,;:iallialH'lkontn.Jdt· r: Tro lll llliso lcrad C', Chnx

~jkoll l akt, S Ia lldkollta k t, Fiil'deloi llg':-;kontakt. 

-'lIlliatyr tnullllltfre.h:\'(' n s t rHnSrOnl1iltOT(~ r <lCO-
H O K c. ),Hor lek 1:JX l!I X 50 Illlll . 

lir , 9: - hrut(n. 

Spollindning's

maskiner 
fiir fabrikel' ot:h rildif)\'c rk ~ Wtler etc. 

Infordra offe r t ! 

AB BEVA-TEKNIK 
Grevturcgatall 22 - Stockholm. 

FöRENINGEN 

SVERIGES SANDARE 


AMATÖRER 


SSA 

Upplysningar lämnas av för


eningens kan sli. 


Expeditionstid: 11 - 12 Telefon: 628181 


Sturegatan 38, 3 tro Stockholm 

2 -J.rllng-ko:lflf' lI~ator , dviirg motlc ll. Mii ss iJlg'l'l_ 

p!attor. FI'(' kv , j ~o l. Storlek 40 X 45 X 45 I11lll. 

L'a ~~and e fnr porlab ia m ollag'are. 
J{ o'. 12: (lO brutto. 

V/lr slora ra(li.oka talog {(J4 sid.) är Il U utko,n

men samt sä/lde~ till vårt sjiilvkost/ladspris 

kr. l : - + porto 20 öre. 

RADIOKOMPANIET 

Odengatan 56, Stockholm 

Tel. Yiix pl :n 3114, 322060, 310025. 

Vi erbjuda alla 

Populär Radio:s läsare 

PROVNUMMER GRATIS 
av Nordens allsidigaste 
radiotelrniska tids/crift 

RADIO EKKO 
wm varje m~nnd följ er ratIlolltvecklingen pn 
,Iet teknlsl<a , nyhe tsmässiga oeh fackliga om· 
rödet och so m dessutom Innehi\Jler Intres· 
santa, grundligt genomarbe tade kon struktions
a rtiklar, r ecensioner och öve rsikter öve r ny n 
"a uioböcker och -tidskrifte r frän hela ~llrlden. 
l"il r kortvågs-sllndaramntörer finlles i varj e 
numme r stof! av speciellt Intresse. 
Kvartalsabonnemang llå RADIO EKKO kan 
tecknas på alla svens ka postkontor . TIelilrs
abonnemang kan ill'c n erhillIas direkt frl\n 

förlaget. Priset per hel:'r ii r kr. 10: 60 I sven· 
ska pengar, som kan iubetalas på fårt svenska 
postgirokonto H 14. llär kan iivell annons· 
lik\"lUe r insiittas . 

l"ö rsö k vllra billiga ord-nnnonspr (pris 7 ör< 

pe r ord) om Ni viII byta. Idipa elle r siilja 
<Higot på amatörmarknaden ! 

RADIO EKKO 
D,L.....SK RADIO-l'UJQSSJI: 


Ndr. PRnuU8TeJ 17, Holte - Da.nmnrk. 


På "ilden demonstrerar Luxors försäljnings
chef i Göteborg, Lennart Knap e, magnefonen 
[ör prins Bertil. 

Luxors trådinspelningsaggregat har tillkom
mit efter samarbete med Armour Research 
Foundation i USA . B. S- g. 

Und~r denooll. rubrik Inröres kortore dl. lm.
~lo ns inliigg rrAn ,.,\rl1 m oore . u" r.slkter 80m 
frunlfi;rns r.\r helt 8tå rör "ederbömnde lu
~nd[lres riikning. 

Hr Redaktör! 
POPULÄR RADIO innehåller många ar

ti klar av värde. som man när mim vid ett 
senare tiJJfälle ~öker dem, har ett tidsödande 
arbele att leta reda på. Likaså uppgiften att 
leta reda på en artikelseries alla delar, spe
ciellt när den är överhoppad några nummer, 
är besvärligt. 

Hur skulle det vara a tt föregå den fack· 
liga tidskriftsvärlden med elt nytt, gott exem· 
pel genom att utge tidningen i sådan form, 
att den lä tt kan läggas upp i lösblads[orm, 
exempeh'is som Svensk lngenjörskalender. 
Det är ju alls icke nödvändigt att skicka ut 
varje nummer i lösa blad, men det borde 
icke vara omöj ligt att hryta ihop artiklar och 
annonser så all alla artiklar kan lösgöras 
utan att man får någon hit -aven annan 
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VITROHM:s 

PotentiometI'ar Trådlindade motstånd 

med S-märkt tryck- och dragströmbrytare 

Finnes i följande ohm

värden : 

50 K, 100 Kohm 

0,25 och 0,5 megohm 

l och 2 megohm 

D:o utan strömbrytare: 

10 K, 25 K, 100 Kohm 

0,25 och 0,5 megohm 

l och 2 megohm 

r ~I~olo~~ ~~~:~:~~~~T~~H~L~IlGrafitmotstånd 1/4, 1/2 och l watt 

Obs.! Ny adress --+ \. Norr ~1älarstranJ 62 Posti(irokonto 157 115 rI 

Levereras i värden upp till 160 watt. 

Ä661 S O LAT O R E R 
av synnerligen gedzget utförande 

LagernulIllIler D 212L Griillglassenllle 40X:1O mm. Pr ]00 ~I-. 

] 6: 50 brutto. 

I,agernulllmel' J) 2210 Koppurwire 7 X 7 X 0,2:1. 

I.a.gernllllllller )) 2211 KOPIla rwil'e 7 X 0 ,,,2. 

Lage\"nurnmer D 2201 J\" pfll pfllling 0.7;:; gr l1. 

I.agernurnmer D 2202 J\" (!(ll e(llling 0 ,5 r ull och syn l't 

La.gernunllner D 2203 J\"edlp(]nillg 1,12 vi t. 

Bilradioant.enner - tal,- och fönsteran

tenne\" - all övrig materiel. Endast till 

Hadioh:ul(llare od] Servicemän. 

m'aan radio a.b. 
STOCKHmM GOTEBORG MALMO KALMAR 

Mästar Samuelsg. 56 B Odinsgatan 20 Friisgatan 6 Storgatan -47 

Tel. 230360 Tel. 150587 Tel. 31 223 Tel. 12-481 
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,HoBBY.. intresserade! 
I(o stnad~fri tt sUnda vi [Hl uegiirall n h ' katalog' 
över 

RADIODELAR 
ELEIi:TRISK MATERIEL 
IWPPARTRÅD etc. 

~:lmtilli gt c rh: llle l' X i pro~p e k t vre r r å r l.:U l"~ 
prakti s k t r uc!i(') bygg0.. 

AB BEVA-TEK'NI IK 
Gre\"tUl'("ga ~a ~ 22 Stockholm 

l3uti.k : Roslag~gata n 58 

INSTR UJVfENT
REPARA liONER 

av alla slag utföras 

M. STENI-IARDT 

INGENJORSFIRMA 

S:r Eriksgatan 101 Stockholm 

Telefon: 329927, 339928 

En fascinerande 
hobby 

LUr Er radioteknik från grunden 


genom praktiskt radiobygge! 


Såväl för den blivande radioingenjöre n ad 

servicemannen som för dl~n bobbyintresseraul 
nr vilr praktiskt upplagda brevkurs I radln 
bygge en int·r cssant och Hirorik väg till värde 
fulla kunskupe r. 
Vi sända gärna prospekt utan n :l ~on förbi" 
delse från }~dcr sida. o 

Angiv tydligt namn och Illlress . Miirk kU\·c r · 
tet eller brevkortet "RKR" . 

AB REVA.TEKNIK 
Gr,,.,tureIrRt.aR 22 - St...,kholm. 

J~ger och försäljning: 

RO,sJugsgatan 58 

artikel på baksidan av något blad. Överblivna 
utrymmen fylle s lämpligen med annonser. 
Det hela blir lättare om POPULÄR RADIO 
övergår till mindre format, exempelvis AS 
eller A6. Osquar. 

PS. Gå åtminstone över till alt trycka serier 
så att de kan samlas! 

Den föreslagna reformen är tyvärr av rent 
praktiska skäl omöjlig alt realisera. För de 
läsare, som önskar registrera artiklar i 
POP ULÄR RADIO har vi i nr 12 i varje 
argang tryckta DK-referat för viktigare ar
tiklar. Dessa DK-referat ger förutom DK
klassificeringen ett kort referat av artiklarnas 
inneh 11. I nr 12 finns det dessutom ett full
ständigt register för innehållet i resp. år· 
gångar. Red. 

Telegraferingslektioner 

Armens Signalskola har meddelat följande 
program för telegraferingslektionerna för ti
den 18/ 7- 30/ 9 1949. 
Station si= al: SHQ 
Frekvenser och vågtyper äro ändrade sålunda : 
kl 0730- 1I00 frekvens 6300 kp/ s (47,6 m) A 2 

6470 kp/ s (46,4 m) A 2 
kl. 1900---221S frekvens 4030 kp/s (74,4 m) A l 

6470kp/ s (46,4 m) A2 

Tid Måndagar-Fredagar 

6300 kp/s 6470 kp/ s 

0730----0800 
 40-takt' ) 6O-take) 

0800---0830 
 4O-takt 60-takt 

0830---0900 
 4O-takt l

) 60-takt' ) 

0900--0930 
 6O·takt 4O-takt' ) 

0930---1000 
 6O-takt' ) 40-takt 

1000---1030 
 80-takt lOO-takt' ) 

1030---1100 
 80-takt') 100- 12S-takt 

I Måndagar. Tisdagar,
Tid Torsdagar, Fredagar 

4030 kp/ s och 6470 kp/ s 

1900---1930 
 40-takt") 

1930---2000 
 60-takrl

) 

60-taktO) 

2030---2100 

200 2030 

80-takt' ) 

2100---2130 
 80-takt') 

2130---2.200 
 100---125-takt' ) 

12200---221S 60-takt") 

l ) klartext. 

") klar tex t. 

' ) halva tiden klart ext. 

.1) hal va liden klartext. 

' ) klartext. 

") alla morsetecken, som förekomma vid inter

nationell trafik. 


BYTE~ OCH FÖRSiUJNINGAR 
'1'111 snlu : Butt,-']l·i \'. k o r t. molt. Sv, armen, 

t yp l Il, ilt· , O,;' lO ~lc/s. 3 band, Pris HjO; - , 
Hll n e L i nds trUllI , BettlHt. 

Till sulu : E t t b l\gl'i.i ll ~at nlltal "His ~Ia:-;t(lrs 
\nice" t r' a u:'icip ti ull p ic!,> ufl 'S tyP ,'P:\I 24t)(i 
( som ll ll viindcs v id il. B. C. i 'EIl g- lulld) ",iI 
j es dire k t ti ll alUal i)rer fö r Kr. G:l : - pe r Sl. 
n ,{to, Jm!)ed u lJ s l O ohm, T onarm föl' upp till 
15" s id vo r , T e l. n7 OU GO. 

"0:roio;!ol o~:~,i ~~o:o o,OOX :\:oooo ~o~~~~~.'o~ ~;~~: :.i'l~'t~~; ~i~ ooo~ii;;~~~~ 
100 \\ , 7- ll,l mefs saIllt kri·'l ll ll 8 IIlC/ ' . 2 r0
:o: e l'Y l' ik o(' h i:in u ri ll g ss r h pJfla Ill l' u fG lj r l', ' rar 
I~ I (>(J illlbud ti ll ~igll. " B(> 4;")f.)-A", 1..1. t. kOlJt o r 
I. ' ., b, 

Electron Wire 
- den populära nedledning tråden 

Rullar om 17GO, 300 och 100 yards, kar
tonger om 25 yards 

Skärmad nediedningi 
Pura-kabel 


lUngur 0 111 100 mtr. 


Skärmad Pi,k-Up ledning 

Luxor- skivväxlare 
SHnk tu priser 

Hörtelefoner N&K 
Stor sortering av aktuellt servlcematerie1 
för rudiovel'kstiider finnes på Inger för 

omgående leverans 

:"\y ka n lug u tkolllm er till h list: i\ ><ougell 

o 

ATER I LAGER ~ 

Grammofonmotorer 
fa br. ..Ebne'·.. . 110-220 vult, ull s tröm. 
Pri s l,w 1lltl!. lueu s kivtallrik . .... .. . .... l'-.:r. 97: 

" komp!. utan s kh·tallrik ............ .. 85:

Kortvågsspolar 
LufllinUlH](' , flV fabr. "E,ldYFitone'. :\[o nt pr:ul e 
,,:1 kerallli sk platta. 3. ~, G, 8, 10 l"a!"l" . 
Pris pe r s t. Kr. 2: 75. 

Spolhållare till d:o 
Pri s Kr. 1: 60. 

Kortvågskondensatorer 
' Eddystone" 
20pF ...... Ii:r.7:50 
40 \lP ."". " 8: 50 I OO ,pli' ... " . J{r. 8 : 20 
00 pI,' ".", .. 9:  HO pI" .. ,. ,. .. 8: ';O 

F e >derlctlnin g 75, 1:30 sam t 300 Olllll. 

CO HOTOR Amulörecnt!"u l m ed H F' -s te~ 80 
-40, 20, 15 (H:ll 10 lll: han d e n kr, 69: _. '"" I 

~tor i'1ort(~ rin g fl\" kortvtlgsmat e.rie l, kolUpl. spol
sy stem , elektroly tkondensn torc r motställ d ru
di?rör t mHtin s trume nt, l1ög talar~, hurtelefon er, 
mIkrofon e r m. Bl. 

B!~ ~;i r \"rl r 8pccialpri s li gta . 

NATIONAL RADIO 
~I " lurcgat a ll l, '.rel. 20 Bu 02. STOCK H OLM. 

POPULÄR RADIO NR 8/1949 228 
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•• 

Använd 

Varför besväras 

av nätspännings

variationer? 

1 
J 

KOJ\1STAIVTSPANNIlVGS~TRA~SFORMATORER 


Transformalorerna reJ ucera spänningsvaria Transformatorerna utföras normalt i 6 olika mO

tionern a i förhållande 15/1. deller och ett stort antal typer för: 

T'""rrka au tomatiskt. .nspannmg : 	 % - 130 V eller 190-260 V, 

50 p/s Fordra valken Lill~yn eller underhåll och 

har inga rörliga delar. [ r lspänning: 6, 12, 110 eller 230 V 

Skydda helt mot kor tva l'iga toppspänningar Effekt: 4, JO, 20, 25, 50, 60, 150, 250 
och skydda sig själva för kortslutning. walt. 

Begär ~ffert med närmare upplysningar. 

G E NERALAGENT 

PÄR, HELLSTRÖM 

AGE.\fTUR l<' IR IU A 

Spannmålsgatan I L! GÖTEBORG Tel. 132832, 1143 39 



sHe GLIMMERKONDENSATORER 
en konkurrenskraftig lil1alitetsprodullt 

Föt L.thrlkallt Cl") som lill !;) ],;J. fullgOtla kompoll('n!l lr i si n [Hollukti o n 
fyllet' SHe f:lil1l111NkO lld ,,,ntorer dc hiif:~t stälhla ansp riil, . D ella 

med s peciell lI,insy" tage n lill följande kra,·: 


J{\'aliteten - hög\'urdig (se netlans t" en,lc S[lccifikalion). 

Formatet - nlinsta. möjliga. 
r."iset - 1,ollhurre nHl\l'flftigt. 

Standartlpro,luktioll cn upp lage r ulla önskad e l<upac i tcl cr fr:"' ll ;:; pli' 
till 7000 pP, ''' '' d ["rma t e n!. netlan s t:1cn,le sl;iss , To lcra no efter 
ö nskC l1Ittl; dOck lUgs t ± 'h "o cllCr ± l/:, pP. (Största diffcrens_ 
a]teL'lI atin:L) Xv en andra typ er Ulh'erkas på ucgUran. 

Alla SRC glimmerkolldcnsatorer genomgå kon/roll all de fylla 

nedanstående garanti: 

J{apaeit eten inorn ön s ];n tl tol r rHn s . ~l"tcs \'id en [rche us av 1 Mc/s. 
Förlustfa]itOJ'JI , mil le s I'id (~ Il frCl.;:\'cns av 1 Mc/, . 

;\Ii n tl rc nu 	 10 / 10- ' (ijr \'li rd l\ n örcr GO pli' 
l 5 X lO- ' [ö ,;inlcll me1!an 40 pli' och" 20 )<10- ' [ö r \'1in.1cn m ellan 2Ci pli' och" 30 )(10- ' rör \'ii l'llcn mellan 10 pli' OC ll" 

rro\'.p ii llnill g 1000 , olt likst röm. Driftsplinning 350 
Isola lionamolst,ln!1, sWrre 20000 lllcgohm. j\I;.ites"n 
likstr(im. 

00 p]' 
40 pI~' 

25 pI>' 

,olt likström. 
\'id 1000 ,"olt 

Stick prov tages ställdigt Ilr produktion en för nedallståellde kontroll: 

FuJdlll"OV. 	 omfatta nde tre' ~ -l -U lll lll arsvrov "jcJ 011 r<, lativ I uctfukt ig'hct 
av OS %. Varje pro" omfattar 10 timlll"r \'i,] 00" C och 14 timmar 
vi,] 20 0 C. 

C:a 1/2 timme efter provningens slut godkännes följande: 

Ii:apaeitan sföl'ä llc1dng: lUaximalt 0,2 fl /u ell er 0,2 11F. 
FörlnsUlllrtor: ~Iaxilllfllt ~IlX10·' (fvr \' ;i l'd ~n ö"er GO pli'). 
Jsolnti o nsmot~tånd: j'linst rllr ,;) 000 c;(l lllll . 

Fön'ih]rin gs p" O\', om(atlande fyrtio 24 - timmarsprov (900 tinll llar) i 
torl' l uft. Va rje Ilt O" om(al tn r 10 ti mmar "id 70° C och 14 timmar 
\'i,1. 200 e, h ela tid e n m cd 300 V Iiksplinn in g p:Hryel;t. 

Omedelbart efter provningens slut godkänn.es följande: 

Ji:a pacitansför.inddng: J[aximalt 0,2 °io ell er 0,2 pI;'. 
:För lusUukto r: Ofijriindratl. 
Isolationsmot,sh'ind: O[öl'iindrat. 

Temperatllrlweffieie"t, -r- ~O till + S:) millioll,l clat' p er gr~,J e . ~!Utes 

m(,llaJl 20" C aell :JO~ e "i,l eu I rekl'cns a,· c:a 1 ;'11th . ( L>',jr \'tirden 
öre r GO vF.) 

Vi stå alla spekulanter till tjänst med prover, offerter och alla önska· 

de upplysningar. Med speciell tanke på grossister och återförsäljare 

lagerföra vi en större sortering av de 

terna med tolerans ± 10 Q/ o. 

EJ 

K oPV 1i ngstl'?uIarna s f ria mn~tl 32 
rnm. l,-on llcll ~a tOl'ns tjockle k på 
sa 111 tlig-n tYller 3,5 mm . 

mest förekommande kapacite 

längd IJredd 

u·- 50 pIl' JU mm Smm 
G1- 120 pV' 10 UHn 11 mm 

U 1- 200 [lli' ~1 nUll ]J mm 

2:1 1- 2;)0 pF 10 mm lO mm 

2;)1·- 3;)0 [lli' 21 min 10 mm 

3~1- 500 Pr,' 21 nun 21111LTI 

501- 700,1 pI>' 20Jllm 21 mm 

STABILITY RADIO c O M P O N E N T S L T D. L O N D O N E. C. 1 ENGLAND 

Generalrepresentant för Sverige: 

INGENJÖRSFIRMA. ELFA 

TUllolandsvägen 22 BROMMIl Tel. 26 {61'>, 2623 {O 

http:godk�nn.es

