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Nya exteriörer 

Under det att de kopplingar som nu

mera tillämpas för rund radiomottagare 
i ytterst få avseenden väsentligt avviker 
från de som användes före kriget så 

har däremot mottagarnas exteriörer un
der hand, kanske framför allt i utlandet, 

genomgått en ganska radikal föränd
ring. Orsaken härtill är väl kanske fram
för allt den, att man numera förfo ga r 
över nya plastmaterial, som möjliggör 
en n)' och djärvare formgivning än vad 
man tidigare hade möjlighet att uppnå. 

Vi visar här några utländska mot

tagare, där nya formgivningstendenser 
ifråga om mottagarens exteriör kommer 
fram. I fig. 1 visas en intressant kon
struktiv utformning av mottagarens Fig. 2. 5·rörs mOllagare med originellt anordnad skala och lätt 
hölj e. Höljet består här av två alldeles åtkom.liga rallar. 

lika delar, som sammanskruvas i mit
ten genom en fläns. Både fr am och att den har 4 rör, varav det sista mellan Illng på båda sidorna, användes för 

baksida kan alltså tillverkas i samma frekvensröret är reflexkopplat. in- och utkoppling, som våglängdsorn

pressform, vilket givetvis innebär en koppling, för avstiimning och för volym

icke oväsentlig fördel ur tillverknings I fig. 2 visas en annan mottarrare, av kontroll. Antennen är anbringad i slad

synpunkt. Att mottagaren härigenom sedd för mottagning på mellan och den till nätet. Apparaten är utrustad 

också ä r väsentligt lättare tillgänglig långvåg. Den är utrustad med 5 minia med en permanentd ynamisk högtalare 
fö r service ligge r i öppen dag. Ifråga tyrrör och höljet är liksom i mottagaren med en diameter på 12,5 cm, och stor
om den koppling som anviints i denna i fig. 1 alldeles symmetriskt. Skalan är leken på apparaten är 23 X 19 / 11,5 cm. 
mottagare så kan noteras, att den är originellt anordnad på en vals, och ral En idealisk bordsapparat! 

försedd med en inbyggd ramantenn och tama, som är belägna i skalans förl äng (forts på s. 246) 

Fig. l. Trevlig rundrad iomollagare med hölje best1iende av två 
exakt lika halvor av plast. 

Fig. 3. Avstämningsdelen till en rundradiomottagare. Den all
slutes via en kabel till LF· och n1itcl elen. 
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Mottagareteori: 


(forts.) 

Gangning av oscillator- och signa/kret

sarna. 

Tidigare har i olika sammanhang') 2) 
berörts, att den mottagna signalspäl1

ningen med frekvensen Is sammansättes 

med en osc illatorspänning med frekven

sen lo till en konstant mellanfrekvens

spänning med frekvensen Im' Vidare 

har angivits, att man mestadels lägger 

osc:iIlatorfrekvensen över signalfrekven
seni). Härav inses, aU 

Im = lo - Is (18) 

Då /171 förblir oförändrad när Is änd

ras vid mottagning av olika stationer, 

så måste också lu ändras, och ändras på 

ett sådant sätt, att ekv. (18) gäller. 

Mottagarens ingångskrets avstämmes 

till resonans med den mottagna signa

len. Betecknas induktans och kapacitan 

hos ingångskretsen med LI resp. C l , kan 

man alltså skriva: 

l
12s = 	 ( 19) 

47T2LICI 

För oscillatorkretsen gäller då: 

(Is + Im r = 4 2: c (20)
II ~2 ~ 

där L2 och C2 äro kretsens induktans 

resp. kapacitans. 

Om nu mottagaren, som vanligtvis är 

fallet, är försedd med enrattsavstäm

ning, måste ingångs- och oscillatorkret

sarna avstämmas samtidigt, vilket o1tast 

sker med hopkopplade avstämningskon

densatorer (gangkondensator). C1 bety

der då en kapacitans v. s. h. inom kon

densatorns variationsområde. Mot varje 

värde på C I svarar ett bestämt värde på 

C2 , vilket kan beräknas ur: 

1 RYDELL, C: Beräkning av HF-delen, Po
pulär Radio (1947). nr 7, s. 181. 

2 RYDELL, C: Blandarsteget, Populär Radio 
(1948), nr n , s. 276. 

232 

Oscillatorn 

Av ingenjör C RYDELL 

l 
(21) 

Nu är det givetvis möjligt att kon

struera en gangkondensator på ett så

dant sätt, att för varje frekvens Is, sva

rande mot ett visst värde på C t , rätt 

kapacitans C2 erhålles. För varj e inställ

ning skulle då oscillatorn svänga på 

rätt frekvens. En sådan lösning, att för 

oscillatorkretsen använda en vridkoll 

densator med annat kapacitansförlopp 

bin signalkretsens användes sällan i prak

tiken. Om nämligen vridkondellsatorer

na äro riktigt dimensionerade för ett 

våglängdsområde, erhålles dålig eller 
in(ycn överensstämmelse för andra om

råden. Man föredrager därför allmänt 

gangkondensatorer med lika sektioner 

och anpassar osciIlatorkretsens kapaci

tansvariation till förkretsens med hjälp 

av serie- och parallellkondensatorer. Det 

grundläggande rcsonemanget härför är 

följ ande. Oscillatorkretsens resonans

Irekvens skall alltid vara större än för

kretsens. Därför måste först och främst 

L2 vara mindre än L 1• Storleken av L~ 

bör vara sådan, a~t /0 får det rätta vär

det ungefär mitt på området. Vid fullt 

ur riden kondensator blir då lo för stor, 

I,,- Is blir större än fm' Detta avhjälpes 
genom att en parallellkondensator till

foga. kretsen. Vid fullt urvriden kon

densator däremot blir lo för liten, lo--/s 
blir mindre än Im' Här måste alltså vrid

kondensatorns kapacitans förminskas, 

....dFt~TS OStILLATORKRE.TS 

TIL'VC' L,m""C,

'- __ . ___ __ __ . .1 

Fig. 8. 	 Grundschema för paddingberäkning. 
Cp och korrektionskondensa torer Ct 

vid låga resp. höga frekvenser inom 
området. 

DK G2Ulno.U1 

vilket man uppnår med hjälp aven se

riekondensator. Oscillatorkretsen får 

därmed det utseende, som visas i fi g. 8. 

ToLala kapac itansen hos denna krets 

ar: 
l l l - --+

C
2 

- C\ +Ct C" 
Denna kapaciLans skall uppfyUa vill

koret i ekv. (21): 
l l 

h 2L-=--~+- = 2 (is+im)z.
C1 +Ct Cp 

Substitueras här CI med hjälp av ckv. 

(19) erhålles: 

--""l-
l --+ ~ = 4.n2L2 (fs+lm)2 

...,...--::-:--::--:-- +CI " (22)
4n2 j/L t 

Gör man nu ett försök att lösa de tre 

obekanta storheterna i denna ekvation 

(givetvis med hjälp av två andra ekva

tioner) visar det sig, att ekvationen ej 

gäller för alla värden pa j" dvs. en 

exakt riktig oscillatorfrekvens kan ej er

hållas över hela området. Genom att för 

en viss frekvens välj a lämpligt värde på 

en av de tre obekanta storheterna kan 

man uppfylla villkoret enligt (21). Ef

tersom det förekommer tre obekanta 

storheter kan följ aktligen tre lösningar 

erhålles, dvs. man kan få rätt oscilla

torfrekvens i tre olika punkter inom om

rådet. Antager vi nu, att dessa tre punk

ter motsvaras av frekvenserna fl, 12 och 

1:1 kan vi alltså ställa upp t1'e ekvationer: 

l l 
+- = 4:r2L2 (/1 + /11/)2

l Cll--- +CI 
4ll 2F IL l 

l 
+-

l 
= 4ll2L2 (f2+lm) 2 

l C"'+Ct
4n2F2LI 

l l 
+- 4ll2L2 (/:1+1",) 2

l Cll 
4'iF"I-

3 1 
+ CI (23)
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Ur detta ekvationssystem kan man lösa 

C/, Cp och L2 om värdena på fl , f2 och 

f3 äro kända, varfö,r vi allts för t må 

t.e bestämrna dessa s. k. koincidensfre

kvcn er. Det fördelaktigaste förloppet 

av oscilIatorfrekvensen måste erhållas 

om f2 lägges ungefär mitt i området 

samt II och la i närheten av min.- resp. 

max.-frekvensen. Vid den L gfrekventa 

iinden av området kommer d osciIla

torfrekvensen att vara för hög. Med 

ökad frekvens mi nskar felet och blir 

noll i fl' Därefter blir oscillatorfrekven

sen för låg. Felet ökar till en viss punkt 

där det åter börjar minska, pas erar 

noll i f2' ökar och uppnår ett maximum, 

varefter det åter minskar och passerar 

noll i fa. Utanför f3 blir oscillatorfre

kvensen åter för låg. Felet i kp/ s ,som 

funktion av frekvensen framställes i 

form aven s. k. paddingkurva i fig. 9. 
Kurvans förlopp kan påverkas inom vi

da gränser genom val av koincidensfre

kvenserna, och det gäller d att älja 

dessa så, att gynnsammast möjliga re

sultat erhålles. Vad som menas med 

»gynnsammast möjEga resultat» kan bli 

föremål för diskussion. Man kan exem

pelvis bestiimma, att avvikelsen åt båda 

håll kall ha samma max.-värden. id 

en super kommer man på grund av mel

lanfrekvensförstärkarens större selekti

vitet alltid att göra inställningen på ett 

sådant sätt, att fo--- fs ger exakt mellan

frekvens. Härigenom blir förkretsen 

(ev. förkretsarna) sidavstämJ lika myc

ket som paddingfelet är stort. 'led 

ovanniimncla förutsättning blir då maxi

mala sidav tän1l1ingen i kp/ alltid l ika 

slor. 

+6 

~+4 c. 
y 
- +2 ... 
~ o+\~------~~~--------~
<7 z 
ö -z 
Cl 
<
11.-4 

O.' 0.7 0.8 0,'3 1.0 ',I '.Z ',~ 1,4 1,5 
Mp/~ 

Fig. 9. 	 P addingkurva fö r de ilexlen llf'räk
nad kretsarna. 
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Med utgångspunkt från att förkret

sens selektivitetstal minskar med ökad 

frekvens är det lämpligast att göra 

paddingfelet minst, där selektivitetsta
let är störst, dvs. max.-avvikelsen bör 

vara proportionell mot signalfrekvensen. 

En tredje synpunkt iir, att padding

felet bör vara minst inom ett begrän

sat område, inom vilket flera ur Dlot

tagningssynpunkt vikLiga -tationer äro 

belägna. 

Att uppstiilla en absolut allmängiltig 

regel för val av koinciclensfrekvenserna 

är således ej möjligt, men följande re

gel har i praktiken visat si o- fördelak tig. 

.. r områdets gränsfrekvenser fmax och 

fm;", så sätter man: 

och 

h = fm in+O,04a 
(24)h= fm;n+0,42a 

h = j.mi,,+O,90a 

Med användning av (24) kan vi nu 

lösa ekvationssystemet (23). För att un

derlätta lösningen brukar man framstäl

la C Ct· och L. i l)arameterform. Flera'" 
olika lösningsmetoder har utarbetats, 

och av dessa väljes kir en, som fram
stälItr av Lan.gford Smith1

). 

F ) Cr+C t
L2 = L I - ., C(m- I 	 'P 

ärdena på F, rn~ och n~ erhålla ur: 

b~d-c3 
F = --::-:- 

2fm 

där 

a=j,+fd-!J 

b~ = Ilf2+!tf3+M3 
cH= flM3 

l :\llTH, L: Radiotron Dc,igners Handbook, 
)'dne}' 194.5, . 111. 

d=a+2f", 

Cu = 25~?0 
L1j-mll) 

fl , f2 och fa äro koincidensfrekvenserna 

uttryckta i NIp/ s, fm mellanfrekvensen i 
lVIp/ s Co största kapacitansvärdet i för

kretsen uttryckt i pF samt L1 induktan

en iförkretsens avstämningsspole, ut

tryckt i pH. 
För kontroll av beräkningarna insät-· 

tas de erhållna värdena i ekvationerna: 

l " -

') 
G·l)r~ntin. 

n-
C,+C t 

Oscillatorfrekvensen för olika värden 

på signalfrekvensen erhålles ur: 

• /P+ n. 2 

fo= mv P+l2 (25) 

Exempel 
För att belysa användnin "en av me

toden skall \ ' tilliimpa den på ett prak

tiskt exempel. Tidigare har antagits, 

att mellanvågsområclet sträcker sig från 

0,5 till 1,5 lp/ s. Förkretsens induk

tans har boriiknats till 195 ,ull. IVlcllan

frekvens n välj es till 0,475 Mp/ s. Där
med ha vi alla erforderliga utgångs 

viirden. Enligt ekv. (24) bli r: 

fl = 0,54, Mp/ s 
h = 0,92 Mp/ s 
h = 1,40 lVIpi s 

Delr sultaten bli: 
Co= : 19,6 pF 

a = 2,.3600 
b~ =2,5408 

c3= O,6955 
d= 3,8100 

12 = 9,4586 
m~= 18,04,OO 

n2 =0,26.J2 

:)O!TI slutresultat erhålles : 
Cp = 4,76,l pF 

Cr = 13,13 pF 

1.2 = 103,7 ."H 
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Med hjälp av ekv. (25) beräknas 
oscillatorfrekvensen för olika inställda 
signalfrekvenser. Resultatet framgår av 
lIedanstående tabell, där J betecknar 
paddingfelet i kp/s. 

I lo 1+1", J 

Mp/s Mp/ s Mp/s kp/ s 
Im i,,, 0,50 0,9786 0,9750 +3,6 
/t 0,54. 1,0152 1,0150 +0,2 

0,60 1,0720 1.0750 - 30, 
0,70 1,1705 1)750 -4,5 
0,80 1,2720 1,2750 -3,0 

f~ 0,92 1,3953 1,3950 +0,3 
1,05 1,5289 1,5250 +3,8 
1,20 1,6804 1,6750 +5,4 
1,30 1,7791 1,7750 +4,1 

h 1,40 1,8754 1,87.50 +0,4 
Imax 1,50 1,9689 1,9750 -6,1 

felet i koincidenspunkterna blir här 
ej exakt noll, beroende på att inte till
räckligt många siffror tagits med vid 
berakningarna. Avvikelserna äro emel
lertid så små, att de kunna lämnas utan 
avseende. Kurvan i fig. 9 har uppritats 
med hjälp av värdena i ovanstående 
tabell. Som synes erhålles, om koinci
densfrekvenserna hestämmas ur (24), 
ett paddingfel, vilket blir störst vid 
högsta frekvensen in m området. 

För beräkning av Cp, Ct och L2 måste 
4.ställiga logaritmtabeller användes om 
tillräcklig noggrannhet skall erhållas. 

Grafisk lösning. 

Liksom det utarbetats flera olika me
toder för matematisk lösning av pad· 
dingproblemet finnas också många gra
fiska. Följande metod har angivits av 
SturleYl' Den är lämplig för snabba 
överslagsberäkningar, men noggrann
heten är begränsad. 

För konstruktionen erfordras känne
dom om koincidensfrekvenserna, vilka 
kunna bestämmas ur (24), förkretsens 
kapacitansvärden samt oscillatorfrekven. 
sen i koincidenspUIlkterna. Kapacitans
värdena beräknas lätt ur ekv. (19) om 

l STURLEY: Radio Receiver Design, del ' r. 
London 1945, s. 280. 
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ev Cp 
pfpF 8 E 

GOO }-----------------------------------t 600 

Fig. 10. Grafisk lösning av paddingproblemet enligt Sturley. 

LJ är känd. Oscillatorfrekvenserna be
räknas med hjälp av ekv. (18). 

De vertikala linjerna AB och CD i fig. 
10 äro båda försedda med samma line
ära gradering i pF, den förra angivan
de förkretsens kapacitans, den senare 
paddingkondensatorns. Avståndet mel
lan linjerna är godtyckligt. Cv-axeln 
drages ned förbi A av skäl, som anges 
längre fram. Använda vi samma för
utsättningar som ovan få vi C1= 440 
pF, C2 = 151 pf och C3 =65,5 pF. Des
sa värden avsättas på AB och räta lin
jer dragas från AB till D enligt fig. 
Nästa åtgärd blir att på ett genomskin
ligt papper draga linjen ST och vin
kelrätt mot denna en lin je, vilken delas 
så, att XXl :XX2 : XXa förhåller sig som 

(1/ /01)2:(1 / /02)2:(1//03)2. I vårt fal! er
hålles då XXI = 0,955, XX2 = 0,.516 och 
XX3 = 0,30S. Från T dragas räta linjer 

genom XI, X~ och X3• Det genomslån
liga papperet lägges nu över det förut 
beskrivna och flyttas till dess en linje 
vinkelrät mot ST går genom A och 
skärningspunkterna DCt, DC2 och DCa 
med TXI, TX2 och TXa eller deras för

längningar. Den mot ST vinkelräta lin
jen drages ut, så att den skär Cp-axeln, 
varmed värdet på Cp erhålles. En linje 
genom S, parallell med AD avskär pa 
AB:s förlängning nedåt ett värde, som 
är=Ct• 

Cp kan bestämmas relativt noggrant, 
medan värdet på Ct endast blir ungefär
ligt. Detta är emellertid av mindre be
tydelse, eftersom Ct antingen utgöres 
aven trimmer eller aven fast konden
sator parallellkopplad med en trimmer, 
vilken trimmas in i övre koincidens
punkten. Metoden ger ingen upplysning 
om värdet på L2, men delta kan lätt 
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beräknas approximativt. En linje gerIOm 

H, parallell med AD avskilr på AB ett 

värde, ,om är resultatet av Cv och Cp i 

serie. Lägges till detta värde (i vårt 
fall 114 pF ) storleken Ct (22 pF) er

halles oscillatorns totala avstämnings

kapacitans för den melIersta koincidens
frekvensen. L~ erhålles ur akvationen: 

l 
L2 = 4 ." C

71-J-u~ 	 ~ 

Beroende på det osäkra värdet på Ct 

blir ej heller L2 noggrant bestämd, men 

eftersom denna är trimbar är exakt vär

de ej erforderligt. 

De ovan angivna metoderna för be
stämning av Cp etc. gäller endast under 

den förutsättningen, att signalkretsen ej 

har någon resonans i primärkretsen. I 
praktikelI är detta sällan fallet, emedan 

signalkretsen påverkas av MF-spärr och 
antenn. För att få denna inverkan så 

liten som möjligt, bör höginduktiv pri
märspole och liten koppling till avstäm
ningskretsen användas. Mätningar bör 
alltid komplettera beräkningen. 

Paddingfelet på kortvåg. 

Då antennen vid kortvågsrnottagning 

är ekvivalent med ett motstånd på 400 
ohm tillföres si unaIkretsen en dämp

ning, som är så stor, att selektivitets
talet för förkretsen bLir mycket litet. 
Någon hänsyn till paddingfelet behöver 

därför ej tagas, utan kapacitans- och in
duktansvärdena kunna beräknas på 

samma sätt som motsvarande värden för 
signalkretsen. Är mottagaren försedd 

med HF-steg bör dock paddingberäk
ning företagas i vanljg ordning. 

Dimensionering av oscillatorspolen. 

Med användning av samma spolbo
bin som för de tidigare beräknade sig

nalkretsarna (Alpha typ Fl med k
värdet 0,04· lO-G blir lindningsvarvta

let för oscillatorkretsens avstämnings
spole: 

N =. / 103 7 . 10 (;
V 0,04.10-0 

N =Sl varv. 

POPULÄR RADIO NR 	9/1949 

e, 

Fig. Il. 	Slutgiltiga schemat för den i texten 
beräknade oscillatorn. 

Specifikation: 	 C,, = 10-30 pF (trim
mer)Röret 	 utgöres av 
C, = 15-475 pFtriodelen i ECH21. ( vridkondensator) 

R, = 20 kohm C,, = 476 pF 
R2 = 100 ohm C,= 15 pF 
R .1 = 50 kohm L o = 104 flH 
C, = 1000 pF L~=27 flH 
C2.= 100 pF M = 37 ,ull 

Återstår att bestämma kopplingslind

ningen, varvid först oscillatorrörets ef
fektiva branthet måste beräknas. Som 

hlandarrör väljes ECH21, för vars tri

oddel föl j ande tabell värden erhållas: 
Ig =190 j.tA 
Rg = SO kohm 
Ia =3,5 mA 

Gallrets negativa förspänning ar då 
190 . 10-6 • 50 . 103 = 9,5 volt. Effektiva 

brantheten kan approximativt sät
l 

tas = ~!T (jfr fig. 3), alltså: 

3.5 V
50 :=::::; 9:5 :=::::; 0,37 mAI 

Gemensamma induktansen M beräk

nas med hjälp av ekv. (9), där C-vär

det tages för lägsta oscillatorfrekvensen. 
R utgör kretsens totala dämpning. Anod
och gallerdämpningen uppgår, om 
Rg = 50 kohm och Cg = 100 pF, till om

kring 15 kohm. Anodmotståndet bör 
vara 20 kohm, varför totala dämpmot
ståndet blir 3,6 kohm. Antages Q-värdet 
för spolen vara = 100 blir r för 975 

kpl s = 6,5 ohm. 

0.37 . 10-3 • M . 8.6 . lO:] 
103,7· 10-°+6,5.8,6103 .250.10 12 = 

=-1; 

M = 37· lO-G. 

Nu är 

där L3 

M=lcVL 2 La, 

är kopplingsspolens induktans. 
Om k antages vara 0,7 (kopplingsspo

len lindad mycket nara avstämnings
spolen ) erhålles: 

37 ·1O-o = 0,7,lLa .103,7.10 G; 
La = 26,9 ,uH 

Lindningsvarvtalet blir då: 

N =	 ' /26,9 · lQ-il
V 0,04· lO-G 

N = 	26 varv. 

På grund av de gjorda approximatio
nerna vid bestämningen av Se är lind
ningsavtalet för kopp\ingsspolen ej 
absolut korrekt, men värdet kan tjänst

göra som utgångspunkt för experimen
tell bestämning av det exakta värdet. 

Den nu behandlade oscillatorkopp
\ingen har det utseende, som visas i 
fig. Il. 

Några OIdpar 

Den tekn iska nomenklaturen innehåller 
många fall av ordvariationer där likheten så
väl i ordform som i betydelse är så stor att 
del kan vara svårt aLt dra den rätta grän
sen - om det nU fanns någon - mellan 
ordens användnin«sområnen. Ofta är det fråga 
0111 låneord, och några sådana faLl skola här 
behandlas. 

Fungera - funk tionera. Dessa ord ha exakt 
samma betydelse, och TNC rekommennerar 
därför fungera såsom det kortaste. Att »funk
tionera» över huvud taget användes beror 
givetvis på att det. mera tyd ligt sammanhänger 
med substantivet funktion; närmast ha vi väl 
fått ordformen fnln tyskan. 

[solation - isolering. Inom elektrotekniken 
användes ordet isolering i den konkreta be
tydelsen av isoler(ingsl rnaterial eller isoler
(illgs)detalj samt som benämning på verk
samhet.en att isolera t. ex. »rnaskinens isole
ring tog två veckoD>, medan däremot isolation 
dessutom och framför allt innebär egenskapen 
att vara isolerande t. ex. »isolationen till jon! 
sjönk hastigt». 

Komponent - komposant. Ordet kompo
nent har konunit till vårt språk frän engel
skan, ordet komposant från franskan. TNC 
har flera gånger fått förfrågningar om skill
naden i deras innebörd, men har svarat att 
orden måste anses som full t liktydiga och 
likvärdiga. Någon betydelseskillnad mellan 
dom bör icke framkonstrueras eller, där den 
redan finns, med någon som helst energi 
upprätthållas. Man bör alltså kunna få säga 
kraftkomponent och förlust komponent lika väl 
som kraftkomposant och förlu stkomposant och 
komponenterna i en klang lika väl som kom
posanterna i en klang. Inte heller spelar det 
för användningen någon roll - såsom för
modats 
ning eller 

- om 
upp

det 
delning. 

är fr1lga 

(F

om 

orts

sammansätt

. på. s, 241.) 
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I 

oTelefoni pa enkelt sidband 

{ 

I I nedanstående artikel 

med telefoni på enkelt 

påvisas, vad 

sidband, en 

som menas 

kommunika

tionsmetod, som amerikanska sändaramatörer i allt 

större utsträckning börjat experimentera 

med på senaste tiden 

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


Som bekant erfordrar en vanlig ampli
tudmodulerad bärvåg ett frekvens
utrymme, som ungefär överensstäm
mer med det, som visas i fig. 1. Bär
frekvensen, betecknad med f, är en 
enda frekvens. Sidbanden ta upp ett 
utrymme på båda sidor om denna fre
kvens, beroende på moduleringen. De 
skuggade ytorna i fig. l visa det ut
rymme, som sidbanden kräva. 

Mottagaren ställer man ju i vanliga 
fall in så, att man får bärfrekvensen 
så att säga i centrum av mottagarens 
bandbredd, och denna bandbredd är 
tillräcklig för att hela de i fig. l skug
gade områdena skall kunna tagas emot. 
Detta framgår av fig. 2, som visar sam
ma frekvensband som fig. l, men med 
selektivitetskurvan för en vanlig mot
tagare inritad med en streckad linje. 
Det är emellertid inte alls nödvändigt 
at ta emot båda sidbanden, ett faktum 
som man bland annat använt sig av för 

Bärvög 

Und~ Övre 
5idbondet sidbondet 


Ö. 
 \, / 

E 

<t 


-4 ·3 -2. -1 f.,.1.,.Z. .. l .. 4 k.P /5 

Fig. 1. En vanlig AM-signal består aven bär
frekvens och två sid band. De skuggade ytorna 
visa det utrymme, som sid banden kräva. 
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att minska heterodyninterferenser. Selek
tivitetskurvan för eu mottagare, som 
bara tar emot ett sidband, visar den pric
kade linjen i fig. 2. Under sådana för
hållanden tas ingenting bort från den 
ursprungliga signalen, eftersom ett sid
band är fullt tillräckligt, eller, som en 
amerikansk sändal'amatör uttryckte sa
ken: »Båda sidbanden säga precis sam
ma saker». 

Även om ett sidband kan tas bort utan 
att det betyder ett enda dugg, så kan 
inte bärfrekvensen tas bort, eller ens re
duceras, om modulationsprocenten är 
hög. Om exempelvis den prickade lin
jen i fig. 2 skulle skära bärfrekvensen, 
skulle denna reduceras i mottagaren. 
Detta i sin tur skulle ge en signal, som 
skulle ge intryck av att vara övermodu
lerad, eftersom de riktiga proportioner
na mellan sidband och bärfrekvens in
te skulle finnas kvar. 

Detta, att bärfrekvensen måste finnas 
i mottagaren tillsammans med sidban
det (sidbanden ), är mycket viktigt att 
komma ihåg vid den fortsatta behand
lingen av ämnet. 

Undertrye/ming av bärfrekvensen. 

Det är egentligen inte alls nödvän
digt att sända iväg en telefonisignals 
bärfrekvens, om den bara sättes tillba

ka på Sill plats igen i mottagaren. 
många år har man känt till metoder 
att undertrycka bärvågen, och deras ef
fektivitet har prövats med gott resultat 
under svåra förhållanden. De vanligas
te metoderna för modulation med sam
tidig undertryckning av bärfrekvensen 
är den balanserade modulatorn (med 
rör) och ringrnodulatorn (med diod
likriktare i bryggkoppling) . Båda dessa 
tar moduleringsfrekvensen och bärfre
kvensen och ger i utgången sidbanden 
tillsammans med några av bärfrekven
sens övertoner, som kan filtreras bort. 
Naturligtvis är inte undertryckningen 
perfekt, men en undertryckning om 
mellan 40 och 60 dB är inte svår att 
uppnå, och med en omsorgsfull balanse
ring kan man åstadkomma ända upp 
till 100 dB. 

Varken amatören eller någon annan 
kommer emellertid så värst långt med 
en metod, som bara undertrycker bär
frekvensen. Även om det är lätt att sän
da, är det så gott som omöjligt att ta 
emot den på detta sätt åstadkomna sig
nalen. En matematisk behandling av sa
ken visar, att bärvågen måste insättas 
med samma fasförhållande till sidban
den, som den ursprungligen hade. Det
ta betyder, att den nya bärfrekvensen 
måste ha exakt samma frekvens och fas
förhållande till sidbanden, som den ur-

Fig. 2. Vid vanlig mottagning lägges AM-sig
nalen mitt på mottagarens selektivitetskarak
teristik. Om mottagaren är tillräckligt selek
tiv kan man dock, som den prickade linjen 
visar, nöja sig med att ta emot ett sidband. 
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sprungligen hade, och att ingen fre
kvensdrift kan tolereras, eftersom varje 
sådan skulle förorsaka fasändring. Den
na metod är alltså utesluten. 

Samma matematiska behandling VI

sar emellertid också, att om endast ett 
sidband mottages, kan bärfrekvensen 
sättas in i vilket som helst fasförhål
lande till detta sidband, och frekvensen 
kan ändra sig 10 eller 20 perioder utan 
att nämnvärt påverka ljudkvaliteten. 
Även om 10 il 20 perioder förefaller 
att vara en mycket god stabilitet hos 
en mottagare, ligger den inte utom det 
möj'ligas gräns. Men mera härom se
nare. 

Undertryckning av sid band. 

Det finns två »klassiska» metoder att 
eliminera ett sidband. Den ena är, att 
man helt enkelt skär bort det ena sid· 
bandet med ett filter. Denna metod an
vändes kommersiellt. En annan, mera 
elegant metod fordrar en hel del ut· 
rustning, inkluderande bl. a. 90° fas
förskj utning mellan bärfrekvensen och 
modulationsfrekvensen. Den har an· 
vänts, men den är inte enkel. 

Metoden med filtret ger emellertid 
en hel del at fundera över. För det 
första måste filtret ha en sådan karak· 
teristik, som visas i fig. 3, och sådana 
filter är inte lätta att åstadkomma. Fre
kvensen f är den bärfrekvens, som filt· 
ret användes vid, och det viktigaste med 
detta filter är karakteristikens nedgång 
mellan +0,5 kp/ s och -0,5 kpls. Lägg 
märke till, att inom dessa tusen perio· 

o 

;ii -~o 
"O 

go ·40 
'c o. 
:g -60 
o 

Fig. 3. Karakteristik för ett filter, som skulle 

kunna användas för undertryckning 


av ett sidband. 
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Fig. 4. Blockschema för åstadkommande 

der går kurvan från °till 50 dB. Ned
gången av kurvan på filtrets andra sida 
är betydelselös. Den behöver bara v,ara 
sådan, att den tillåter sidbandet att 
passera utan att dämpas. Ett filter med 
sådan karakteristik är som sagt inte lätt 
att åstadkomma, och de som finns bru· 
kar vara för låg frekvens, eftersom se-
lek.1:iviteten minskar, nar frekvensen 
ökar. 

Frckvensviixling. 

Blockschemat för vår sändare börj ar 
nu ta form. Det börjar med en modula
tor, som undertrycker bärfrekvensen, 
fortsätter sedan med ett filter, som tar 
bort det ena sidbandet, och därefter 
behöver vi bara ordna, så att vi får 
signalen på rätt frekvens och ut till 
antennen. Fig. 4 visar hur långt vi har 
kommit. 

Som tidigare nämnts, äger bortfiltre
ringen av sidbandet enklast rum vid 
en relativt låg frekvens, och problemet 
är att få signalen till den frekvens, som 
vi skall sända på. Detta går inte att 
åstadkomma med frekvensfördubbling, 
lika litet som det går i en vanlig AM
sändare efter moduleringen. Den enda 
utvägen är därför att låta signalen in· 
terferera med en annan frekvens för att 
få den önskade. Det är alltså fråga om 
precis samma fenomen, som vi använ· 
der för att förvandla signalfrekvensen 
till mellanfrekvens i våra mottagare. 
Om t. ex. utgången från sidbandsfiltret 
ligger på 50 kp/ s, och vi vill få den på 
14.250 kp/ s, matar vi på signalen på 
en blandare med en oscillator, som ger 

aven signal med endast ett sidband. 

600 kp/ s. Detta ger oss interferens
signaler på 550 och 650 kp/ s. Vi behö
ver bara den ena, så vi låter blandarens 
utgång passera ett filter för 550 kp/s 
(ett_ stegs mellanfrekvensförstärkning) . 
För att sedan komma till 14.250 kp/s 
låter vi denna signal interferera med 
en oscillator på 13700 kp/s och låter 
utgången passera ett filter, som är till· 
räckligt selektivt för att avlägsna sig. 
nalen på 13 150 kp/ s. Allt detta visas 
i Eg. 5. För att underlätta filtreringen 
kan man använda balanserade modula· 
torer för blandarna, så att signalen från 
den lokala oscillatorn elimineras. I fig. 
5 har oscillatorfrekvenserna ritats in 
efter blandarna, såsom blir fallet, om 
man använder vanliga blandarkopp· 
lingar. 

Det framgår också av fig. 5, att om 
den sista oscillatorns frekvens ändras, 
så ändras också utgångsfrekvensen. En 
styrsändare och modulator för telefoni 
med enkelt sidband kommer därför att 
vara komplett sådan den visas i fig. 5. 
Frekvenserna kan givetvis vara olika, 
men principen blir samma. Hela enhe· 
ten använder mottagarrör, och, till 
större delen, mottagardetaljer. 

Förstiirkning. 

Det har framhållits, att frekvensväx· 
ling sker genom interferens vid denna 
sändningsmetod i stället för med dubb
ling som vid en vanlig AM·sändare. Vi 
får också lov att gå ifrån den vanliga 
klass C-förstärkaren, eftersom förstärk· 
ningen av det enkla sidbandet måste 
ske i klass A- eller klass B.steg; dvs. 
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·4250 !<p Is 

Fig. . Frekvensändring i en sändare för enkelt >;idband åstadkommes genom interferens. 
Blockschemat v}"ar, hur en signal på 50 kpj omvandlas till 14250 kp/ s. 

en förstärkare som åt rger signalen utan 
distortion. Vi behöver emellertid inte 
bekymra oss om alltför omsorgsfull in
j ustering av klass B·förstärkaren, och 
i motsats till tonfrekvensförstärkaren 
behöver den inte arbeta i push-pull. 

Vi har nu alltså en klar bild av hur 
sändarsidan i vårt system kommer att 
se ut: undertryckning av bärfrekven
sen i en balanserad modulator, sid
bandsavskärning i ett högselektivt fil
ter, frekvensväxling genom blandning 
och förstärkning i klass A- eller klass 
B-steg. 

Mottagning. 

På mottagarsidan är utrustningen be
tydligt enklare. Allt vad man behöver 
göra är att stämma av till signalfre
b'ensen och sätta tillbaka bärfrekven
sen till sin gamla plats. Detta går bra 
att göra med vilken trafikmottagare 
som helst, även om sättet att göra det 
kanske förefaller litet egendomllgt först. 
Först stänger man av AVK:n, även om 
man kan låta den vara på medan man 
stämmer av till sidhandets frekvens. 
När sidbandet är rätt inställt, vilket hörs 
i högtalaren eller syns på S-metern, om 
AVK:n är på, slår man till beatfrekvens· 
oscillatorn, och sedan ändrar man fre
kvensen på denna, till dess signalen bör
jar likna en människoröst. När man 
ändrar beatfrekvensen, ändras också 
rösten , men med rätt inställning kom
mer talet att låta lika bra som vilken 
annan station som helst. Det kan bli 
nödvändigt att minska något på volym
kontrollen för att signalen skall låta na
turlig, särskilt om beatfrekvensoscilla· 
torn ~ir svag. Under alla oll1ständighe. 
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ter är det bäst att hålla mellanfrekvens· 
förstärkningen nere, när VK:n är 
frånkopplad, enär annars något steg 
kan bli överbelastat och förorsaka dis

tortion. 

F ördelarna med telefoni på enkelt 

sidband. 

Och vad t j änar nu allt detta till? Någ
ra av systemets fördelar kommer inte 
att visa sig, förrän många stationer an
vänder det, men här följer några av 
dem: Genom att man bara sänder ett 
sidband, b~höver mottagarens baud
bredd för samma fidelitet endast vara 
hälften så stor som vid mottagning av 
dubbla sidband. Detta ger en omedel
bar förbättring på 3 dB i signal/stör
ningsförhållandet, eftersom en minsk
ning av bandbredden minskar störning
arna proportionellt lika mycket. Den 
effekt, som fordras på sändarsidan för 
lika god mottagning av båda systemen, 
är betydligt mindre för enkelt sidband. 
Bärfrekvensen fordrar j u ingen effekt, 
utan all effekt går till det nyttiga sid
bandet. Som ett exempel kan nämnas, 
att en enkilowattssändare behöver en 
effekt på l kilowatt till högfrekvensför
stärkaren och minst 500 watt till mo
dulatorn. Vid sändning av enkelt sid
band får man samma signal i mottaga
ren, om man tillför slutförstärkaren en 
effekt, motsvarande den, som en 250 
watts klass B modulator drar. Effektbe
sparingen är som synes avsevärd! När 
man inte talar, går det inte ut någon 
signal, och man kan alltså ha duplex
förbindelser på sanUlla frekvens. Efter
som man inte har någon bärfrekvens, 
kan man iute få några interferenstjut 

mellan stationer som ligger nära var
andra i frekvens. Detta i förening med 
det faktum, att signalen endast tar hälf
ten så stor plats i frekvensspektret, gör 
att det blir plats för flera sändare på 
samma antal kiloperioder. Med selektiva 

mottagare, som tar endast det ena sid
bandet, blir antalet kanaler fördubblat. 
men det finns även andra fördelar. För
utsätt, att den interfererande stationen 
ligger endast 500 perioder ifrån; dvs. 
att de båda bärfrekvenserna, om de sän

des, skulle ligga så långt isär. Och för
utsätt, att, relativt sett, samma sidband 
undertryckes (övre eller undre) i båda 
fallen. Den icke önskade signalen kom
mer att höras i mottagaren tillsammans 
med den önskade, men den kommer 
att bli förständigt obegriplig, eftersom 
den bara kummel' att låta som ap
snatter i bakgrunden. Det är en avse· 
värd skillnad mot hur två signaler, som 
ligger 500 perioder från varandra, låter 

vid vanlig AM. 
När man bara sänder ett sidband, får 

man dessutom mindre besvär med fad· 
ing, eftersom denna orsakas av att sid
banden konuner in i mottagaren med 
fel fasförhållande till varandra eller till 

bärfrekvensen. 
Vi lovade också att tala om mottagar· 

stabilitet. För att signalen skall låta 
fullt naturlig måste bärfrekvensen å ter
insättas med en skillnad på högst 20 
perioder från den ursprungliga, men 
för att signalen skall bli begriplig ford
ras bara att skillnaden inte är större 
än ungefär 50 perioder. För många år 
sedan kunde detta tyckas vara ett oöver
stigligt hinder för att amatörerna skulle 
kunna använda telefoni på enkelt sid
band, men detta är inte längre fallet. 
Efter uppvärmning är de flesta moder
na trafikmottagare tillräckligt stabila 
för att hålla sig inom denna gräns under 
den tid, som en förbindelse tar, vilket 
också har demonstrerats vid alla de för
bindelser, som de amerikanska statio
nerna W6YX och W6TQK haft med 

lyssnare över hela Amerika. 
(U,. QST, övers. G fl). 
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Mera om multivibratorn 

Av förste telegrofassistent SUNE BJECKSTRÖM (SMSXL) 

J förra numret av POPULÅR RA
DJO fanns en artikel, »Mu.ltivibra
torn i praktiken», i vilken beskrevs 

några kopplingsvarianter för multi

vibratorer. I nedanstående artikel ges 

ytterligare uppgijter om multivibra
torn, dess injustering och använd

ningsområden. 
Vid kalibrering t. ex. av mottagare 

Jordras som bekant en högfrekvensge
nerator, som kan avge ett stort antal 
stabila, noggrant kända frekvenser. 
Men i regel kanske av lätt insedda skäl 
endast ett begränsat antal sådana kun
na erhållas, varför det erfordras någon 
anordning, som kan både multiplicera 
och dividera den noggrant kända till 
buds stående standardfrekvensen, som 
kanske erhålles från en kristall eller 
en mycket stabil lokal radiosändare el
ler något liknande. 

Önskad multiplicering kan delvis er
hållas av standardfrekvensens överto
ner, men det räcker inte långt. Men om 

det funnes en oscillator, som dels vore 
mycket övertonsrik, dels lätt kunde sty
ras av standardfrekvensen, vore frågan 
löst. I så fall kunde man nämligen låta 
standardfrekvensen styra någon av 
nämnda oscillators övertoner , varige
nom man kunde erhålla både över- och 
undermultiplar av den sålunda stabili
serade oscillatorns grundfrekvens, dvs. 

både multiplikation och division av 
standardfrekvensen. 

En sådan oscillator finnes verkliO'en, 

och det är just multivibratorn. I princip 
är den uppbyggd av två motståndskon
densator-kopplade förstärkarsteg, som 
arrangerats så, att hela förstärkaren 
självsvänger. Det är nödvändigt med 
två steg, för att rätt återkopplingsfas 
skall kunna erhållas. Denna oscillators 
svängningar ha en mycket kantig, nas
tan rektangulär eller triangulär våg-
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form, och en sådan svkingning kan som 
bekant uppdelas i ett mycket vidsträckt 
spektrum av starka övertoner. Oscilla
torn blir även mycket ostabil och kan 
därför lätt styras aven utifrån tillförd 
styrfrekvens, och synkronisering med 
styrfrekvensen kan inträffa ej blott för 
grundtonen utan även för någon av 

övertonerna. Som synes, äro då ovan 
angivna önskemål uppfyllda beträffan

de kalibrering. Som utgång användes i 
regel en kapacitiv koppling från den 

ena anoden. 
För den ostyrda multivibratorns fre

kvens (grundtonen) kan ingen exakt 
formel angivas, enär den är beroende 
av alltför många oberäkneliga faktorer 
i denna oscillatortyp. Ett någorlunda 
tillförlitligt närmevärde kan erhållas ur 
formeln 

j~ 1000 
R1C1+R2C2 

Här är j = frekvells i kp/ s, R1 och 
det ena rörets gallerkondensator och Cl 

gallerläcka, R2 och C2 det andra rörets 
galler kondensator och gallerläcka. R ut
tryckes i ohm och C i pF. 

Av formeln framgår, att det är tids
konstanterna för gallerkretsarna, som 
inverka mest på frekvensen. För alt till
fredsställande arbetssätt skall kunna er
hållas, böra R l och R2 ej överstiga 100 
kQ. I övrigt kunna de ingående kopp
lingselementen, såsom anodmotstånd 
m. 111., välj as ganska godtyckligt, var
vid hänsyn givetvis dock skall tagas till 
rörens arbetsdata. Det möjliga frekvens
ornrådet för multivibratorkopplingen 
kan generellt anges till l period/ minut 

-100 kp/ s för grundtonen. 
Beroende på vad man önskar av mul

tivibratorn kan den förses med många 
olika anordningar. En hel del sådana 
kopplingar stodo för något år sedan be
skrivna i »Proceedeings of I. R. E.». 

Här skall blott medtagas, vad som är av 
mest intresse för amatörbyggaren, näm
ligen inmatningen av den synkronise
rande styrfrekvensen. Denna kan inma
tas antingen över ett motstånd i anod
kretsen eller över endera gallerläckan 

eller över ett för de båda rören gemen
samt katodmotstånd. Följande gäller 
härvid: 

1) Vid inmatning i de delar, som äro 
gemensamma för de båda rören, så att 
båda styras i samma fas, t. ex. över ett 
gemensamt katodmotstånd eller över ett 
i den gemensamma anodspänningstiU
ledningen inkopplat motstånd, framhä
ver multivibratorn alla jämna överto
ner särskilt starkt. 

2) Vid inmatning i de delar, som 
tillhöra blott endera röret, t. ex. endera 
rörets anodmotstånd eller gallerläcka, 

framhäver multivibratorn alla överto
ner lika starkt. 

3) Vid inmatning på sådant sätt, att 
de båda rören styras i motsatt fas, t. ex. 
genom aU styrspänningen lägges över 
ett motstånd med mittuttag, där ett rör 
kopplats till vardera änden och någon 
gemensam ledning inkommer i mittut
tag t, framhäver multivibratorn alla 
udda övertoner särskilt starkt. 

Några ord böra även sägas om hur 
styrfrekvensens styrka m. m. bör jus
teras, för att tillfredsställande arbets· 
sätt skall kunna erhållas. Fel i detta av
seende orsaka lätt, att multivibratorn 
»hoppar» över till en lägre överton; 
har styrfrekvensen sålunda varit in
ställd för alt »Iåsa» den tiunde över
tonen, hoppar multivibratorn över till 
att styrfrekvensen i stället låser den 
nionde övertunen. Är ej heller denna 
lämplig, hoppar multivibratorn efter 
någon stund över till låsning av åttonde 
övertonen osv. 

Multivibratorns egenfrekvens eller 
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Röradapter för servicebruk 

Av HENRY LARSSON 

Var och en, som sysslar med radio
service eller apparater, som innehålla 
elektronrör, torde veta, att den van
ligaste felkällan är just rören. Det van· 

ligaste felet är utan tvivel glödtråds
brott men även andra, mera kompli
cerade fel förekomma stundom. För att 
kunna prova rör har därför konstrue
rats ett otal olika typer av rörprovare. 

Dessa ha liksom andra serviceinstru· 
ment både för- och nackdelar. Nya rör
typer släppas ju årligen ut i markna
den, och med liten överdrift kan man 
säga, att en rörprovare är omodern ef
ter endast några års bruk. 

Trots att det förefinnes ett stort an
tal fabriksbyggda rörprovare, användas 
de alla på nästan samma sätt. Skillna

den i det system, som kopplar lämpliga 
driftspänningar på röret, bruka vara det 
mest iögonenfallande. På vissa typer 
sker detta med hj älp av perforerade 

kort, där hålen stansats så, att när kor
tet placerats i apparaten, vissa kontakts
kombinationer slutas och tillföra spän
ningarna. På andra åter måste man läsa 
i en tabell och ställa vissa omkopplare 
osv. Allt detta är synnerligen tidsödan

de, och att göra nya kort och på så 
sätt utöka apparatens användningsom· 

råde ställer sig ganska svårt. Dessutom 
lägger oftast priset på apparaten hin
der i vägen för de mindre serviceverk
städerna att anskaffa en dylik. 

En enkel konstruktion skall här be
skrivas, som bygger på andra förutsätt

ningar, en s. k. röradapter. Principen 
för denna typ av rörprovare är följan
de : Röret avlägsnas från radioappara
ten och placeras i en lämplig rörhål

lare på adaptern. Från rörhällaren 
radioapparaten kopplas ledningar tiIl 
röret. Desa ledningar kunna a~rbrytas 

för mätning av den ström, som går 
fram genom dem och äro vidare åtkom
liga för spänningsmätningar mellan 
olika ledare. 

I fig. l visas kopplingsschemat för 
apparaten. För enkelhetens skulI förut
sätta vi, att det är en lågfrekvenspentod, 
som skall provas under drift. Sockel
kopplingen hos röret, ett 6V6, framgår 
av figuren . A är rörhållaren i radio
apparaten, B är en mångledare, som 

................................. " ............................................................................................................................................................................................................... 


den av egenfrekvensens övertoner, som 
skall synkroniseras, skall vara så avpas
sad, att den är något lägre än styrfre

kvensen ; då blir synkroniseringen mest 
stabil. Vidare får styrfrekvensens ampli
tud ej vara större än vad som fordras 
just för att låsa multivibratorn. Det är 
fördelaktigt att i erforderliga fall ha de 
båda galIerkondensatorerna variabla, 
gärna gangade, samt att ha endera gal
lerläckan eller eventuellt båda galler
Iäckorna variabla. För reglering av st yr

amplituden kan man t. ex. tillföra den 
genom uttag på det motstånd, där den 
skall införas, och använda någon po
tentiometer-anordning. 

För kontroll av styramplituden av
lyssnar man först den ost yrda multivi
bratorns egenfrekvens eller någon av 
dess övertoner i en mottagare, helst 
med anordning för interferensmottag
ning, t. ex. beat-oscillator. Den ostyrda 
multivibratorn höres då på resp. fre
kvenser som en mycket bred bärvåg 

med en mycket orent raspande modu
lering, påminnande om parasitsväng

ning el. dyl. Tillföres nu en svag st yr
ampltiud, som sakta ökas; inträffar vid 
ett visst värde på den, att nämnda ore
na bärvågor plötsligt försvinna och 
övergå till en motsvarande serie rena, 
stabila och klara bärvågor. Styrarnpli
tuden bör ökas blott obetydligt utöver 
denna s. k. låsningsgräns. Låsnings. 
gränsen är mycket kritisk; hur sakta 

man I än ökar eller minskar styrarnpli
tuden, sker dock växlingen mellan 
styrd och ostyrd multivibrator tvärt 
och utan något som helst övergångs
tillstånd. 

Multivibratorns användbarhet ökas i 
hög grad, om den fcjljes aven avstämd 
övertonsförstärkare. Ä ven en aperiodisk 
drosselkopplad förstärkare kan här 
göra stor nytta. Rörtyperna kunna vara 
de vanliga mottagarrören. För den 
egentliga multivibratorn använder man 
sällan två skilda rör utan i regel en 

dubbeltriod. Önskas ett mera begrän
sat frekvensområde, kunna flera kopp. 
lingselement göras fasta, så att t. ex. 
blott den ena gallerläckan är variabel. 
Men styramplitudens storlek bör aUtid 
vara variabel för rätt inställning vid 
låsningsgränsen. 

Mycket viktigt vid multivibratorns 
användning är att kontrollera, att st yr
frekvensen verkligen låst rätt överton. 
Bäst är att i en mottagare räkna antalet 
ö,vertoner, som höras mellan styrfre. 

kvensens övertoner. Vill man t. ex. ha 
10 kpl s intervall och styrfrekvensen är 
100 kpl s, skall multivibratorn dela om
rådet 100-200 kpl s (styrfrekvensens 
grundton och andra överton) i tio lika 
delar, dvs. i detta fall - OBS.! 
genom nio delningspunkter. Kom ihåg, 

att antal delllingspunkter givetvis måste 
bli en enhet mindre än antalet delar; 
en del amatörer ha konunit totalt fel i 
kalibreringen genom att på grund av 
fel hänridlag ha fått orätt överton! 
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Fig. 1. Röradapterns principschema . 

förbinder de olika stfiten i A med rör
hållaren C på adaptern. Om vi bortse 
från omkopplarna 0:1 och 0:11, och 
antaga alla brytarna Sl--S9 vara slut
na, ha vi endast en »förlängningssladd» 
så att vi kunna ha apparaten i drift utan 
slutröret på sin ordinarie plats. (Röret 
tänkes nu placerat i rörhållaren C). 

Sedan vi nu klargjort för oss, hur 
denna fjärrdrift av röret tillgår, skall 

vi återgå till våra två omkopplare O:] 
och O: II och de nio strömbrytarna S l 
--S9. D och E äro två uttag t. ex. för 
bananstift. Som framgår av schemat 

kan D kopplas till ena sidan av någon 
av de nio brytarna och E på salruna 
sätt, men på andra sidan brytarna. 
Denna anordning möjliggör spännings
och strömmätningar mellan olika elek
troder. 

Först sätta vi oss in mätning åv 
olika elektroders spänningar_ Det van
ligaste är ju, at man mäter spänningar
na relativt katoden. Vi ställa O: I i läge 
8. Detta betyder, att hylsan D är för
bunden med stift 8 dvs. katoden i röret. 
O: II ställes nu i läge 3_ Detta betyder 
att stift 3 dvs. anoden i röret är för
bunden med hylsan E. Om vi ansluta 
en voltmeter mellan hylsorna D och E 
få vi tydligen ett utslag = anodspännin
gen på röret. Om vi låta 0:1 stå kvar i 
läge 8 och ställa O: II i läge 4 mäta vi 
tydligen skärmgallerspänningen osv. 

Vi övergå så till strömmätningen_ Vi 
koppla bort voltmetern och ställa både 
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0:1 och 0:11 i läge 3_ Detta betyder, 
som framgår av kopplingsschemat, att 
hylsorna D och E nu äro kopplade på 
var sin sida av brytaren S3. 1 stället för 
voltmetern ansluta vi nu en mA-mätare 
för t. ex. 0--100 mA mellan D och E. 
Om vi bryta S3, går den ström, som 
tidigare gick fram genom denna bry
tare genom mA-mätaren. Detta betyder, 
att vi på ett enkelt sätt kunna mäta 
strömmen i vilken som helst av elek
trodernas tilledningar. 1 detta fall mätte 
vi tydligen anodströmmen. Om vi ställa 
0:1 och 0:11 i läge 4 och bryta ström
brytaren S4, mäta vi skärmgallerström
men osv. Försiktighet får givetvis iakt
tagas vid mätningarna_ Man får t. ex_ 
aldrig ha någon tilledning bruten, utan 
att rnA-instrumenten äro auslutna över 
brytaren_ Inte heller får man ha olika 
lägen på omkopplarna vid anslutet 
stömmätningsinstrument. 

Den praktiska utformningen av rör
adaptern kan göras efter behag_ Appa
raten blir billig att tillverka och lätt att 
utöka, då nya rörtyper med nya sock
lar komma i handeln. 

För att ej behöva ha lösa stift i än
den på mångledaren B, kan man löda 
fast de åtta första ledningarna i en soc
kel från ett krossat oktalrör och ha den 
nionde fri i luften. Denna nionde led
ning anslutes till gallerkontakter_ Om 
man skulle vilja prova ett rör med t. ex_ 
brunnsockel (CL6 e_ do), gör man en 

(forts. på s. 248) 

TNC.spalten (forts Jr. s. 235) 

Lamellera - laminera_ Dessa ord komma 
från de latinska substantiven lamella och la
mina, varav det förra är diminutiv av det 
senare. Lamellera ha vi få tt genom tyskan 
och laminera genom engelskan_ Liksom i 
fråga om komposant - komponent bör man 
sätta likhetstecken mellan de båda orden. 
Ordet lamellera kan tyckas ha ett företräde 
däri att det hör samman med substantivet 
lamell, medan vi inte ha något substantiv 
som hör samman med laminera. Oftast för
håJler det sig emellertid så, att en kropp 
som bes tår av lameller - t. ex. en kommu
tator - knappast säges vara lamellerad eller 
laminerad, och de enskilda skikten i en la
mellerad eller laminerad kropp kallas i regel 
inte lameller utan skikt, blad, plåtar e_ d. 
Lamell har inom tekniken oftast kommit .att 
betyda en tämligen tjoek skiva - tvärtemot 
dess latinska grundbetydelse - medan såväl 
lamellera som laminera tydas som skiktning 
till förhållandevis tunna blad. TNC jämstäl
ler fullkomligt dessa båda verb. 

Material - materiel. Detta ordpar är en 
källa till bekymmer för mången. TNC har 
förut i dessa spalter flera gånger försökt klar
göra begreppen, men finner skäl att på nytt 
understryka skillnaden mellan dem. Ett mate
rial - flera material , alla materialen - be
tyder ett ämne för teknisk användning, t. ex. 
järn, trä, papper. Materiel - all materielen 
- förekommer ej i pluralis utan är ett varu
ental (kollektiv) och betyder : samling don 
för visst ändamål , t_ ex. järnvägsmateriel, 
undervisningsmateriel, krigsmateriel. - Se 
vidare härom i publikationen TNC 6 s. 21 
och 24. 

Medium - medel. I tekniska sammanhang 
bör medium betyda förmedlande ämne, om
givande ämne, ofta ungefär detsamma som 
miljö, atmosfär , däremot icke ämne i mera 
konkret bemärkelse. Luften tjänstgör som 
ett medium för ljudet, ledarmaterielet är ett 
medium för den elektriska strömmen ; en 
kropp kan befinna sig i ett värmeavgivande 
medium eller i ett kylande, genomskinligt, 
isolerande medium osv. Ämnet som tjänar 
såsom medium i dessa fall bör eljest kallas 
material, medel, ämne e. d., L. ex. lednings
material, kylmedel, kylvätska, isolerande 
ämne_ Man kan i en behållare ha icke kyl
medium utan kylmedel, men detta kan bli 
använt som det kylmedium - eller lika gärna 
kylmedel - som omger och kyler en varm 
kropp. Medium är eLL ord som bör användas 
med största sparsamhet. 

M eter - mätare. Som efterled i benäm
ningar för mätdon av olika slag förekommer 
än det ena, än det andra av dessa ord, och 
ibland efterlyses skillnaden mellan dem. TNC 
får då framhälla att det i stort se tt här rör 
sig endas t om en stilfråga. Är förleden av 
svensk karaktär· passar ·mätare bäst som 
efterled, eljes t ·meter, t. ex. hastighetsmätare, 
takometer ( för rotationshastighet ) ; tryck
mätare, barometer ; ytmätare, planimeter. 
Inom elektrotekniken har ·meter huvudsak
ligen kommit alt betyda mätdon som mäter 
ögonblicksvärden, L. ex. amperemeter, frek
vensmeter, medan -mätare fåLL betyda mätdon 
som integrerar med avseende på tiden, t. ex. 
kilowattimmätare. Denna skillnad kan ej till
lämpas pil alla tekniska områden. 
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Den långspelaJ 


F ig. L Komplett grammofon med skivväxlare för upp till tio LP·skivor (RCA). 

lider de senaste åren har i SA de 

två stora bolagelI, RCA (Husbondens 
Röst) och Colwnbia var för sig lagt 

ner ett betydande experiment· och forsk

ningsarbete mom grammofoninspel
ningstekniken. Som miU har man satt 

en väsentlig ökning av frekvensregistret 

och fideliteten och minskning av distor

sionen. Samtidigt har man försökt fram

ställa skivorna av material med ökad 

hållfasthet och man har särskilt efter

strävat sådana egenskaper hos skiv

materialet att skivorna skulle kunna 

spelas fler gånger än vad man tidigare 
varit vall vid. Vidare har man sökt ge

nom finare gravering åstadkomma ökad 
speltid inom ramen av bestämd dia
meter på skivorna. 

Columbia kom först fram med resul

tat av sina experiment i slutet av förra 

året genom lanserandet aven 30 cm 

skiva som spelar upp till 22 1/2 minut 
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En intressant nyhet av revolutionen 
är den långspelande grammofonski 
rats i USA. I nedanstående artikel 
för studier, ges viktigare data för 

nik som tillämp 

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

bringar nålraspet i mycket hög grad. 

Dessa skivor rotera med lägre hastighet 

ån den gamla vedertagna på 78 v/min. 

Det nya varvtalet är 33 1/ 3 per minut 
och vinyliten har vidare till åt it ett ökat 

antal spår per cm radiell längd upp till 
mellan 9S och 120. En ny graverings. 

teknik, kallad mikrogravering, har här· 

vid tillämpats. En ny och lättare typ 

per sida. Den kallas long pla.ying record av tonarm användes med safir och ett 

(LP·record) och tillverkas av ett plast- nåltryck på 5 gram. Vid automatspel· 

material kallat vinylite, vilket är myc· ning blir växlingstiden den vanliga. 

ket slitstarkt och som framför allt ned· I april detta ål' 'kom RCA med sin 

I Ullen. 
\ ASSlM'LY 
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Fig. 2. Skivväxlingsmekanismen i RCA:s avspelningsenhet för LP·skivor. 

J 
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Fig. 4. Denna figur visar de nya LP-skivorna från ReA i halv skala. 
Skivorna är graverade endast över en 20 mm bredd på skivan, vari· 

genom man kommer ifrån viss dis torsion vid avspelningen. 

betydelse inom grammofontekniken 
- :l>lP-skivan:l> - som nyli,gen lanse
svensk ingenjör, som f. n. vistas i USA 

ya lP-skivan och den inspelningstek
l dess gravering. 
__________~________~J-

versIOn av LP-skivan i samma sorts 
plastmaterial. Detta bolag har emeller
tid i högre grad än Columbia tagit 

hänsyn till frågan om distortionsfri åter

givning. Vid en grammofonskiva som 

roterar med konstant hastighet måste inspelad graverad del på skivan och 

hastigheten med vilken nålen glider i för!?gt denna till periferidelen av ski

spåren öka j u längre ut den kommer van har minsta möjliga hastighetsvaria

mot periferien av skivan, dvs. hastig tion vid in- och avspelning nåtts, vari

helen är störst i börj an av uppspelning genom en distorsionsorsak praktiskt 

en. Genom alt Re minskat avståndet taget helt eliminerats. Se fig. 1. 

mellan ytter ta och innersta radien av Man har gått in för hastigheten 


Fig. 3. Avspelningsenhet för LP-skivor med skivväxlare. Avspelning sker med safirnål och 
nålmikrofonen har endast S grams tryck. Skivväxlingsmekanismen är inbyggd i cylindern 
i mitten, över vilken skivorna, om äro försedda med osedvanligt stort centrumhål - 40 mm 
- trädas. Upp till tio skivor kunna anbringas på skivväxlingsmekanismen och sålunda kan 
man spela upp till en timme utan avbrott. Växlingstiden är endas t ca två sekunder, varför 

sk ivväxlingen sker praktiskt taget omärkligt. 
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45 v/ min, varia nom man anser sig ha 
nått bästa möjliga återgivning för upp
spelning med safir och 5 gr nåltryck. 
Skivorna, som ha en diameter på 18 cm 
spela 5-6 minuter trots att de, som 
ovan påpekats, blott äro graverade ti ll 
ungefär hälften av radien. Se fig. 4. 

RCA: skivor äro i mitten försedda 
med ett 40 mm hål för att använda till 
en samtidigt av företaget lanserad ny 

typ av skivväxlare. Denna består aven 
tallrik från vilken en 40 mm cylindriskt 
uppstigande kropp är anbringad. Se Hg. 
2. I cylindern finnes en växelanordning 
inbyggd. På cylinderns överdel kan 
maximalt 10 skivor påläggas f(jr konti

nuerlig avspelning. Genom att bygga in 

växlingsanordningarna 

en 

n. 
har vidare 

automatspelning 
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mittkroppen 

har antalet delar till densamma kunnat 
minskas med ca 25 % medförande 

avsevärd reducering av priset, som f. 
är 25 dollar. Viixlingstiden 

nedbri~gats till att totalt blott omfatta 
två sekwlder, vilket i praktiken innebär 

att något avbrott vid 

ej kan uppfattas. 

le 

!lmm-ofonskivan 

14~{."et ~~14 U S A 

ilingenjör HANS FAHLSTRÖM 



Växlingsmekanismen fun gerar på föl
j ande sätt: Skivorna vila på två klaffar, 
som kunna rotera kring en axel inne i 
själva cylindern. Formen på dem fram
går av fig. 2. När växling skall verk
ställas förskjutas klaffarna in i cylin
dern. Som vidare framgår av figuren 
skjuta medelst kugghjulsöverföring ett 
par hj älpklaffar ut, som tränga in mel· 
lan den nedfallande skivan och de ovan
påliggande och hålla dessa tillfälligt 
kvar tills den nedfallande skivan gått 
förbi de »ordinarie» klaffarna. Dessa 
senare gå ut igen samtidigt som hjälp
klaffarna gå tillbaka och med resultat 
att icke spelade skivor falla ned pa 
ordinarie klaffar. 

Man frågar sig om det var nödvän
.digt ur distributionssynpunkt, även ur 
ekonomisk. att förbättring i återgivning 
skulle kriiva införandet av två nya has
tigheter. Sedan skivorna nu väl äro ute 
i marknaden är det inte mycket att göra 
åt saken, säkert kommer framtiden 
emellertid att visa, vilket system som 
blir det bästa. De övriga grammofon
bolagen ha delat upp sig i två läger, det 
ena spelar in plattor för 33 l/3 det 
andra för 45 v/ min. RCA säljer sina 
vinylskivor i sju olika färger represen
terande olika slag av musik. En klassisk 
inspelning kostar 95 cent, alla övriga 
slag 65. Nyinspelningar av de olika 

Fig. 6. Genom at de nya LP·skivorna äro tjockare på mitten skyddas 
det graverade området vid förvaringen, sam tidigt som en bättre kontakt· 

drivyta erhålles 

bolagen pågår för fullt och katalogerna 
växa för varje dag. Givetvis har in
förandet av dessa nya skivor även med
fört att äldre för 78 v/ min inspelade 
skivor sjunkit i pris mycket snabbt de 
senaste månaderna, i regel redan med 
mer än 50 % • 

Om man vill spela ungefär 20 min 
klassisk musik med de nya skivorna 
kan man välja antingen 3 st RCA för 
tillsammans 2,85 dollar eller en Colum
biaskiva av ML·serien till ett pris av 
mellan 3,35 och 4,85 dollar, i båda fal
len mycket billigare än med äldre typer 
av grammofonskivor. 

I marknaden nu utkommande radio
grammofoner äro undantagslöst tillver
kade för att kunna spela även LP·ski
vor. En del fabrikanter ha motorer med 
tre olika hastigheter och två tonarmar. 
Vidare kan man köpa tillsatsaggregat 

vid avspelningen. 

i form av utväxlingsanordning avsedd 
att placeras på tallriken till vanlig 78 
v/ min motor och på så sätt reducera 
till lägre varvtal. Denna anordning in· 
klusive lättviktsmotorn kostar mellan 
12- 15 dollar. 

RCA gör skivorna tjockare vid ~it
ten (se fig. 6) med tanke på att dels 
få en bättre kontakt·drivyta vid rota
tionen, dels för att spara och skydda 
dem vid förvaringen. Ekonomiskt på 
lång sikt äro de nya skivorna en absolut 
förbättring, de äro billigare i framställ
ning, slagsäkra och okänsliga för tem
peraturväxlingar, de äro också lättare 
att förvara och transportera. Att de se
dan dessutom ur återgivningssynpunkt 
äro synnerligen förnämliga gör att man 
i framtiden helt säkert får räkna med 
att skivor av plastmaterial blir för
härskande. 

Fig. 5. De nya LP-skivorna ha sådant format, att de passar 
utmärkt i en vanlig bokhylla. ISO skivor får plats på ca 30 cm 

hyllbredd. 

Fig. 7. Fig. visar storleken av den nya grammofonen. Som synes 
äro dimensionerna betydligt mindre än de man är van vid för en 

grammofon. 
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rustningar utarbetas och aU en god, oöm Anläggningar för transportabel standardmottagare (för 
mindre skolor) konstrueras.

skolradio Diskussion. 

V id Stockholms Radioklubbs sam

manträde den 5 maj höll studie

rektor Henrik Berglind ett föredrag 

om »Anläggningar för skolradiomot

tagning»_ Föredraget rejereras här

nedan jämte den efterföljande dis

kussionen_ 

Skolradion har fått alltmer ökad be

tydelse, framhöll rektor Berglind, och 
man räknar numera med att i genom
snitt 15000 skolklasser runt hela lan

det avlyssnar programmen. 
Speciella problem stöter man på re

dan vid programmens utformning. Skol
radioprogrammen äro av annan typ än 
vanliga rundradioprogram, men de 

måste uppfylla samma krav som man 
stäIler på dessa_ Dessutom tillkommer 

speciella krav, såsom större åskådlig
het och enhetlighet. Vanliga program 

böra ha en stegring mot slutet, men det 
r äcker ej för skolprogram, som måste 
ha en naturlig stegring ungefär var 
femte minut. Tempot måste vara myc
ket långsamt (bl. a. därför att skollo

kalernas akustiska egenskaper ofta äro 
dåliga). Huruvida ljudkulisser böra fö
rekomma är diskutabelt, i varje fall 
måste man härvid iakttaga stor försik

tighet. 
Även på mottagarsidan möts man av 

en del problem. Som redan nämnts äro 

skollokaler vanligtvis ej alls byggda 
med hänsyn till akustiska egenskaper. 
Ofta äro väggarna hårda varigenom 

efterklangstiden blir lång. I en nybyggd 
skola har man till exempel uppmätt ti
der på 1,7-2 sekunder. 

De mottaga rapp arater, som användas, 
äro ofta vanliga hemapparater, och 
dessa äro sällan lämpliga för ändamå
let. Vanligtvis användes lärarens egen 

apparat, som transporteras mellan lä-
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rarbostaden och skolan_ Då skolelever j u 

ofta äro vårdslösa bli dessa apparater 

lätt skamfilade eller sönderskakade med 
höga reparationskostnader som följ d. 
Ett sätt att undvika transporter är att 
inkoppla en extra högtalare i skolloka

len via en ledning till lärarens apparat. 
Därvid är det dock ofta svårt att få 
lj udst yrkan att räcka till. 

I nya skolbyggen installeras numera 
nästan alltid centralradio. Beklagligtvis 
anlitar man därvid sällan specialister 
för inmonteringen, utan överlåter detta 
arbete till starkströmsentreprenören. 

Från och med år 1936 utgå statsan

slag för anskaffning av radioapparater 
till skolor, dock endast i form av bi
drag. Kommunerna få betala resten. För 
centralradio anläggningar utgår anslag 

för ledningskostnaderna. 
En god akustik är minst lika viktig 

som en god radiomottagare. Ett viktigt 
önskemål är därför att man vid nybyg
gen försöker ge lokalerna så goda akusti
ska egenskaper som möjligt. Tyvärr är 
så ej alltid fallet trots att akustiken 
borde vara likvärdig med ventilation 
och belysning. En lämplig efterklangs
tid är ca l sekund. Högtalarna böra pla

ceras akustiskt riktigt, så att man gör 
det bästa av situationen. 

I en del fall ha centralradioinstallatio
ner blivit onödigt dyrbara på grund av 
att de försetts med för mycken extra 
utrustning. Personsökaranläggning, or
dertelefon, centralgrammofon med skiv
bytare etc. äro i regel onödiga och göra 
bara anläggningen mera svårskött. För 
språkundervisningen kan det vara lämp

ligt med en portabel grammofon. För 
speciella tillfällen är det önskvärt att via 
en mikrofon vid centralapparaten kunna 
lämna meddelanden till hela skolan. 

Ett hnvudönskemål är, ansåg tal., att 
rekommendationer för centralradiout-

Ing. Myckelberg. Som exempel pa olämp
liga mottagare kan nämnas, att man i ett fall 
försöktc använda en mindre apparat med ca 
l 	 W utgängseffekt i en stor lokal. Resultatet 
blev självfallet ej tillfredsställande. 

Man bör skilja mellan radioanläggning och 
anropssystem. Avskräckande exempel finnas. 
En skola i Stockholm har en kombinerad an
läggning med en stor och komplicerad manö
verpult, som ju blir svär att sköta för icke 
sakkunnig personal. 

Civiling. Hollzberg. Om representanter för 
radiotillverkare, skolor och Radiotjänst träf
fades skulle man säkert kunna enas om lämp
liga anläggningar och standardmottagare och 
få igång tillverkning. 

Akustiken är däremot ett mörkt kapitel och 
man har orsak att vara pessimist i denna 
fråga. Akustisk sakkunskap borde vara med 
vid planering av nybyggen. Det är menings
löst att göra radioapparaten bättre än rummets 
akustik. 

Tre begrepp rörande akustik böra definie
ras. 

1. 	 Ulklangstiden, d vs. den tid det tar 
för att ljudet i ett rum skall dämpas 60 
dB. Tyvärr beror utklangstiden på fre
kvensen. I konsertlokaler vill man ha re
lativt lång utklangstid. I en skollokal 
avsedd huvudsakligen för tal är det lämp
ligt med en ganska kort utklangstid. 

2. 	Eko, uppstår företräd esvis i kupoler etc., 
som koncentrera ljudet till viss punkt. I 
rum med parallella väggar uppstär ibland 
smattereko da ijudet kastas fram och till
baka mellan väggarna. 

3. 	 Ljudisolering, skall utestänga obehörigt 
,ljud. Man bör skilja mellan begreppen 
ljudabsorption och ljudisolering. Ett 
extremfall är ett öppet fönster, som upp
visar stor ljudabsorption, men ingen ljud
isolering. 

Om man dimensionerar rummen efter akus
tiskt riktiga principer blir extrakostnaden ej 
så stor. Man bör välja lämpliga förhållanden 
mellan rummets längd, bredd och höjd. Lämp

liga faktorer ha därvidlag potenser av 3/ 2, -visat 

sig vara. Vidare kan man gärna göra brutna 
väggar för diffusion av ljudet. Högtalarnas 
riktningsverkan har även stor betydelse. Om 
utklangstiden i ett rum är för lång riktar man 
ljudet mot ljudabsorberande ytor (t. ex. publi
ken). 

Beträffande ljudstyrkan gäller att hörnlvån 
är mycket frekvensberoende. Man har även 
konstaterat, att tonhöjden (sådan örat upp
fattar den) förutom av frekvensen även i nä
gon mån beror av ljudstyrkan. 

[ng. E. Ohlsson. Någon standard beträffan
de centralradioanläggningar existerar tyvärr 
ej. Varje anläggning blir »skräddarsydd» ef
ter de anvisuingar, som beställaren lämnar. 
Det vanliga förfarings sättet är, att överläraren 
anlitar en konsulterande ingenjör, som skic
kar en specifikation till en fabrik, som sedan 
offererar anläggningen. 

Vanligtvis bli lednings- och installations
kostnaderna onödigt stora för anläggningar 
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av delta slag, i synnerhet då många sekundä
ra funktion er finnas. 

Central apparaten bör bestli av standarden
heter, som kunna kompletteras och utbyggas. 
H ärigenom blir också anläggningen billigare. 
De olika standardenhetc! na äro: 

a) radiomottagaren 
b) mikrofonförstärkaren 
c) slutförstärkaren 
d) start- och manöverorgan. 
I centralapparaten, som lämpligen monteras 

i sta tiv, kan plats eventuelI t r erveras för 
dubbel utrustning. För stiirrc skolor ställer det 
sig fördelaktigt alt indela högtalarna i grup
per. 

Grammofoner tikola ej placeras i centralen, 
utan man bör använda en Eeparat, bärbar 
grammofon . 

Radioprogrammcn skola alltid finna s till
gängliga i alla klass rum. Läraren skall en
dast behöva vrida på volymkontrollen och 
slippa cxtra besvär med inkoppling från cen
tralen etc. Högtalarna biira vara av god kva
litet. Då ju akustiken ofta är dålig får man 
göra det bästa av situationen genom en riktig 
högtalarplacering. 

Sekundära funktioner böra inskränkas tin 
det som är absolut motivera t. Sålunda bör 
man kunna giva korta order och meddelanden 
till hela skolan oberoend e av om högtalarna 
äro av~tängda ell er volymkontrollen nedvri
den. För lokala meddelanden (s. k. ordertele
fon ) ställer det sig både billigare och bättre 
med separat lokaltelefon. Möjlighet att ut
sända egna program bör finnas. 

Fabrikör C. Jansson. Ofta är det så. alt 
samme entreprenör ~kall ha hela install at io
nen, såväl svagström wm starkström trots att 
han ej är kompetent att installera radio. Man 
få r ibland se tämligen vansinniga specifika
tioner på cen!ralradioanläggn in gar. Skolöver
styrelsen eller annan lälnplig instan s bord 
ut.arbeta rekommend atioller på anläggningar 
för skolor av olika torl kar. 

Ingenjör Mycke/berg. Hela problemet är ett 
konglomerat av kompromi " er. Bara en sådan 
sak som ocparat vo lymkontroll må te bl i en 
kompromi 's. (J fr. fy siologisk volymkontroll ). 
Beträffande utv eklingen tito vi endast i för
~tugan och ha knappast hunnit längre. 

Ingenjör Dahl. Återgivning upp till flOOO 
p/s är kanske ej nödvändig. Radiotjänst med
tager ej mer än upp till 5000 p/s vid grammo
fon spelnin g, och det lå ter ändå bra . 

Klangfärgskontroll kan missbrukas. I 90 fall 
av 100 vill man ha klangfär gskontrollen i 
mörkaste lägel (»mj ukt » ljud ). Ej ens volym
kontroll är önskvärd . En del personer ha för 
vana all stä lla in för låg volym. Bäst är fas t 
in justerad volym och klangfärg, kontrollerade 
av kompetent pen'on. Inga amatörer bör fä 
tillfälle att förändra dessa inställningar. 

Civiling. Smith. Svårig;hcter föreli gga för 
skolor att anpassa sig ef ter programtiderna. 
Därför vore det värdefullt. med en magnr.t isk 
inspelningsmaskin i centralen, som kan spela 
in programmet och därefter å tergiva det på 
lämplig tidpunkt . Numera tillverkas billiga 
ocb lättskötta sådana apparater. 

Ingenjör Mycke/berg. Jnspelningsrnöjlighet 
är värdefull speciellt för språkundervisnin!;ell. 
Språklektioner kunna då köras fl era gånger. 

Ingenjör Hult. Äro skolradioprogram alltid 
original ? 

Rektor Berglind. Proportionen mellan ori
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Nya exteriörer ... {/orts·fr.s. 23 1 } 

En ny reseradio av engelskt fabri
kat visas i fig. 4. Denna mottagare är 
försedd med 4 miniatyrrör och har 4 
MF-kretsar och är avsedd för mottag
ning på mellan- och kortvåg. Inkopp
lingen av apparaten sker när locket 
fälles upp. I locket är för övrigt ram
antennen inbyggd_ Utgångseffekten ar 
ca 80 111 W och måtten på apparaten är 
8,5 X 18X 12 cm. Vikten är 1,8 kg_ 

En annan synnerligen intressant 
mottagare visas i fig. 3. Här har man 
beträtt helt nya vägar i det att man 
skilt på apparatens avstämningsdel och 
lågfrekvensdel (inkl. nätdelen ) _ Sj älva 
avstämningsdelen visas i fig. 3. Denna 
innehåller HF- och MF-delen för en 
normal super ända fram till demodu

latom. Man kan ta in såväl mellan\" g 
som långvåg och vidare två kortvågs 
områden från 13 till 29 och 23 till 51,5 

meter. 
Lågfrekvensdelen j ämLe högtalare och 

nätdel levereras separat i olika utfö
randefo rmer. En kabel förhinder av
stämningsdelen med högtalare och nät
del. På detta sätt har man på eLt som 
det synes idealiskt vis löst eLt gammalt 
problem, som gällt fjärravst ämning av 

en mottagare. 
Man kan mycket väl placera avstäm

ningsdelen, vars dimensioner är mycket 
små, 29,5 X 14X 4,3 cm, på ett bord, 
bred vid länstolen eller på annat ställe., 

där den är lätt tillgänglig_ 
Här i Sverige har ju fabrikanterna 

ännu inte gett sig in på dylika äventyr
ligheter, men man har en 
känsla av att åtskilligt skulle 
kunna uträttas ifråga om 
apparaternas formgivning. 
Man måste förvisso medge, 
att svenska apparater i all
mänhet är mycket stilrena_ 
Men å andra sidan verkar 
onekligen åtskilliga av dem 
- med förlov sagt - gan
ska tråkiga. Säkelt skulle 
det inte skada med nya 
fri ska ideer! 

Sch 

Fig. 4. 4-rörs reseradio. När 
locket fäll es upp sä ttes appa
I'aten i gäng. R amantenn är in· 

byggd i locket. 

ginaioch inspelning är un«efär 50/ 50. Skol
barn och skådespelare äro ofta ej disponibla 
på önskvärda tidpnnkter. 

Ingenjör Hult. I så fall kan"ke det ej är !'å 
lyckat för ljudkvaliteten att återinspela pro
grammet. Kan ej Radiotjän t distribuera 
grammofonskivor med skol programmen .? 

Civiling. Smith. Inga olägenheter kunna 
märkas med dubbel inspelning. Systemet att 
distribuera grammofonskivor blir ovigt och 
dyrbart. Då är det betydligt bättre med mag
net isk inspelning. 

Herr Loven. Program böra specialutarbetas 
för de olika skoltyper som finnas. Man bör 
vidare tänka på, att det på land sbygden är 
omöjligt att skaffa teknici. All apparatur kom
mer att handhavas av icke sakkunnig personal. 

R ektor Berglind. Man ser ofta bevis på aU 
folk vill ha mörk klangfärg. I ett fall, en stor 

central radioanläggning, var kl angfärgen ställd 
i mörkaste läge t redan i centralen. 

Ingen standard finn es i landet beträ ffande 
skolornas lektionstider. Därför blir det omöj
ligt att anpassa skolradiotiderna så att de 
passa alla. Olägenheterna äro störst vid de 
högre skolorna med timlärarsys tem. I folk
skolorna med klasslärarsystem har man större 
möjligheter att anpassa sig. Skolradiolektio
nerna göras oftast relativt korta (20 minuter). 
för att de bättre skola kunna fogas in i sko
lornas tid sschema och ej splittra mer än en 
lektion. Vanligen gives även repriser på an
lian tidpunkt och annan veckodag. 

Man planerar att i Skolöverstyrelsens med
delanden införa anvisningar och rekommen
dationer för skolradio i syfte att bättra pa en 
del av de missförhålland en, son1 pl\pekats och 
även i någon mån förbilliga anläggningarna. 
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R O ,HDE & SCHWARZ 
MiiNCH 'EN 

teletekniska precisionsinstrument 
Hohde & Schwarz är 'l'ysldands ledande firma på det teletekniska instrumentområ(let med ett 
mycket ril.haltigt pt·ogram. Sålunda tillve.-lmr finnan f. n. Övet· 100-talet olika. typer instrument 
och apparater. Ett intensivt utvecklingsarbete bedrives på, deras laboratoriet· och enbart under 
det sista året ha ett 20·tal n~'a tYller framlwl1ullit. Instrumenten kännetecluJas av I.valitet och 
hiigldassigt utföm.nde, och vi ha redan levererat ett stort antal instrument till ledande lahora

torier hä.l· i landet, \·ilka ä.ro synnerligen tiUfredsställda. 

Ur tillverkningsprogrammet kall t,äml/aj-: 
.HF-rörvoltmeter UTKT 
Hohde & 8chwurz tillverkar ett s tort antal rörvoltmetrar för 
JIliituing av s pänningar frän 0.1 mY upp t ill 100000 Y o<.:h för 
fr el,,'ellser npp t ill 2000 Up;'. 80m exclIlllel nämua \'1 Hl"-rör
voltmeter UTK'l' med mli tonu-[ldet 20 m Y -2 V och f reln'cnsoUl
d lllet 50 p/ s-l00 ?lIpis, Koggrannhet ± 2,G °10. Ingtll1gskapa
eitans 5 p.!!'. 

• Signalgenerator SMAF bar såviil ampli tud- som frekvens
modnlation och frekvensområdet 20-200 M p/s ± 0,5 %. Ut
spiinniug 0,1 .uY- 50 mY. Inre mOdulering 1000 pi för S viii 
AM som l"M. Frekvenssving ± 100 kp/s vid F'-'I. Mod. grrtd 
ll-GO Ofo vicI AM. Yttre mod. ;;0 p/s-JOO kp/ s med max.-Hing
± 100 kp/s vid F:\1 oeh med max. mod.grad 80 0/0 vid AM. 

UF-rönoltmeter UTRT - • Förlustfaktor-mä-tbrygga VKB mäter förlustft1_ktor och lli e!. 

konstan t hos så väl fasta som flytulllie dielektl'ika. FÖl'lllstfak

toromrilde 1- 1 000 X 10-4 , kap.-om1'. 10 plJ~-l .ul" och fl'ekvens

olnr lide ;)0 p/s-200 kp/s. 


• Iiapacitalls-mätare KARU arbetar en ligt resonansprincipen 
merl miitfrekvenserlJa 1.G-l O 1'1.)1 '. G mll tomr:iclen, 0---100 pIr 
- O---] () .u1<. Xoggrallnhet ± 1 0/0 ± O,;) \.l~'. Kan allYilnc1as för 
Il1lib1il1g11r av r lj rkapacita nser Pll nflgra pI!' upp t ill stora kon
tl en.-·atorblock med samma Uittltet och ~lLkerhet . :\led elen an
\'iinc!a llLiitpl'incipen sker miitni ngeu i regel vid den rii tta 
f reln·ensell. En mot"varalllle brygga finnes liven Wr illdnk tans 
miil n illgal', t:~']1 LA.RU föl' induk tallsel' 0,1 ,ull- U-I, uppdelat pii 
7 om r,lrlcu. Felgrä nser ± l % ± 0,01 I'H. 

){u.,IIcitansmiHa r e liARU 	 • Frel.vensa.na.lysator FMA a rbetar inom frekven sområllet 

;'0 p/s- 300 1q)/ s och har 2 va llnuu banllbl'elldel', 20 PiS och 

200 pis. pänningsområlle 30 !'Y-10 V. Inbyo-gd kaLilJrel'ings

generator , 

.Oldav-balldllassfilter PRO föl' fre!;:v.-omr[ldet 30---15360 pi , 
UPI)delat i 17 steg. Il1te l'nlIle t lI1ellan nll'j e steg 1/2 olda\·. 
All omko[)pling sker medelst e t t vreL!. TnlHll1ks ::r-koppling, 
Z = 600 Q . 

• Wattmeter och spällllingsmätare typ UIT för tOl1frekvellS
oLl1l'årlet, ' radera d i effektiyviirde. Mll tomr[lde som wa ttmeter 
0,1- 500 ' Y, uppdelat l)å 5 steg. 80111 voltmeter är miitområdet 
25- 250 V, uppdelat i 2 steg. Frekyensområtle 30 p/S-lO kp/s. 

W .. ttmeter och s piinnlngsmiitarc Noggrannhet ± 3 010 av llndvilrdet. 
typ UIT -

Sigllulgencrlltor S:\IAF 

~"'ö rllll'jtraktol·-nd.i tbr;)· ggll , 'rKB 

Frel(,·erlsnnnlysa.tor F l\lA 

Okla,·-I>..ndpllssfilter PHO 

Se dessa jmlrumelll j vdr mOlIle," p d 

"INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS EXHIBITION 1949" 
i Stockholm tinder tiden 22/9-2/10 

Alla ullplysningar och I.atalogmaterial ImlUlR, erhållas viii fÖI'fl'ågan hos 

GE~EHALAGE~1'E~ 

EI.EKTRONIKBOI.AGET AB 

Kungsgatan 34, STOCHHOLM. 'fel.: Mätinstrumentavd. 21 6290, 216291. 



RC·OSCILLATORER 
&nv{.inda'8 numerl.. l allt större OID_f1:Lttlllng inon. förstärkurteknik 

och elektrisk mätteknik 

SINUSVÅGGENERATOR TYP GT 72 
:;0--200 000 p / s, pla.Jlet;t·ilxel f(jr finiu6tiilllllng n,v freln~ensenJ effeldMtcg med ollen. 

utgilngsimpedilllser, ojordad utgång 

SINUS· och KANTVÅGGENERATOR TYP GT 74 
.lnuS\'llg 20-200 000 p / ., kanh·...g 20-20000 pi s, i övrigt som G'f72 

ULTRALÅGFREKVENSGENERATOR TYP GT 7S 
0,1-1 000 pi . 

Vi äro de 1iltl s ta och s tör sta tillverl;nrna av Re-generatorer i la nde t. 
Utnyttja \' :1 r , ~ rfaren lt t s: SO lu tillycrkare av elektri s l;a miitinstrument. 

I AwernIlSpl'"ogrnm: precl s ious motsta nd , m Jitbryggor, mii tför$tU rkare tjockleks
mHtare, tryckmiHa re, fot oelektriska r~Hi e rJ Geiger-)lUllcr-räknnre ill. m. 

SV,ENSKA MÄTAPPARATER F. A. B. 
PEPPARVlGEN 30, ENSKEDE 6, TEL. STOCKHOLM 48 69 9S, 48 48 SS 

Röradapter ... (forts. fr. s. 241) 

mellansockel bestående aven sockel 
från ett krossat CL6-rör, på vilken man 
förbundit varje stift med. motsvarande 
stift på en oktalhållare. Då kan man 
tyd.ligen aptera sladden B i denna oktal
hållare och sockeln från CL6-an i ra
dioapparatens rörhållare. Motsvarande 
mellansocklar tillverkas för alla de rör
typer (sockeltyper) man vill pröva_ 
För adaptern måste man givetvis ha 
rörhållare för olika rörsocklar, 

Av vad ovan sagts, skulle man lätt 
kunna draga slutsatsen att en dylik 
adapter är nästan idealisk. Men även 
denna typ av rörprovare har ett fel ; 
den relativt stora kapacitansen i led
ningen B sid stämmer högfrekvenskret
sarna i en radioapparat. De statiska 
värdena kunna ju i alla fall uppmätas, 
varför denna nackdel inte bör vara nå
got hinder för byggandet aven rör
adapter. 

Se och hör 


SR96 

i vår monler 


nr 1017 på 

S:t Eriksmässan 


Bandspridda 
korrvågsområden 

Inbyggda 
störningsskydd 

Omkopplingsbar 
från 6-12 volt 

6 månaders 
fabriksgarami 

Grllndfn tgUte n för anlibtndc av Fdige byrån 
utgör kr. 2 : -. För dennn n"J:It't beR\'nrUIiiJ 
hUgst t,ri\ frllgor, , riIklUf b."s,yn.rll ...de ej kläver 
m t; rn omfattande arbete. För utarbetande IlV 

8chelna, lltf-e rnturhiinvhiningar eller "idlyfU
kltra utredningsarbeten utgl\r (t.r\~ode enligt 
Ö,-c-renskom.melHe l "(trje sU,rsldlt f~ll1. ~l~d
delunde bet.riirr"nde ar"odels storlel, llU.liiLles 
härvid den frågande; utredningpn verkHtiilles 
ej för";in vederbörande godkänt d et nppg'hna 
nn'odet. 

Fråga:
Jag har byggt en förstärkare och önskar 

nu komplettera den med anordningar för 
tråd inspelning. V. g. uppgör ett schema för 
oscillator för radering etc. 

Svar: 
I fig. 1 ges två alternativa förslag tiII ultra

ljudgenerator med förstärkare för dels för
magnetisering dels radering vid trådinspel
ning. 

1 alt. A användes 7F7 i mottakt för rade· 
ringen; i alt. il användes ett 6L6 i klass A. 
1 alt. A måste raderspolen förses med mitt
uttag; någon likströmsmagnetisering uppkom
mer då icke tack vare mottaktkopplingen. 

, Induktans i raderspolen ca l H (ej kritiskt) . 
I alt. B måste man ha en drossel DR med 
järnkärna ca l H (ej kritiskt) vid 50 mA 
likström. Raderspolen behöver då inte förses 
med mittuttag; induktansen bör vara c:a 
0,5 H (ej kritiskt). 

, I alt. A fungrar ena halvan av 7F7 (t. v.) 
dels som oscillator och dels som fasvändar
steg. »Avstämningsspolen~ skall ha ca SO 
mH, spolen lindas på 50 mm spolstomme I(ca 1500 varv 0,07EE "arvrätl) . 
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(lCBe rRight with 
O IHI MI OllE 

omkopp,lare 
kunna erhållas, i 1-, 2- och 3- poligtOIHMDTIE utförande, 2- 12 vägs och 10-100 Amp_ 

Reglermotstånd 
25  50 -100 -150 - 300 - 500 watt 
0,5 t. o. m. 10 000 ohm från lager 

75  225  750 -1000 watt 

på beställning 

~UNIYERSIL.IMPORT ~ 
AKTIEBOLAG 

Tel. 52 06 85 växel 
\., Norr Mälarstrand 62 

STOCKHOLM 
Postgirokonto 157115 



10~ 
pr 

.... Z.50 1/ 

~~!b~~NETI5l.llI"'C;S { 

500 pr 
lOOk 

FÖA.MAGMlTl"lRII"ICt5 
~POLl 

t 

+lOOV 
... ,50"-' Fråga: 

Hur mäter man på enklast möjliga sätt 
upp utgli ngseffekten från en 8-10 watts ljud
för stärkar eanläggning ? 

. Svar: 
RAQER: Mätn ing av tonfrekvent utgångseffekt kan 
~5paLE 

med enkla hj älpmedel uppmätas på följ ande 
sätt: Förs t uppmätes likslröm~resis tansen hos 
talspolen i högtalaren exempelvis med hjälp ay 
en ohmmeter. Sedan anslutes talspolen till ut
gångs transformatorn, som anslutes på vanligt 
sätt till förstärkaren. Sedan gäller det att 
på förstärkarens ingångsklämmor anbringa en 
tonfrekvent växelspänning, 400 pis av lämp
lig styrka. Förstärkarens volymkontroll skall 
stå i max.·läge och man varierar nu spän
ningen från tonfrekvemgeneratorn till dess 
att man hör att d istorsion uppstår i förstärka
ren ( tonen i högtalaren ändrar karaktär). 
Man mäter nu upp växelspänningen över hög

• lSDV +:!.OOV talarens talspole. Uteffekten P är då 

Fig. 1. Alt . A t. v., alt. B t. h. Se texten. V"·4 
P = -

R,,·5 
l såväl alt. A som alt. B fun gerar andra sök med flera varv på raderspol cn. Skulle 

där V= utgangsspänningen och R" högtalarens halvan av 7F7 som slut steg för fö rruagneti inte oscillatorn svänga, försök med andra 
seringsspolen, vars induktans kan va ra c :a värden pa C2• Att oscillatorn svänger kan resistans. 
l H (e j kritiskt). Förmagneti seringsspän konstateras med oscilloskop eller rörvoltmeter Antag alt R/I uppmätts till 5 ohm och V till 
ningens amplitud, som måste utprovas, kan över förmagneti seringsspolen eller genom att 5 volt. Uteffekten är då 
injusteras till lämpligt värde medelst en poten inkoppla ett känsligt uA·instrument i serie 5"· 4
tiometer på 100 kohm. med oscillatorröre ts gallerläcka. När röret P= -- = 4 watt 

Skulle inte raderspän ingen räcka till för- svänger uppstår gallerström. 5 ·5 
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RADIOMATERIEL 
till extra låga priser 

UR·Station FUG16ZY 	 grafllyckel kl'. 10: -, Sprötantenner, n tfiillbara, 6 spröt, 
kr. 25: -, Laboratorieplint'ur, 20·pol., med skycldslock,40-43 l\lC med extm mottu"are 38 ,'~42,4 MC. 
kr. 40: -, Kouxinluus lutniugur, han· och hon·, kr. 3:-, 


Kortvågsstation FUGI0 KaiJelvillllol', olika storlekar, kl'. 4: -, 6: -. ,Järnpnl\'er· 

kiirnor , onda, llingu r~o mm, bredd G7 Wlll, höj d 19 WW,
;\Iottagare ocb siinda re 01lJ1'. 3 000--6 000 Kl:. 
gOds 14 mm , \)1' l,g. kr. 20:-. 

Låugvägsstation FUGIO 
;\folta"H re ocb .:unda r :~00--600 Kl:, lika onlUst. Kan UK-rör 
olubyggns till niitcl l'ift. 

S;\~DAHRÖI~ 
Pejlmott.aga.re UE;\IA '.ryp T Sa trIod II tpff. 100 W "id SO cm vilgliingcl 
Jliiirmare data Ull ovanst. apparater på begäran. kr. 25:-, 

Pbilips 'ryp T1304/ 8 trior! ateff. '" \'id 80 CUl dig· 
Div. radiomateriel : Ili ngd 1,1'. 14: -, 
d.mpCl'CUl ctcr 0--3 amp. Rl<' Wcston Elecl ric kr. 27:-, 'l'elef llnl,cn Typ LDij triod uteff. 12 W vid ;:;0 cm Y tIg· 
DJ'nami sk !lropphöl'telefoll (a mer. llrmemodell) kl'. 14:-. IiiUgli kr. 25:-, 
Anpassningstransfol'mator till d :o kr. 7: -, PL·pl'oPP 
med kabel till d:o l<r. 4: -, Oljekondensator 2 l\IFD a 000 MO'l"fAGARRöR 
YDC kr. 25:-. lndireld upphett.ade 

l'iJilips Typ 4071, 4672 och 4073 pr st. kr. 8:-,
Omformare T elefunken 'l'yp L VI pr st. l,r. 12:-. 
Hörtelefoner 2X27 ohm kr. 10: -, Guwwikudclar föl' d :o 
1: -. Strupmi!.rofoner med omkollIllare kr, 10: -. Tele· 	 Direkt upphettade 1,4 V Philips D1F 

Albyda.lsga,tan 6, Haga.lund.• Tel. Sthlm 272082, 2745 57ERA GROSSHANDEL 

"Instruments and Measurements" 

- <.len 	 intern a tioueIla in strumentut:5tii \lnin~en - pilgår i Stockholm den 
22/ D- 2/ 10. Där presell te rur det Yiilkiin rlu e ngelska A'·O·fön'tag 't - t be 
AlItolllatic Coil Wind~ r aud Elec: lric:al b {'J lIipment Go Ltrl 	 - l'ina nyn 
instnlllH?nttype r. Ett besijk i AVO:s monte r lönar s ig ty detta fö relag 
hal' s lmpnt s ior etl gott namll pä riir!dsl11a rknadcn när det giillcr produl'· 
tion u v elektriska Ill iitinstru men t. 
Gö r e tt iJe:'ök ocb kon~tu tel'fl hill' JfUlgt 1lI1ittekniken kOllllllit p, detta 
olJlr/lcle och ta SH mtidigt en titt pii de rc(lan Yiilkiind a AVO·illsl:rullICllten 
:;om ol:ksä finlI s uts l.iil\(lu i mont e rn. 

Utställda instrument: 	 Avomet·el' modell HS. l:Iiigl,iin;:;ligt unh'e rsal.'
* 	 ins trument. Iure mot.-tii nd 20000 ohm/ Y. * 	 A vo nörmätbl')'gga modell V. :\Y tYll a \' rör· 

pro\'u re ;;;Olll U1 öj li ggö r ii nm upptagande Avometer modell 7, u nh'c l'sa linslnllllelll 
av ka I'akteri s tiko l'. * med 1)0 mlitolLll';lclen. 

Avo Rörvoltmeter modell E. Unh'e l'sa lin· * Avometcl' modell 40. U niW!I'Sa ' ln s trulllen t 
* 	 strUlll ent med 49 miitomnlden. med 40 lllätoUlI':lden. 

Avo Signalgenel'ator modell W, Freln'ens· A\'ominor Universal. Univel'su lins t rulllent 

~ * oumicle 50 kp/ s- SO l\lp/ s. * i fjtldol'lllut för 22 miitOlllrt'iden. 


~~----------------------------------------------------~) 

.Ensamförsiiljnre för 
A VO·lnstrumenten: SRA SVENSKIl RIlDIOIlKTlEBOLllGET 

J!'ilLnJer i Göt",borll', :Ualnlö och Sund.",.lI • ALSTRöMF:RGATAN 12 • STOCKHOLM. TEL. 223140 (GRUPPNR) 
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En fascinerande 
hobby 

Lär Er radioteknik från grunden 

genom praktiskt radiobygge! 

Såväl för den blivande radioingenjören och 
serviceUlannen som för den hobbyintresserade 
ä r " tir praktiskt upplagda brevkurs I radIo
bygge en intressant och lärorik väg tlll värde
fulla kuns ka per. 
Vi siiuda giima prospek t utan någon förbin

delse från Ede r sida. 

Angiv tydligt namn och arlress. i\llirk ku"er· 

tet elle r brevkor te t "RKR". 


AB B EVA.TEKNIK 
Boldrycliaryäge n 3;'), Stoch.bolm. 

+i!SOv 

OmA lOmA 


(lOmA (OmA) 


V"I ~ ~ ~ 
I 

. I I I 

'·'r ~ • 
. , ,I. 

Fig. 1. Triggerkoppling 

Om Ni inte har någon ohmmeter men 
däremot en lågohmig amperemeter kan Ni 
koppla denna i serie med högtalarens tal
spole_ Observera, att amperemeterns resistans 
måste vara väsentligt lägre än talspoleresistan
sen. Uteffekten är nu 

P= i"R 
Antag att i= 2A och R = S. Uteffekten är då 

P = 2" 5=20 watt 
I POPULÄR RADIO nr 9/ 1948 finnes en 

utförligare redogörelse i frågan. 

Frdga: 
I en engelsk eleklrot ekni~k tidskrift var 

för någon tid sedan införd en kort notis all
gåen de ell trigge rkoppling. I uppsatsen läm
nades inga dimensionerings8nvisningar, men 
som av fig_ fram går torde kopplingen vara 
identisk med Eccles-Jordans trigger med sta
bila yttergränslägen. 

Jag vore tacksam erhålla ett Jimensione
ringsförslag med användande av tvenne 6CS 
och litteraturhänvisningar för vidare studium. 

, ••••••••••••• ,., •••••••••••••••••........................................................................................................................ .. .. t ............................................................. . . ... ..... . .... . ...... 


flatstiftkontakter 

Ur Alphas tillverkllingsprogram 

SUNDBYBE ,RG • TElEFON 282600 

ger säkra 
kontakter • • • 

Alpha flatstiftkontakt er används numera icke 
endast inom radio- och telefontekniken utan 
även inom flera andra elektrotekniska om
råden. Deras ändamålsenliga konstruktion 
och gedigna kvalitet gör dem idealiska som 
anslutningsdon vid kopplingar av strömmar 
upp till ca 20 A eller vid spänningar upp till 
ca 500 V i normal rumsfukti ghet. Kontak
terna tål ännu högre strömstyrka om stiften 
resp. hylsorna parallellkopplas. Isolationen 
mellan kontakternas metalldelar är mycket 
god och understiger vanligen ej l 000 MQ 
då kontakten används i normal rumsfukti ghet. 
Sänd efter vårt prospekt idag - där får Ni 
utförliga uppgifter om Alpha flatstiftkontakter ! 

L-. l-_II:...,.·. 

ETT lM ERICSSON FÖRETAG 
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GENERATORER 

TYP 


El 

PRIS 

Krollor : 
375: 
NETTO 

TYP 


83 

PRIS 

Kronor: 
600:
NETTO 

TYP 


[2 

PRIS 

Kronor: 
890: 
NETTO 

TYP 


il38 

93:- NETTO 

Begär offert 

Frekvensområde : 

Noggrannhet: 

Moduler ing : 

U timpedans : 

Utspänning : 


StråIniTIg : 

Skala: 

Nätanslut ll ing : 

Dimensioller: 

Vikt : 


Frekvensområde : 

Noggrannhet: 

Modulering: 

U timpeda/l.s : 

Utspänning: 


Strålning: 

Skala: 

Nätanslutnin g : 

Dim ensioner: 

Vik t: 


Frekv ensområde : 


Utgångssystem: 


Modulering: _ 

iViitanslutning : 

Dimellsion er: 

Vikt: 


100 Kp/ s-60 Mp/ s i 6 band 
Garanterad till ± 1 "lo 
30 0/0 , 400 pI . 
Konstant 75 ohm stegattcnuat or 
1. HF II/ V- WO mV 
2. LF 400 pI , 0-5V över 50 kohm 
Under 3p V vid GO Mp/ s 
Belys t. Längd 750 mm. 
40-100 p/ s, 110- 210- 230- 250 Volt 
33X27 X 20 cm 
Ca 7 • .1 kg. 

100 Kp/ s-30 Mp/ s i 5 band 
Garanterad till ±l "1o 
In· och utv. , 10 och :~O Ofo 400 p/ s 
Konstant 75 ohms stega ttenuator 
1. HF 1.uV- 100 mV 
2. LF 400 pI s, 0-9V över 10 kohm 
U nder 3.uV vid 30 Mp/ s 
Mikroskala l: 2~ 
40- 100 p/ s, 100-260 Volt 
31x 34X 26 cm 
Ca 12 kg. 

Tryckkn appsinställning av 12 enligt kun

dens önskan väljbara frekvenser inom om

rådet 50 Kpl - :10 Mp/ s. Varje frekvens 

justerbar fr n angivet vä rde ± 10 0/0. 

Stegattenual or, konstant impedans 75 ohm. 

Konteuuerligt variabel utgång från l .'-,V
100 mY. Anpassad kom;tantenn med 37 

ohms-, 10 ohms- och Dummyanl ennuttag 

medföljer. 

30 0/0. 400 pI' ± 5 "lo . 

40-100 p/ s, 110-250 \'olt. 

31 X34x 26 cm. 

Ca 12,5 kg. 


ATTENUA'fOR 
Attenuatorn bestär av eLt gjutet aluminiumhus, i vilk 
grafitmotstånd av precisionstyp inmonterats (se fi gur). 

Impedans: 
Dämpning : 
Noggrannhet : 

Kontakter: 

Storlek: 
Vikt: 

75 olun. 

0--80 db, stegvis 20 db. 

± l db vid 0-100 Mpls och 

± 2 db vid 100- 300 Mo/ s. 

Kontaklblad och konta-kter äro ulförtla i 

silver pläterad rhodiummetall för att garan
tera god kontakt . 

Lägesmarkeringen är kompletterad med 

speciell lyftanordning för alt skydda kon
takterna vid vridning. 

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

0,25 kg. 


med närmare upplysningar_ Snabb leverans_ 

GENERALAGENT: 

PÄR HELLSTRÖM 
AGENTURFIRMA 

Spannmålsgatan 14. Telefoner 132832 och 114339 
GÖTEBORG 



•• 

RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 
SPECIALTYPER 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMATORFABRIK ' TUREBERG 

TELEFON STOCKHOLM 351681,351666 


Den pli styrgallren inmatade pulsfrekvensen 
torde komma att uppgå till ca 0,5 pi s. 

Svar: I 

I fig. l (s. 252) ges dimensioneringsupp
giften för ett triggersteg (Ecc1es-Jordans trig
gerkoppling) med 2 st. 6C5. Värdena på 
kondensatorerna måste avpassas efter puls
frekvensen oeh de inkommande pu],;crnas 
kurvform. Det är lämpligast att prova ut 
dessa värden i praktiken. 

Litteraturförteckning : 

PHELPS, B E: Dnal-triode Trigger Cirwits 
Electronics, juli 1945, s. IlO. 

MOERMAN, N A: Four-chonl,el Electronie 

Switch , Eleetronics 1946, s. ISO. 

Loran Receiver-indicator, Electronies, dec. 
1945, s. llO. 

BATCHER, MOULIC : Th.e ELectronic Control 
HU/ulbook. Förlag: Caldwell-Clements, New 

York 1946, s. 187-189. 

MARCUS, J: Handbook 0/ lndllstrial Ele 
tronic Circllits, Me Graw Hill, New York, 
London 1945, s. 71-83, 55- 57. 

REICH, H J: An Electronicc Switch for the 
Simu!taneolls Observation o/ two IFaves 
with the Cathode Ray Oscillograph, Rev. 
Sei. Instruments, april 1941. 

Under rubrike n Rlldiolndu ~trl en8 nyhetel' In
föres uppgift.er från tnh~erknre och Importörer 
om nyheter, 80m alT företa.gen Int.roduceras pi 
tnu.rk.:nudell. 

Interfon - ny slags snabbtelefon 

Det finns alltför många olika typer av chefs
telefoner och snabbtelefoner i marknaden för 
alt man skall kunna hli särskilt intresserad 
när ännu en ny typ lanseras. Men den av 
Elektrofon AB konstruerade »interfonen» äger 
dock en del egenskaper, som man saknat hos 
tidigare system. Den finns för 5- och 12
linj erssys tem och utgör resultatet av mllnga 
års konstruktions- och exper imentarhete. 

Medan man vid alla hittills använda snabb
telef(mer haft sil ordnat, att förbindelsen 
mellan tvli apparater varit »hemlig» - så att 
ingen från en tredje apparat kunnat komma 
in på linjen under ett pågående samtal 
har man vid interfonen frångått det kravet, 
så att man alltid från vilken apparat som 
helst kan nå fram till varje annan apparat 
och fä fram t. ex. ett brådskande meddelande 
eller avlyssna ,'ad som säges. Ty - så har 
man resonerat - är det egentligen inte orim
ligt att tala om hemligheter i högtalare? 

Men till skillnad från vid hittills existe
rande system, där obehörig avlyssning av vad 
som försiggick i ett rum - vad där talad es 
och om där bullersamt arbetades - alltid 

INGENJORSHDNDBOKENS 

elektrotekniska del (3} 

ar nu färdig 

Innehållel' : I\raftpl'oduldion, I,raftdistribution o(:h l,raft.försörjning; I\raftö\'el'föl'ing; Kraftledningar; 

Eleld.risk utrustning i In'aft.- och tmnsformatorstationer; SI,yddsutrustning \'id kraftöverföring; I{Me

J'ande el, ma sldner; Tmnsfol'Juatorer; StrömrildaJ'e; f.:L batterier och aclml1lulatorer; Lågspänuings

installationer; EL motordrift ; El, ljus; El, värme; Lagar och andra förfaUning'ar, llilder och tabellel', 

1950 utkommer supp'lementdelen 3 a 

TELETEKNIK 

Pris !)el' \'olym: häft, 42: -, Idotband 48:-, I bol,handeln ellel' friln ~ORDISK HOTOGHAV\'H, 

halvfl', band 54:-_ llox 3221, Stoddlolm :1. 
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• 

Den nya "Ilul,btelefonen från Elchlrofon. AB. 

val' möjlig även när apparaten icke användes 
och Ulan att dc »agcrundc» själva vi"s te om 
det, kan tjuvlyssning icke ske med interfonen 
- här mås te nämligen förs t en talknapp ned
trycka;; på den egna apparaten för all »ut
sändnin g» från det rUl1lll1~ t skall kunna ske. 

Vidare kan noteras att man vid interfonelI 
saknar sådana krång liga detalj er som reläer, 
signallampor, batter ier osv., vilka vid tidigal'c 
sys tem ofta orsakat fel och därför r ed ucera t 
möjligheterna lill export tiLl fjärran länder 
där tillg ngcn till ervice är minimal. All 
omkoppling sker genom nedtryckning av om
kopplarna I'a den med ett hölje av fasone tt
lackerad lältmetall utfönla apparaten och all 
förs tärkllin" sker i en "emensum vä O'O' för · 
stäl'kurc, EO~ll 'kan an slutas"'till 127 eller 220 V 
växel  ell er lik triim. 

B S- g. 

Vridtransformatorer 

Sven.lka A B Philips, S tockholm, har sänt 
data för s ina sparkopplade vridtrans fonu3to
rer. Dessa kan levercras dels som fri ståendc 
enheter - exempelvis för lauoratoriebruk -
och del s i ett utförande som gör dem lämpad 
för inmontage i instrum ntuLrustni~gar. 

Tran formalorerna llPP till l k VA äro för
sedda med hakelithöljen och de s tönc typer
na med plå tkapor. Alla höljen ha ventilations
iippningar för luftkylning. Typerna llPP till 
och ink!. 1040 VA äro försedda med smälLsä k
ring i kOlltaktarmsled ningen, och två reserv
säkringar levereras med va rj e transformator. 
[nhyggnadslyperna äro ej försedda med säk
ringar, eft c rsom de utrus tningar i vilka de 

VriJlran 'formalor från Philips. 

Vi erbjuda alla 

Populär Radio:s läsare 

PROVNUMMER GRAT IS 
av Nordens allsidigaste 
radiotekniska tidskrift 

RADIO EKKO 
80m varje mllnlld Ciilj er railiolltveeklingcn pn 
det tekniska, nyhetsmässiga och fackli g a om
rådet och som d essutom Innehåller intres 
santa, grundligt g enomurbetade konst ruktions
artiklar, recensioner och uve raikt r uv~r nya 
radio böcker och -tidskrift er från hela världen. 
För kortvågs-siinuaramuWr r fi nnes I varje 
nummer stoff a,· s pec iellt Int resse . 
I{vartulsnbonnemnng på RADIO EKKO kan 
tecknas pä alla svenska postko ntor. H elllr s
abon nemnng kan live lI e rh ållas ,lIrekt frulI 
förlaget. Priset per helår ii r kr. 10: GO i sven .. 
ska pengar, som kan Inbetalas på vå rt svens ka 
postgirokonto H H. Hlir IUln äv n anno ns
Iikvfile r insättas. 
Försök varu billiga ord-annon.er (pris 7 urf 
pe r ord) om Ni viII by ta, kÖPfl eller sä lja 
något I,ä amallirmarkuntlen! 

RADIO EKKO 
DA...~SK BADIO-PRESSE 

Xdr. PoradloveJ 17, Rulte - Danmark. 

Spoilindnings

maskiner 
fiir fnhl'ik er och l'uuitwe r1; ;;Liicle r etc. 

Infordra offert ! 

AB BEVA-TEKNIK 
}Jol.. tryt·]illn'iigl"1l ~H;. stockholm . 

Inspelningstråd 0,10 mm, 
Dit pressgj 11 tnr.l spolar ca 1 tim. 30: 
Även kilovis .................. 111' kg 1',;,,: 
i>ressgjuhm !<polal' ... ... ... pi' st. 5: 
l'e,wl mikrofoner, Sinus högtalare'. Sound 
hill':uliu III. l ·;orl\·tl g, COJ'Ju·lI Ul. fl. e l e l; t
I'Olyl('l'. Radiorör. ",\lllflWl'l'nlJutt 3J % 

•\111: i !lur t i oeh Uliuut. Hnl1ioservice 'lYCII 
fi )l' (lptl1 lj affi.ll'e r. \Vh'e'I'C(~ordel's ullJyl" V. 

01- Kompaniet K/a 
PM tg-i l'o 4:i8G. Vli rln \·. :Yl'. T e l. Gi:1(; :30. 

GWI'J';UORU: 
Hi !1!ll1. 

POPULÄR RADIO NR 9jl949 

Populär Radio 1948 

R .. k\"ire.ra JH"'la ltJ'lo.'1:~'Jlgf'"JI - sam manlagt ~~a6 

IJlIlt"II :l llsrilia. ,.;itl() r - blludt!JI i JuafliJ: I (wh 

pl'~- dngt hlu,,). "rispt iir t'ndast 

lir. 7: 50 

POPULAR RADIO 

Hox 3221 	 S(oc]uwlm a 

INSTRUMENT

REPARA TIONER 


av alla slag utföras 

M. STENHARDT 

INGENJORSFIRMA 

S:t Eriksgatan 101 Stockholm 


Telefon: 319917, 339918 


BYGG SJÄLV 
en reseradio 

FuU!oItändlgu.. Odl tlc talje rnde b e ,..lai\,Jlln'C'f\r, 
OJntatt.u,nd., "UUrU" Ill'lJetJolbcRlcrl"'lillg ud. 
trimnIIlJrM(öre~l..:riCt er nu"(1 tl1lhi.)ran(l~ rit 
ningar -1 i\.4-fonru.t omfattande l.r"I(°111 
schf>nul, J,,:u("'I,lluJ;"MJoI('ht'mn , clUlJolsierltuinJ.r 
o(;h ritningur fih' tl'iiclt·tuljt>r odt Irllla fln 
llilS fiir IlfOchtn",tl'it! lIdc tYl'("" a ' - JltoUaJ,:'urt"o 

O bl' s krivll. ~ll{[ -4- fijr 4 - l" t) T·~ Tl o rlalll'l 
l,att l' l'i~tJ l)I-' r llJ ed i II I ' .rg',:.;'d ralll:llll e llll . 
l kla ss mull ma I'h:lI [ul f' ll :-i IIH :-;t a_ ]J' l'(Jk 
ve usomr,"Jc [jIIO·- 1:";(NJ kp/ti. 

Pri ti lu, S: 7;") + llU rlo - : 5G 

O 	h p,kI' l\'lI. i\!J(1'-3 [(; 1' 3 -rör" pnr latu· t 
hal te I'illlol ta gatoc nu'd ill!Jy.;!gtl ralH 
ulll en ll . z.'r(\ I,;n' II ~()lIlr;" 'Lt ,II ' ;;0 · l;jOn kp/ :" 

Pri s 1,1'_ 7 : :Ui + I Jo rto -: iiu 
O h ('S I,;rh-u. j.uJ ~P -2 f{)l" ~- rör~ )I 0 1' tnl)('1 

lJatle ri1ll otlu;::-a r e fl v l'$ ('(ItI fii!' HTI ...:lu l llill g" 
Ull UJltCll1l ul' h jOl"dl t·tlnilJg'. Llilllltli.~ fu[' 
ll~'1Jörjar . 

Pri s kr . 5: 75 + [lorto - : "fl 
OBS. ! Allt mtth!rlnl UPI,tu~ct i l)1:~lal\'n l n
gttrou, finnes vr .. snmMlm rn:ll"I":IIUdf'D. 

RADIOTEKNISKA FÖRLAGET 
PostlJox 3f!, BHO)DIA. 

UncJ ertcek llatl be~W ll c r lJii r nll'd u e ltiir 
ovan meu X förlCc k na u c 1J ( '.-; krh'll ill~:l. rn:l 
att !;ällua s IIIot po~tfiir~kul t. 

Namn: 

P os tauress: . .... .. . .. " . .... ....... .......... " ... PR 7 
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kolskiktsmotstånd 
I\'I<; \,I\,\"); ELI':CT lH C .\ L 

1. .\ l:' 1 n .\TI HU I·:: LTTI 
HE I I L!:\CTfl:\ :';'I'AT l fl .:\ 

1-::\(:1..\ :\11 

H, 1' 1'. : I' II·ILI:\ (;. l :l i .:\ :\.\f: W IEL1 : :\1l 
!-i \ · '·:.\V :';'(;I ·::" :!K- :~O ')' 1' 1. :!Olj:!7~ . 

:';TOI'K Ll OI..\1 

Eledron Wire 
- df'U ]lo[luHira ued l('c1nin"stråden -

Unll a r om 1 , GO, 300 (,ch 100 ya rds, kar 
tonger om 2() yards 

Skärmad nedledning 
l'ul'lt-!wbel 


Rin rra r ',JU 100 m t l'. 


Skärmad Pick-Up ledning 

Luxor-skivväxlare 
Siinkt.a priser 

Hörtelefoner N&K 
Äggisolatorer 

Stor so r ter ing av aktuellt servicemuleriel 
för radioverkstäc1er fiillles på lager för 

omgående leverans 

Xy I,a f':tlog nt kom lller till hiisl'siisongen 

Tel. 174980 

[in d ra r :->i ..: Il!!'!] l i d t1Tl (,It \\P el w ,YII - lllnl 

~ l {llI d , fr:u lI ..., l:i lll "lll i !!"1 ""I':u' k"d- cn r -

1,IlJl" - JlIi ' l u (I" :I , 

T ilh·f ·I'I;: l li ll ,~:.. h l l\-' I':l l1 ~ l · r : ± 1 ' /0, ± :2 'I" ~ 
.-, (I "u . I. ; ! .~ !l'l li jl l ' l":Ill1l'l.;u " ffi( '; I'uL 

;i ro avsedda att användas i regel äro säkrade 
p annat sätl. Transformator erna kunna in
ko pplas så all ut'piinningen är variabel , an
tingen mellan O volt och nätspänningen e ;ler 
mellan O volt och 20 % över nätspännini en. 

Transform a torer finnas för nätspännil gar 
mellan 110 V och 220 V och för effektbel,)pp 
mel lan 175 VA och 2,08 kVA. 

i detta nummer 

Ha ns Fahlström är född 1920. Studen texamen 
1940. Examen från handelsgymnasium 1940. 
Civilingenjörsexamen, elek troteknikcr CTH 
1945. F . n . lic . stud, vid CTH i industriell 
ekonom i. Driftsingenjör vid Katrinefors AB, 
1\faries tud , 1945- -1949. Innehar amatör,tation 
S.\'l6CX. Vi tas f. n. som Skandinav iska Ban
ken , och Sverige- Alller ika'l ift Isens stipen· 
diat i USA [ör st udier uv industri ell ekonomi. 

kan vi int e neka O!:!:- nlljet alt i'tlcrge denna 
lilla godb it ur en dansk radiotid,krifl: 

- I salllme fij ehlik en 5maakage tyv kom· 
mer ovnen nmrlll erc end 2 meter, ringer alarm· 
klokken! 

B\'TE~ OCR FURSjUJNI~GAn 
Till salu: S l .Y l·krbfa l1 f' I" f i;1" nmntö rhulHlrn. 
Eppg-iv 1I llgt'Cil"li g rn · k\! ('IJ~ . .Pris pr Ht. ]2: 50. 
'l'(~h·-Tjii.I1!oit. J':ngl·lhr\·lih.. galan 67', Gii(eborg. 

'I'HI Mu!n : 2 sI. I\:V - lJ 1 0l f:1 :!~lr(\ 1 ~r Uc 4:i-~-H 
:3- 1; ~[ " n. 1 st . Be 4"~·U Ii a, l :\[(' , komp!. 
w eil 11( (111 l ila . flg~.!:], 'gat. HiiIj . U ll hii g~j hjlld. 
'rde-TjUu!-Ot, EII i;dbr~khgatau 67, GÖf~borg. 

lIc l 

Bättre DX-mottagning! 
m.cd 

TOROTO,R 

AMATÖRCENTRAL 


med högfrekvenssteg och bandspridning 

80 m, band 3.4- 4

1to., • 6.9- 7.4 » {)rh 
611:_ 

Områden : ) i~: : ~~::=~~:: : rielto 
[10. • ~7.9-30 • 

Till centralen leverera vi ä ven 
j-gang Vrldkondensatore r ( L:I. c = 19.9 pF 15:
'l. F. Trallsformatorer :'UF'-l 1600 lic 9: 

:'IU'-U 1600 7:150 
• MF-IU 1600 • O: -

SugflIter (ör lllOO lic ........................... 5: 715 
Reat OscUlfltor 1600 Kc .. . .................. ... 10: 75 
Tonhöjdjus tering, CW-pltchl, lurUrlmme r 

I'T 12 ................................................ 4: 
All' vr ise r netto. 

Komplett k Oll ötl'uktionSb es luj,' uin g' över en 0
iörs konnuuIIi!i.ationsmo t tagare byggd med 
des sa detaljer m edfö lj er byggsa tsen. 
Vi 	 h~ll' iin~1l stor sortering av korh'ul's- och 

ö,' rlg-d. rndlo delnr" 

NATIONAL RADIO 
MÅLARGATAN l , TEL. 208662, STOCKHOLM 

H O B B y- intresserade! 
Kosfnntl:.:f l'itt sH IH]a vi Drt h Qgli r an yti r l;;uf'al og 

Öyer 
RADIODELAR 

ELEI{'J.'IUSIi MATF;RmI, 

KOPI'AI~TRÅD etc. 

:::;llmtidigt e rll tllle r Ni pl'o::.;pekt iiver \':i r kul' :'! 
i p rak t' i ~ l,t r:lllioh ygge . 

AB BEVA-TEKNIK 
Huktrycknn'iil'eu Sti, S tockbu]nl . 

1'illfiille_ T ill saln en cng'l ~" 10 I·i.ir~ l;o ll1mll
lJ il, a tiO IH,I'l'( '('i\'( 'r typ R 1155, ~om Il.Y, i' l'lin 
7/u )fc ti ll 75 kc i G hand . FU r Re ud Illf'll ma 
1-{iskt ögu sam t i m ctalli.ida. K omplett flH)(} 
Iik ri k tn reaggr. oe ll högt alut'e samt ~er\'ice 
~w hellliL 
1 ::;t . AnH!l' ikun~k d: o nc 312 111(>(1 inh.vggt 
I i tu.-a~gl,· " k omplett mf'il hcigt. , i hii ~ta k OI1 
di li o ll . .1 :;t. e lJ.!.;;t'!s k trnl\~mill.l· l· typ , Il;:).!, t1I('f] 

4 ::.: t. rö r . J"l' ekv. GO 200 kl.:- 10- ' a- 2, ,.. 2. 

ari "Te. l'owor ill[lllt 1 ~OO y .. 200 m A. samt 

liY., 4 A , U tDII llOwe r ]J Ilc k. Sturlek 1" X 13 / . 

R J12 Lm,l l. 

Tacksam för n IIb ud snarast Ull S ~[ 5 ~[T, 

Box l32, liÖ()lng. 
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Ni -rinner det hos 

S ENASTE MILLEN-NYT T ! 

Ty p nr l ' rls :Vi har härmed nöjet present ra den vä lkända firman 
10001 Trun" kala g raderad 0-100 H : 90 

10006 Instii ll n ing s ratt 2 3/ 4" diaDH,tor 4: The QUARTZ CRYSTAL Co. Ltd - England 10007 In s t:i 1!n ingsrntt 1 5/ R" meJ grade 
rin ;!" öve r 1800 elle r 280" 4: 80 

10008 I ll stcilln lngsskala a 112" diillncte r grll 
d e r i ug 0-- -100 .... ' ........ ,.... . 8: 

10009 Dito 2 :1 / 4" (Jiam o l~ r gradering 0-100 7: 20 

EXAKT 

Den na f reln·e us · ·tandard t yp Q:>IIOO iir e n helt n y pro · 
dukt Il " l<va r t s k ri stall p il. 100 Kp/ s m ed hög s t ubilitet 
oc h 1:1g tcmpera t urkoeffi ci eot . 

Vid användni n g i d en enk la r öro cill a to rn ge r den en 
frekvens-standard av fö rnä ml ig k" u li tct till Iii>: kostnad. 
Anvä nd n inge n nv en såd an f rekvens.s ta ndard ä r vlllkänd 
och ger en p"akt oc h noggrann kalibr< 'r ing a v rudi o
m ottflg-flr r", f r kve nsmä tar e , s ig nn lg fl 1)cralOre r ptc.. 

Vid s ill c nde fö r nä mliga k r istall ii r vi i tiJ lfil ll· att offe· 
rera t ill de t låga priset av kr. '19: -. 

Av d enDa f. ir mas ö\T iga pro,luktcr kunna vi nlimn u t yp 
fö r ulla (reb ' enser m ellan 100 K p/s och 14.000 K IlI;' . En lög tcu1pcratur kocffl d e n t 

3100·1 Di to 3/·I" X 3 1/2" ... . .. .. . . ......... . 3 : l~
k ris tall Dvlin des l d enn a enhet oc h Lar e n ko fficien t a, mInd re ,i n 2 pe rioder p or 
3300-l 'J-po li g ].;:"r:l.W h:iK rii rh å Ilare 2: 40!'IJols p ~ [' g r a d av tem pe ra tu rYii :xli l1gar . IoC ri. ta Il en Hr tle r me t iskt l~a p '$ l au fi.ir n o\' ilnd 
33006 Dit o G-poli g- ... .. .. . . 2 : 40
nin g un der al la klimatI s ka f örbil ll a n d en . 
33087 Rv r klii Ulma fUl' 1 3;8 ~ u c kcldiam ete r 2: 25 

amma k ristall inom omrnd e t 30 K pls t ill ga Kpls oeL för frek,enser öve r 10 ~l 11h 
33088 Di to m in iatr rrur .. .. .. .. ... .. . l : 80ku u na Yi offe r era p :1 b egäran . 
M I03 HP-ll rosscl :!,5 mII 2;:;0 m A . 2: VOF ör rad Ioamatör er k unna vi offere ra (öljande k ris ta ller; 
34154 H~' - d ro se l för :lma tur band 1 mH,

QCC ty p P Ö, som före k r iget ,' ar m yc ket popu liir pil gru nd a, sin höga cffcl<t il'itct. 
600 rnA 14: 

,ir en k ri stall, som ha r en rempetur koeffirl en t u\' omkri n;: 20 perio de r pe r :.\Ip per 
36001 Kerami ök to ppuns lu t ning för SOG etc. 1 : 8 0

g' r nd a" l m peralllr\';ixlin g . D enna kr is tal l kan le,er era s p u 1,7 :M p/~ , 3.;; )[p/s och 
S60o-Z P:tn för 807 etc . 1: 707 Mp/s ban el , t ill följande pri ser; 
3600-1 Dito för 6J 7 elc. l: 60

Slipade till ö n·sl<ad freln'e ns kr, 37: 50. 
37001 Högs p.ä nn in g$ian s lutu i ng 3: 20

Fiirdi gs llpade t il l .. i'5 f r el' l'en s in Oll l Hll13 törbandct kr. 32: MI. 
37306 I( eramls k .]<opplln gsplint G-polig- . 8: 

QCC mcllallfr..lrrc n s k 18taller, vilka li ll \'e r l<a s fU r t, iI omr:'de n 450-~70 Kp/R oeh 
19001 Fl . Ibel ko ppling, ka rdan typ 3: 401 500-J. 700 Kp/ s, II r o a vseelda fö r en l.Ja ndbredd ,,\, 300 perioder (;j r te legra fi och 
39002 Di to, ~ängsc t y p .............. . . .. . 3: 40


2,5 K p/s för a mu törbandtel fonl. D"sga krisla ller kunna 1"1 I " rrerR till ett pr is av 
19006 Dito, keram is k i , ulation . .. .... .. .. ... . 3: 40


kr, 55 : - s li pa de till ön skad freJ,n>ns . 
B t riiffande samt! g a l,:r is tal lt:f pe r 1"11' fab r ik n s tä llt i u l!5 il, t förh ;jllande,is I,o rta Vridkondensatorer :

levc rans titl r . 
14100 Split. ta to r 2X ;) pr 6000 v . arbets,pänn. 96:
12510 Vrid konuensa t or ma". 00 rE, arb elf;, 

VRIDTRA NSFORMATORER (VARIA(:S) spli nn i ,'" 3 000 , . 34:

L2515 Dito lGO Pf, 3000 v. . ....... .......... 38: 
rRlSER FöR 220 VOLT T YPER. 


n mYGG.'ADS- BORDS L2076 Splits la tor ~ >~i1 Pi, a rbetsspälln. 3000 \' . 44 : 
IXBH :CX ADS- BOR DS l6100 D i to 2X10l p r, a rh ct., sp:i n nin g 6000 )().!: 

T YP T YP TYP 
TY P T y r T\T 

16059 Dit o 2 >~ 64 Pi , ar belss [länn ln g D000 v. 1L4: 
520 Y A 130: - 1'1 5 : 

130 VA 95: - 105 : - 10..1.0 \ ' A 175: - 196:  L5002 Neu t rall.·erin g s kO llll ensa tor max. n,::; Pi, 
260 VA 110: - 120 : - 2080 V A 255 : - 280:  max. spU nni ng- 5 noa v. ....... .... .... ....... . 11:

L50DG Dito, ma". 0,1 PI', (j 000 " . . ..... . .. .. . 21:

DIVERSE 
PS 1<1 Ili stU lI ni gss kaln m ecl 2 u tviixlin gar . Grade rad 0- 100 m ed mö jlighe t 1'(; 1' eg-e n 
gra cleri ng. Ska lans . t')"flek ln k lus i"e r " m 1 OX135 mm . Skalans f roll t ,il' Ij ll sg r ll mer! 
s ,'art frosua('l, .. rad ra m . En " cr k ligt t rev li~ och a n vändb ar ska la tiII ett pri s a v 
k r . 14: 75 . F l;: a F I<'xibel kOl, pl iu g i min lnty rul fö rande, d iameter 12 mm . 1 : V5. F.K ·1 \. ..n. 
Flt~ "i l.J e l kop p ling, diam ter ~7 m m . ~: 75. 1"1, 6 . Di to , diameter 4() mm. 3: 10 . MC 250 
R Rm ma rlnnd, \'ridko n densator 250 Pi H : 'ii; . 1110 :150 D ito . 3.50 P f ]6: 71> . 8164 Ol.i p_ (\ll:ilb I

lw ndensato r 0,25 mF, 3000 v . 13: 50. 13M Di to , 0,2G mF , 2 :>00 v . 12: 50. Tf' 20 T rA d, 

lin d ad po te n t iomete r I minla tyr ll l ~öt!l !ld e. 20 al-,m m ed rnittap p 8: ~5 . T P 21 D ito 750 Torlit'1 Il uMOO\qalan :!9. Sl' OCKII OLM

0 11m uta n m itta p p 2: 95 . TP 22 Dito 1 000 ohm li lan mitta pp 2: 95. R H 11 H-poJig rör_ 

hiI Ilare rö r 5 lPl, 5B P4 ctc . 11: GO . 2M2 Joneskont al<t, O-po li S" t ö r chn" si tllo n t a ~e 2 : 50. Tt>It'lonrr 40 I g 40. 40 154;;. 41 4l 43

2342 H on k ontak t till d ito u tA n Fk iirm k rtpa 2 : 50 . Gr. 6 ( · ha ~ sig(· r.C! l ll n)ritl~ u \r gla ~, 

cliame ter 8 mm O: 20. Tt'lrqramadrt'\\ lLDKn . rO\lqiro I030?:! 


PÅLITLIG 

10X, vil ken kUll lever eras 
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DDIKTAFON 


I;~l ro. Tn'id lllk ta ron :i r Pli ",i rp r~('o l'ller [1,. hö g- kla ~ ;-; , fö r scud med. (' Il 

fUl' sUir k ft r c SO lll :hl' ll lll c f! rYi \"E::or d ess a n \':inun ill g fö r JIlu !':i ik ln e ll njut 
bart r c,; ultat. 

Den Ur synn erli g"en enkpl fl t sköta, trots a Lt kOl1 ~i rukti o Jl e ll äl' gjoru 
med tanke på ma ngs icJig h i användning en. 

In R I1 c l n i o~ kan ~ke g enom en mikro fon , fru n e n pick- up eller av ett 
tclcfousallltal efte r an s lutuing till tC le(OIl . 

Avl yssn ing kan ske frtl. n lk'n i apparaten inlJy ggua ilijgta lareo, fr;ln 
en extra y ttre högta lare elle r g-a.om hörlura r. r ue 
fallen är apparat.n s eg(, n högta lare nr f unktio n. D essa 
nativ väljes e nkelt. gcnom att en omkoppla re ställes i 

Om en l1ppra!:llin g cj ska ll arkiveras, Ur uet bara att 
nytt program p il. tdu en -- och u et gamla "utrade ras" 
Driftskostnaden Sl iilTer "lg därige nom mycket låg, ella r 
tiskt tage t är ou tslitbar . 

båda se nare 
olika a ltN
olika lage ll . 

spela In ett 
automatiskt. 
tråuen prak

Ett in s pelat program i.ir färdigt att omedC'lbart av lyssnas setlan 
t ..:hleu :1te r ,;pol"t8 . (Has tigheten vid tl t er s[)o llling ilr sju gtlrlgef 
högre.) 

ett behov lör många 

Yi ll ma n i.l.nUra n;''Igut av d e t in t a lade , ~k r f,: ;i. le ue. d ett a myc ket eo-
1.:.:i·' l t, gen om a ll tala i n p'l nyt l , ju~ t p: d e ,tUlle n dUr ändri n g ska lt 
.-ko. Till hjälp för d et ta är apparaten försedd m ed e n rliknevc rks 
indikator metl mycke t stOl' llog-gTunllhet . SOlU ffivj l i ggö r loka l iserillg 
var olika inpass ur beliigna p å tradell_ 

Elfa TriiddlktfLfon arbetar lj udlöst uuuer inspc!oillg·en och verk a r 
så led es e j irrit erande på sin om givnin g . Den är försedd med en s. k. 
ll t~ tyrnillg s ind ik ator, vi lke n u tgö rcci av ett "magiskt Ögu" , som skall 
"Claudra·' ,-[U Inspelnin g som be,-is för att YOlyml,ontr..llc n e j titiir 
lågt. utan att aPP'lraten r eg istrerar ,-ad Som är und er i nw eln lng. 

Scdan ue n kopplats för inspelning heho,·cr ingen Ö'·c n·akning- ske. 
utan upptagningen fortgå r automatiskt :.inda "PP till e n timme. dIke t 
är det mesta ell rulle rymme r. 

Efter en halv timme s angenäm sam varo m ed Etta TI"åddiktafon är 
N i fullt förtrogen med dess llaudllavu nde ocll möjlighete ,·. 

Elfa. Tnld.diktafon Jr portabel och monterad i e u gedigen väska . som 
Uled locket avtaget blottur en elegant apparat. 

Tekniska data 
Ingång för kristnllmikrofon. (Fler mlJ-aotonel' kunna. anslutas 

ramIl e lIt ). 


Ingoin~ för pi ck-up. 


Ingång tör t.elefon. 


Kontinue rligt '9adtl.beL "oIym- och kla n gfilrgskonh'oU med bas

kompensation . 


Utstyrnlngsindlkator: EU 4. 


;::i-sitfrlg rä kne"erIu;i ndikator ftir t råden. 


Inspelningskapacitet : l timme. 


Ins p e ln ingsha.sUghet: ca 57 cm/sek. 


,Uer spolni ng9hastighet: ca 400 cm/sek. 


J"örsedd Jued inbyggd 6" högtulal'e . 


Uttag för extra högtalare. Impedans 5 o luu. 


Uttag för h örtele fon. Iruredans 2000 o lun. 


Rörbestyd<ning: 1-6SJ7; 1-6SN7; 1-6AT6; l-E:U~; 1-6V6 o. 1-6XG. 


l ,'ij r viLxclström GO- p / s. Omkopplingf:;bn.r Dledeist \'ridomkopplare till 

llO-13~15~220 .. .LIer 2;)0 ' ·olt. 


EHelrtf,ö rbrukniug: ca 70 'Vatt.. 


S t o rl ek Bottenyta 285X350 mm. Höjd 270 DUn. 


Yikt: 15 kg. 


Godkänd av Seruko och försedd m ed S-märke. 

Godkänd av Kungl. Telegrafstyre lsc lI för auslutning till t e lefo II . 


Demonstreras på S:t Eriksmässan. Monter 73 A. 
Ring - och vi demonstrera den gärna hos Bder utan förbin 

delse. Vi lagei"töra även ·inspelningslnld , illspelningshuvud 'In. m. 
för wirerecorders . 

INGENJOR S FIRMA ELFA 

TuoolandnUgeo :2 BROitUI ,l Tel. 36.615. 2623 tO 

http:apparat.ns

