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\fikligt meddelande 

till alla förbrukare av 

trådlindade motstånd 


På grund av den alltmera stegrade försäljningen av tråd

lindade motstånd av fabrikat 

VITROHM 
f 

TrådlIndade motstånd 

Potentiometer 

och därigenom fömlånligare inköpspl'isel', är det oss en glädje' 

att kUJlna meddela, att vi fr. o. m. den l januari 1950 komma 

att sänka vlh'a priser högst \'äsentIigt, i genomsnitt med 20
30 %. 


På begäran sända vi den nya prislistan. 

Det kan tilläggas, aH vi st.ä.ndigt lagerföra trådJindade mot

stånd frän 6----160 wa.tt, med och uta.n rörligt utt.ag, i Samtliga 

gångba.ra ohmvärden. 


VITHROl\f'S grafitmotstålld, 1/2. l och 2 watt, ;) ohm-22 l\f

ohm, st.ändigt j Ia,ger. 

Priser: 1/2 watt kr. O: 30, l wfl.tt kr. O: 45, 2 watt kr. O: 65. 


Dessutom lagerföra vi VITHROM'S potentiometrar i samtliga 

förekommande standardvärden. Linjär eller logaritmisk kurva, 

med eller utan strömbrytare och baskompensa.tion. 

Observera tillkomsten aven ny typ: 

VITHROM'S l\IINIATYRPOTENTIO~rETER UTAN STRBR., 

TYP P 100. 

Belastning: 1/4 watt. Diameter: 25 mm. 

Levereras j ohmvärden mellan 10 K-ohm och 2 M-ohm. 

Linjär eller log. kurva. 


Priser: 
P 54, 1/2 watt P 56, 1/2 watt P 100 

(utan strbr.) (med S-märkt (se ovan) 
tryck- & dragstrbr.) 

* 
Kr. 5: 40. Kr. 3 :75. 

Kr. 8:-. 
För baskompensation beräkna.s ett tillägg av kr. 1:-. 

AKTIEBOLAG 

Norr Mälarstrand 62 Tel. 520685 växel 


Stockholm 
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20.000 
ohm per volt 

Mätområden 

Ater från USA 

Universalinstrument 

modell 160 

V = 0-2.,S-10-S0-2.S0-1000-S000 
V = 0-2.,S-10-S0-2.S0-1000-sooq 
uA 0-100 
mA 0-10-100-S00 
A 0-10 

ohm 0-2.K Q -2.00K Q -2.0M Q 


dB -12. till +S2. 
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Laboratorieoscillogralen GM 3156 med 90 
mm skärm. Frekycnsomru.de 0,1-10000 
rIs. Kon )(n-crerus med cflerlll'cclera
tiollsrör för studimll uv snabba för
lopp. Känslighet l mV Icm bildhiijd. 
Yippfreh. 6,25-2000 pis. Pris 1500 

Miniatyroscillogralen GM 5655 med 70 mm 
skärm. Frek'"ensomrude 0-100000 pis. 
Vippfrehens 15-20000 pis. Känslig. 
het 30 mVlclD bildhöjd. Lämplig för 
portabla mututrustningnr. Separat 
testkropp för signulnnul}" •. Pris 495 

Vippgeneratorn GM 8003 fiir studium av 
engungsfi5rlopp med katodstråleoscillo
grafer. Sveptiden iir \"ariabel mellan 
0,1 och 0,001 seknndcr. Gencrutorn 
"tartus U," förloppet sjiiht med cn 
maximal fördröjning U\' l /-ls. Pris 675. 

PHILIPS 

Universaloscillogralen GM 5652 har 90 mm 
skärm. FrekvenRolnråde 2 p/s-2 Mp{s. 
Kan levereras med cfteru('_<"e1crnlions
rör fUr studium uv snabba f(>rlopg. 
Vippfrck\'cns 5 pl._150 kpls. Käns
lighet 5 m\' Icm bildhiijd. Pris 1350 

Katodstråleoscillogralen GM 3159 har 70 
mm skiLrm och n y ~ skurptccknalldc rijr
typ. Frekycnsomrlidc ;; pls-100 kpls. 
\'ippfrchcns 10-160000 pis. Kiin,lig
het 25 m'"lcUl bildhiijd. Kompukt kun
8truklion och små dim. Pris 875 

fyrkantspänning. 

Mälvibralorerna GM 65 och GM 97 fiir om
\'andling av svaga liksiriimmar t. ex. 
från tcrmoelement cller fotocella till 
\'äxel~pilnningar. Drh'us med nätvLix
elspiinning eller med nlspiinning fran 
tongcnerutor. Pris 350 re,p. 395. 

Philips oscillografer kompletterade med olika tillsatsinstrument 
äro utomordentliga hjälpmedel för såväl teknikern som vetenskaps
mannen. Jämte de här visade utrustningarna levererar Philips 
andra speciella mät- och kompletteringsinstrument för elektriska, 
mekaniska, kemiska och medicinska ändamål. Användningsområ
dena äro nära nog obegränsade och Philips Mätinstrumentavdelning, 
Stockholm 6, hjälper Er gärna att välja ut den kombination 
som på enklaste och effektivaste sätt motsvarar just Edra krav. 

Elektronkopplaren GM 4580 mcd vurs hjälp 
mlln kan återge h"ä olika fiirlopp sam
tidigt på en oscillografskiirm. Om
kopplingsfrek,"cnsen lir l'ariabelmellun 
2,5-4.0000 pIs och kun ultugus separat 
som en Pris 595 

Förförstärkaren GM 4570 fiir hiijning av 
osdllografkän~ligheten vid 1II1der~(jk

ning a\" 8\'llgu impulser. 'folal förstärk
ulng tillsammaIls med oscillogrufen 
GM 3156 350000 ggr. Battcridrh'en 
med inbyggda ballerier. Pris 325 

Högspänningsaggreoalel GM 4198 liimnur 
likspänning lill efteraeeelerationsano
deu i kntodstrulertir för slU(lium eller 
fotografcring U" snubba förlopp. lik
spänningen lir nuiabeI i steg om l kV 
mellun O och ;; kV. Pris 475 
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Utblick mot framtiden 


oStockholms Radioklubb 25 ar 


Stockholms Radioklubb bildades den 16 
december 1924 och firar i dagarna sitt 25
årsjuhelium. Med anledning av jubileet ger 
på annan plats i detta nummer klubbens nu
varande tekn iska sekreterare, ingenjör G Sol
ders, en återblick på klubbens verksamhet 
under de gångna åren. POPULÄR RADIO 
har också bett en av dem som var med fran 
hörjan, ingenjör E M)'ckelberg, berätta om 
gångna tider, medan klubhens nuvarande ord
förande, civilingenjör H Fredholm, i en in· 
tervju ger sina synpunkter på klubbens ve rk
samhet och styrelsens önskemål och förhopp· 
ningar för fram t iden. 

POPULAR RADIO, som alltsedan 1935 
varit klubhens organ, har alltid skattat myc
ket högt det samarbete, som tidskriften haft 
med kluhhen. Mycket värdefullt material har 
genom detta samarhete kommit tidskriften till 
godo. 

Samtidigt SOI11 POP ULÄR RADIO till den 
jubilerande klubhen framför sina välgångs
önskningar med anledning av juhileet, vågar 
vi hoppas på en fortsatt angenäm samverkan 
för att befrämja och stödja intresse t för radio
tekniken inte endast bland radiomän av fae
ket utan också bland dem, som i radion fun
nit en lika fascinerande som lärorik hobhy 

S ch 

POPUÅR RADIO har bett Stockholms 
Radioklnbbs nuvarande ordjörande, civil
ingenjör HELGE FREDHOLM, om ett 
llllalande med anledning av klubbens 25
årsju.bileum. 

- Stockholms Radioklubb har under lirens 
lopp betytt oerhört mycket ~om sammanhål
lande länk för de radiotekniker och radio
amatörer, som är verksamma i Stockholm, 
framhåller ing. Fredholm. Klubbens medlem
mar har haft goda tillfällen att under de år 
klubben funnits till följa utvecklingen inom 
radio, television och elektronik genom de 
föredrag, diskussioner, studiebesök och kur
~er, som anordnats genom klubben. De till
fällen till personliga kontakter och det ut
hyte av erfarenheter, som dessa samman
komster möjliggjort har säkerligen också be
tytt mycket för att stimulera och främja den 
radiotekniska utvecklingen i värt land. 

- Man har under årens lopp kunnat spåra 
en förskjutning av intresset både bland yrkes
män och amatörer mot radioteknikens mera 
teoretiska sida. Det hänger givetvis samman 
med att det numera krävs grundligare teore
tisk underbyggnad än tidigare inte endast 
för radioingenjörerna i deras dagliga gärning 
utan också för de amatörer som verkligen 
vill följa med i utvecklingen. 

- En annan markerad utvecklingstendens 
synes mig vara den allt starkare specialise
ring, som tränget in de praktiskt verksamma 
radioteknikerna i allt trängre tekniska sek
torer. Radioteknikerna vet allt mer och mer 
om allt mindre och mindre_ Att Radioklllb
ben ur denna synpunkt fyller en viktig funk
tion, som förmedlande länk mellan alltmer 
specialiserade fackmän, som vid klubbens 
sammanträden kan få en utblick över an· 
gränsande fält, säger sig självt. 

- Denna ökade specialisering inom radio
tekniken gör det också önskvärt - om klub
bens medlemstal ökas ytterligare - att en 
uppdelning av klubben i två eller flera sek-

Stockholms Radioklubbs nuvarande ordföran
de, civilingenjör Helge Fredholm. . . 

tioner kommer till stånd . Härigenom skulle 
de olika sektionerna mera ohä,iunat kunna 
ägna sig åt sina specialintresse,". 

- Ett önskemål som vi länge närt, säger 
ing. Fredholm, är att så småningom komma 
över en egen klubblokal, helst en lokal där 
man skulle kunna ha en uppsättning enklare 
instrument uppställda. Detta för att under
lätta möjligheterna för amatörerna att utföra 
mätningar och trimningar av apparater, vil
ket med radioteknikens ökade komplicering 
blivit all t mera av nöden påkallat. 

- J'ag vill till slut framhålla, säger ing. 
Fred holm, att Stockholms Radioklubb inte 
är avsedd att bli en klubb för endast ingen
jörer och tekniker; klubben kommer alltid. 
att hålla dörren öppen och kommer alltid 
a t sträva efter att tillgodose amatörernas in: 
tressen och önskemål beträffande klubbens 
verksamhet. Stockholms Radioklubb kommer 
att förbli en sammamllltning för både tekni· 
ker och amatörer. 

Den 16 december 1924 stiftades Stockholms 
Ranioklubh, närmast som en lokalavdelning 
av den då exakt två ar gamla Svenska Radio
klubben. Tyvärr finnes protokollet från detta 
sammanträde ej bevarat, men styrelsens he
rättelse för Stockholms Radioklubbs verksam
hetsår 1925 ger följande ~kildring av klub
bens tillblivelse: 

»Då styrelsen för S"enska Radioklubben av 
naturliga skäl under rundradions första ut
vecklingstid måste ägna en avsevärd del av 
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Av civilingenjör GUNNAR SOLDERS 

sin tid till behandling av de stora, hela lan
det berörande frågorna, blev det omedelbara 
arbetet för de enskilda klubbmedlemmarnas 
upplysning och utveckling tyvärr icke sa 
givande, som önskligt hade varit. 

Emellertid förefanns bland de i huvud
staden bosatta, Svenska Radioklubben till
hörande amatörerna ett starkt intresse för an
ordnande av föredrag, diskussioner, demon
strationer och upplysningskurser. 

:\1an och man emellan dryftades därför 

möjligheterna att få CII ändring till stånd, och 
vid Svenska RadioklubbelIs sammanträde den 
11 november 1924 till sa ttes !;Il kommitte for' 
alt uppgöra förslag till arbetsprogram om' 
fattande såväl klubbaftnar som större ['öre
dragsaftnar. 

Kommitterade utarbetade även ett dylikt 
program, vilket tillställdes Svenska Rad io' 
klubbens styrelse. Vidare dryftades å sam
manträden ä klubblokalen den 2 öch 9 decem
ber ett förslag att hilda en lokalavdelning 
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Från Stockholms Radioklubbs S-årsfest å 
restaurant StaJlmästaregården den 12 dec. 
1929. Sittande från vänster : ing. V Ax :son 
Lindberg, proL E Löfgren, civiling. Erik 
Cronvall, dr B, Rolf, civiling. Helge Fred
holm, civiling. H Björklund. Stående från 
vänster: dir. J G Beskow, ing. MyckeIberg, 

ing. N E Bergström och dir. A Kör.ling. 

av Svenska Radioklubhen, avsedd att verka 
sammanhiHIande bland radjoamatörer hosatta 
i Stockholm med omnejd. 

Bildandet av en dylik lokalawlelning :lV

s.1g även att ingå såsom ett lee! i en even
tuellt blivande omorganisation av Svenska 
R adioklubben i syfte att densamma skulle ut
göra en centralorganisation för Sveriges lo
kala radioklubbar, vilka därigenom skulle 
bättre sättas i tillfälle att representera Sve
riges radioamatörers samfällda intresse. 

Kommitterade inbjödo därför alla intres
serade klubbmedlemmar till ett sammanträde 
å restaurant Stallmästaregåre!en tisdagen den 
16 december 1924, och här konstituerades 
Stockholms Radioklubb, antogos stadgar och 
belöts, att den nya samman sI utningen skulle 
ingå såsom lokalavdelning i Svenska Radio
klubben. 

Till styrelse u.'~ågos följande personer: 
Ordförande: ingenjör Erik Cronvall 
Sekreterare: kapten K V BilJe 
Skattmästare: fabrikör E N Holm 
Ledamöter: ingenjör H Fredholm och 

ingenjör V Ax :son Lindberg 
Styrelsesuppleanter blevo: teknolog T Elm

qvist och ingenjör J Mankell. 
Till revisorer utsågos : ingenjör N E Berg

ström och kamrer J G Bcskow, och till revi
sorssuppleanter: kamrer J Rossander och in
genjör S Wagner. 

Till klubbens representant i Svenska Radio
klnbbensgeneralförsamling valdes ordföran
den ingenjör E Cronvall. 

Klubben beslöt vidare att anskaffa en 
amatörsändare och utlovades för detta ända
mål på frivillighetens väg und er sammanträ
det penningar och gåvor in natura till ett 
sammanlagt värde av cirka 900 kronor.» 

Klu.bben satte som synes omedelbart ful l 
fart på sin verksamhet. Lokalfrågan löstes på 
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Från Stockholms Radioklubbs lO-årsfest på 
restaurang Stallmästaregården den 18 dec. 
1934. I förgrunden märkas bl. a. ing. E Cron

vall och dir. A Kjörling. 

så sätt , att klubben fick begagna den klubb
lokal med adress Hamngatan l A, 3 tr., som 
Svenska Radioklubben förhyrt och inrett. 

Redan i april 1925 anordnade Stockholms 
Radioklubb en utställning av amatörbyggda 
apparater i klubblokalen, vilken besöktes av 
ca 2 400 personer. Dessförinnan hade emeller
tid klubbens sändare redan blivit färdig, och 
den aD\'ändes i samband med utställningen 
för en serie lyckade utsändningar ä såväl 
korta som medellånga vågor. Apparaten om
händerhades under dessa utsändningar av 
ingenjör H Fredholm med biträde av ett 
antal sändaramatörer. 

U nder våren anordnades även cn kurs i 
morse telegrafering under ledning av ingenjör 
V Ax :son Lindberg, vilken rönte så livlig 
anslutning, att den dubblerades under hösten. 
Sammanlagda antalet deltagare uppgick till 
över 80 personer. Under hösten pågick även 
en kurs i apparatbyggnad, ledd av fabrikör 
Claes Jansson. 

Hösten 1925 övertogs lokalen Hamngatan l 
helt av Stockholms Radioklubb, som emeller
tid i sin tur uthyrde ett rum åt Svenska 
Radioklubbarnas Förbund. 

Genom överenskommelse med Svenska 
Radioklubben överfördes till Stockholms 

Radioklubb automatiskt alla dess i Stockholm 
med omnejd bosatta medlemmar. Detta för
klarar det stora medlemsantalet (419) Yid 
starten och att det redan efter ett år sjönk 
till mindre än hälften (202). Fig. 2 visar ett 
diagram över hur medlemstalet har varierat 
under klubb('ns verhamhetstid. 

Fig. l visar ett schema över klubbens sty
relse och funktionärer. Kompletteringar och 
byten under löpande år har dock av tydlig
hetsskäl ej medtagits. De personer, som med
tagits i schemat är de, som ,'alts vid resp. 
årsmöte. Beträffande teknisk sekreterare och 
bibliotekarie ' ger protokoll och årsberättelser 
till en början endast sporadiska uppgifter, 
varför viss reservation måste göras för upp
gifterna beträffande de första tio verksam
hetsåren. 

Föredrag och demonst rationer har alltid 
varit klubbens viktigaste verksamhetsform . 
Under de första åren anordnades i regel varje 
vecka s. k. »tisdagsaftnar». En något så när 
full ständig redogörelse för programmen skulle 
" ivetvis bli mycket omfattande, men några 
slumpvis tagna axplock kan ge en uppfatt
ning om vad som und er de första åren till
drog sig särskilt intresse : 

»Sändning på extremt korta vågoD). 
»Rundradiofrågans nuvarande läge». 
»Gallerläekan och gallerkond ensatorn». 
»Baltics konstruktionsbeskrivningar». 
»Tråd, radio och trådradio». 
»Vågfällor». 
»Demonstration av superheterodynmottagare 

hos Älfsjö Radioklubb». 
»Belysningsströmmens användning i mot 

tagare». 
»Kristallmottagning med ramantenn». 
»Konsten a tt lyssna». 
Under våren 1927 anordnades en kurs i all · 

män radioteknik. Enligt programmet omfat
tade kursen tre delar: 

1. Förberedande kurs i elektricit etslära, 6 
fiiredrag (ing. Fredr. Dahlgren). 

II. Radioteknikens allmänna grunder, 6 
föredrag (laborator M Möller). 

En utställning från Radioklubbens första \'erksamhetsih-. 

POPULÄR RADIO NR 1/1950 
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Fig_ L Stockholms Radioklubb styrelse och funktionärer under dc gångna 25 'lren. 

III. 10ttagning av rundradio, 6 föredrag_ 
Kursen omfattade även experiment, demon

strationer och mätningar och fortgick under 
livligt deltagande hela vårterminen_ 

Klubhens andra amatörutställning anordna
des under tiden 27/ 2--6/ 3 1927 i klubbloka
len, Hamngatan l A. Ett antal amatört illver
kade apparater utställdes, och första pris (en 
högtalare »Grawor» och ett Triotronrör) fick 
tillverkaren aven S-rörs neutrodynmottagare 
med separat nätanslutningsanordning_ Täv. 
lingsprotokollet säger: l>Apparaten uppvisadl:l 
ett flertal sinnrika detalj er och ut rr jorde ett 
vackert prov på verkligt amatörarbete i god 
mening, fritt från kommersiella förebilder». 

Ko tnaderna för klubblokalen Hamngatan 
l A visade sig vara i drygaste laget, och en 
tillsatt komm.itte arbetade på att finn a en 
billigare lösning_ Från l oktober 1927 träffa
des avtal med Internationella klubben att 
Stockholms Radioklubb skulle fä hyra en 
lägenhet om ett rum och kök som expedi
tions· och klubblokal med rätt att dessutom 
disponera en föreläsningssal en eftermidd ag 
i veckan. Liksom förut uthyrde klubben del i 
expeditionslokalen till Svenska Radioklubbar
nas förbund, vilket givetvis bidrog till att 
minska lokalkostnaderna. De ekonomiska svå
righeterna voro dock betydande, men utställ-
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ningarna gav en viss vinst och dessutom hade 
klubben anordnat ett lotteri hösten 1926, som 
gav ett netto på ca 2000 kronor. 

Är 1928 hlevett utställningarnas år. Då al!
ordnades nämligen icke mindre än två utställ · 
ningar, en i mars och en i november, båda i 
den nya klubblokalen . Om dem säger års 
berättelsen följande: »Ä Je tvenne utställ-
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Fig_ 2. Medlemsantalet i Stockholms Rad io
klnbb under de gångna 25 llren_ 

ningar, som Klubben anordnade under dc! 
gångna året ställdes stora krav på amatörer
nas arbeten för all de skulle kunna till del 
pris, och framgick även, att amatörernas ar
bete nu måste inriktas på det nya arbetsfäl l , 
som bildradion öppnat.» 

Bildradion var som synes högeligen aktuell , 
och våren 1929 anordnades under ingenjör 
W. Ax :son Lindbergs ledning en bildradio
ku rs omfattande 3 tireläsningar och ett tio
tal lekt ioner med verkstadsarbete. Anslutnin
gen blcv dock något mindre än man väntat, 
men ett 20-tal deltagare fullföljde kursen. 

•rån början hade klubben ett organ kalla t 
») Medlemsbladet l>_ Det synes dock ha utkom· 
mit tämligen sporadi kt, och 1929 träffad s 
avtal med tidskriften »Radio», som successivt 
förnyad es t. o. m. år 1935. Är 1935 övergick 
klubben till »PopuläT Radio», som sedan 
dess är tockholms Radioklubbs organ . 

Är 1930 måste klubben ållYO se sig om f ter 
ny lokal eftersom Internationella Klubben, 
sedan huse t Hamngatan 8 rivits, icke for t
salt med egen lokal. Sammanträd ena för
lades till Gillet. r årsberä ttelsen ci teraf: 
))Vi sakna givetvis den trevnad vi 1\ tnjölo hos 
Internationella Klubben och vissa obehag 
besvära oss med IJuvarande anordning, men 
måste vi ii andra , idan uttala, att ur ekon 
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Från senare tiders sammanträden i Stock
holms Radioklubb_ Lokal restaurang Torma. 

misk synpunkt den nya ' anordningen är av 
betydelse för Klubben». I samband med lokal
Lytet begräntiades sammanträdenas antal till 
et t varannan veeka. 

Klubbens verksamhet har sedan dess fort
skridit med föredrag och diskussioner var
annun vecka, interfolierade med studiebesök 
och en och annan festligh et. 

Den 20/5 1933 avlät klubben en skrivelse 
till K. Maj:t med hemställan om vidtagande 
av positiva åtgärder i störningsfrågan. Det 
är inte uteslutet, att denna skrivelse gynn
samt påverkat fragans Iiisning. 

Det dröjde ända till oktober 1942 innan 
klubben lämnade Gillet för att söka sig en 
annan lokal. Man kan inte säga, att klubben 
blivit rotfast på något ställe, utan lokalema 

Från senare år. Här demonstreras 
några apparater från Philips. 

har växlat ganska tätt , som framgår av nedan
staende: 

Okt. 1942-april 1943: Stockholms Under
officerssällskap, Blasieholmstorg Il A. 

April 1943-maj 1945 : Kungl. Tekniska 
Högskolan, sa l 351, Valhallavägen 79. 

Sept. 1945-dec. 1948: JI'ledborgarhusets 
lilla hörsal, Medborgarplatsen. 

Jan.-febr. 1949: Restaurant Norma, Oden
plan. 

Jlhrs 1949-: Socialinstitutets restaurant, 
Odengatan 61. 

Förra gången klubben firade el! jubileum 
var på IS-årsdagen, den 16 dec. 1939. Sedan 
dess har medlemsantalet nära tredubblats, 
och man kan med tillförsikt se mot fram
tiden och nya intressanta arbetsuppgifter. 

På Stockholms Radioklubbs våglängd 

Från Stockholms Radioklubbs jörsta 

verksamhetsår berättar en av dem, som 
var med från början, ingenjör E/NAR 

MYCKELBERG, i nedanstående kåseri. 

-- Myckel, ska vi intressera res rfabrikan
tema för tillvcrluling av kristallapparater? 

Det var Bruno Rolf som kom med denna 
litet underliga fråga, som kanske icke var så 
underlig sedd mot bakgrunden av dåtida låg
förlu stideer. Den åtskilligt originella och 
mångkunnige statsmeterologen had e själv en 
kristallmottagare med en ram bes tående av 
ett kopparband runt ena väggen och med 
kristalldetektor, en sådan där moj med en 
kopp och en liten vipparm med spiralfjäder 
;;om då var modern. Man lindade samtidigt 
de mest und erliga spolar på spikar e. d. väl 
limmade med celluloid kli ster, så Rolfs ide 
var nog roligare. 

Stockholms Radiokluhb bestod för 25 år 
sedan av alla de som med verklig frenesi 
omfattade den då ganska nya radion. Där 

var vetenskapsmän oeh praktiskt arbetande 
radioteklliker samt en hel del hemknåpare 
som byggde sina apparater själva. Appara
terna blev naturligtvis aldrig riktigt färdiga 
utan ändrades oe~ byggdes om och till i all 
oändlighet. Typiskt är kanske när en av de 
ledande i klubben tillfrågades vad han tyckte 
bäst om i radioprogrammet svarade »hög
mässan». Det var nog inte enbart etiska syn
punkter han lagt på saken när han fort satte : 
»Det är så bra med en prästs litet monotona 
röst när man provar sin apparat.» Tro nu 
inte att det icke arbetades in tensivt och aH
varligt i klubben . Man offrad e f säkerligen 
åtskilliga timmar för at t få fram goda före
drag och praktiska vinkar för de mer oer
farna. 

Ekonomin i klubben va.r god och klubben 
hade egen klubhlokal vid Norrmalmstorg 1 
tillsammans med Svenska Radioklubben, som 
väl får anses vara klubbens föregångare. 
Lokalerna var så pass stora att vi kunde an
ordna en utställning där med öppningscere· 

mon in radierad av Radiotjänst, som då hör

jat sin verksamhet. I samband med detta blev 

det visst nägot litet missförstlI nd så vi blev 
aldrig bjudna dit igen_ Utställningar var myc
ket populära på den tiden och pristävlingar 
för amatörbyggda apparater hörde alltid ihop 

med dem. 
Klubben hade också egen sändare. Om 

den skulle kunna skrivas en hel del, t. ex. 
när vi fick ett brev från en lyssnare i trak
ten av Haparanda som ansåg atl Stockholms 
radiostation kunde dom slå igen för Stock
holms Radioklubbs sändare hördes mycket 
bättre. Ja, den rymdvagen, den kan spöka. 
Vi blev inte högfärdiga för det utan tog 
saken lugnt . Klubbens nuvarande ordförande, 
civilingenjör Fredholm, var bland andra sta· 
tionens speaker och annonserade de olika 
stjärnorna (grammofonskiyor) så att klub· 
bens telefon ringde ideligen och lyssnarna 
ville höra mer. Nålmikrofoner och annan se· 
nare tiders verkliga lyx fanns inte utan där 
hängde en kolkornsmikrofon i grammofon
tratten för att sprida välljud till en musik· _ 
hungrande lyssnarskara. Sändaren hade en 
effekt på några få watt och rören var de då
tida med klart lysande tungstenskatoder. 
Anoderna matad es fran elverket s 440 volt 
likström plus ett litet ackumulatorbatteri på 
ett par hundra volt . Vi för sökte el\ gång i 
ren högfärd höja effekten med tillhjälp av 
en lånad högspänningsgenerator på hela 
l 500 volt, men då ringde någon och fdgade 
om vi kopplat in elverket direkt. Silningen 

var nog litet dålig. 
Det är många av de dåtida kamraterna 

man skulle vilja nämna i detta i övrigt ej 
alltför allvarstyngda kåseri. Där var civil
ingen)or Cronvall, klubbens förste ordföran
de och nuvarande hedersordförande, civil
ingenjör Bill e, sedan stadsingenjör i Norr
köping, ingenjör Arvid Kjörlillg, apotekare 
HaneIl , fabrikör Clas Jansson och många 
andra här ej nämnda, men därför ej heller 

glömda. 
Att notarie Sjöström införde benämningen 

rörmokare på dem som arbetade med radio' 
rör är kanske värt att erinra om. Alla ama· 
ti)rer hade sin egen grundmurade tro att den 
egna apparaten var världens bästa och alt 
alla de konst kopplingar som provades valla
de den experimenterande mycket besvär. Jag 
kommer själv ihåg en exper imentappara t 
som hette S. T. där högtalaren låg i den 
hetaste punkten i hela mottagaren. Natur
ligtvis illvrålade den när man kom i när
heten av apparaten och man kan nog nu le 
litet överlägset åt aken, men då var det all
var och många sömnlösa nätter för att fl 
det mjssfos tret att gå. 

jorts. på. s. 20. 
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Nätbrum i radiomottagare 

och förstärkare 


r , 

Nätbrum i mottag·are och förstärkare är ett besvärligt problem. 

I nedanstående artiket som hämtats ur Electronics', redogöres 

för hur man fastställer orsakerna, och hur man eliminerar brum. 

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

Brumorsakerna kan i allmänhet in· 
delas i två grupper. Dels kan brum upp· 
stå på grund av orsaker utom rören 
eller genom komponenter i förbindelse 
med rören, dels kan det utgå från käl
lor inne i själva rören . Brum enligt 
den första gruppen uppstår på grund 
av verkningarna från magnetiska och 
elektriska fält. Brum enligt den andra 
orsakas av läckströmmar mellan glöd
tråd och katod eller genom glödtrådens 
fält inne i röret. 

De vanligaste alstrarna av t. ex. mag
netiska växelfält i förstärkare och radio
apparater är transformatorer och dross
lar. Det finns naturligtvis även fält runt 
de ledare, som t. ex. för glödströmmen, 
men dessa fält är i allmänhet små i 
jämförelse med fälten, som orsakas av 
transformatorerna. Fältstyrkan i luft 
2 Clll från en ledare, som för en ström 
på l A, är ca 0,03 örsted. 2 Detta är j u 

inte mycket i jämförelse med läckfältet 
från en transformator, som kan antaga 
belopp, vilka är ca 100 gånger större 
än sist angivna värde. 

En transformators läckfkilt beror av 
transformatorkärnans utförande och är 
sa gott som konstant över hela transfor
matorns belastningsområ.de. Det ar 
ganska svart att lämna tillfredsställan
de uppgifter om läckfältets styrka, då 
det är beroende av transformatorns 

Dickerson, A F: Ham Reductioll, Eleclro· 
nies. 1948, nr 12, s. 112. 

l
, l örsled = ~ 10' A/ m enl. JVIKS-syslemel. 
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kvalitet, men man kan i allmänhet räk
na med att fältstyrkan på 5 cm avstånd 
från en transformator i den riktning, 
där det är som kraftigast, når belopp av 
.5-10 örsted. Läckfältet från en trans
formator med E-formad j ärnkärna har 
ungefär samma utseende som fältet från 
en luftspole. Detta gäller dock endast 
om transformatorn befinner sig i luft. 
Är transformatorn monterad på ett 

chassi av magnetiskt material förändras 
fältet något och detta kan man even
tuellt utnyttja sig av vid placeringen 
av komponenterna_ Läckfältet är star
kast vid lindningsgavlarna och även 
detta bör man taga hänsyn till vid 
apparatkonstruktioner. 

För alt undersöka, vilka rör en 
apparat, som är brumkänsligast, har 
försök företagits med tre olika apparat
typer, nämligen kommersiella motta
gare, 4 1/ 2-rörs suprar och FM-motta· 
gare. I samtliga fall bortkopplades an
telmen och volymkontrollen inställdes 
på största ljudstyrka. De olika rören i 
mottagarna belastades med ett magnet
fält, vars styrka kunde regleras, tills 
brummet översteg störnivån i mottaga
ren. Såsom resultat gav undersökningen, 
att HF-förstärkare, blandare, MF-för
stärkare och första LF-steg kunde tåla 
ett fält på SO örsted, medan rör som 
slutpentoder, detektorer och diskri
minatorer kunde utsättas för fält på 
150 örsted, innan brummet blev be

svärande. 

DK (;21.30(j.82:-:; 

Det nämndes tidigare, att transfor
matorer åstadkom ett läckfält med en 
fältstyrka av 5--10 örsted, men detta 
var blott fallet på 5 cm avstånd från 
dessa. Tätt intill transformatorkärnan 
kan fältet däremot bli mycket starkt, 
och man bör därför icke placera käns
liga rör i närheten av transformatorer. 

För att kunna jämföra resultaten 
från de olika mätningarna införes en 
ny, ganska godtyckligt vald enhet, näm
ligen mikrovolt per örsted. Man jämför 
den alstrade brumspänningen med den 
spänning, som måste påtryCkas rörets 
styrgaller för att få fram samma brum
förnimmelse. Måttenheten har de för
delarna, att den tager hänsyn såväl till 
förstärkningen i röret som till det mag
netiska fältets styrka och att den med
giver en bättre jämförelse med den 
nivå, som röret normalt kommer att 
arbeta vid . 

En pentodförstärkares brumnivå sti
ger icke linjält med den magnetiska 
fältstyrkan, · utan snarare med fältstyr
kans potens, där potensens exponent 
ligger någonstans mellan l och 2. För 
pen to der med glaskolv är brumnivån 
sålunda 250 ,uV / örsted vid en fält
styrka på 4.5 örste.d, men faller till ca 

20 ,uV/örsted vid en fältstyrka på 5 
örsted. För motsvarande pentod med 
metallkolv är .nivån på gallret 5 }AV/ 
örsted och ändrar sig endast obetydligt 
mellan 5 och 45 örsted. Trioder där
emot uppvisar någon avvikelse, ty man 
får 30 ,aV/örsted vid 45 örsted och 7 
fl-V / örsted vid 5 örsted. Alla dessa vär
den bör dock tagas med visa reserva
tion och är endast angivna för att visa 
a vilken storleksordning brumnivån är 
hos de olika rören. 

När ett magnetfält påverkar ett elek
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tron rör, är det av stor betydelse, hur c 	 uttrycket för utspänningen från en 
röret är orienterat i förhållande till 
riktningen av det magnetiska fältets 
styrka. Undersökningar på koncentriskt 
byggda rörtyper visar, att m an för ett 
glasrör kan räkna med att l rummet 
blir kraftigast när iältvektorn har sam· 
ma riktning som rörets ymmetri axel. 
I ett metallrör däremot är brummet 
kraftigast, när fältvektorn ligger i ett 
plan, som är vinkelrätt mot rörets sym
metriaxel och orienterat av de båda 
hållarna för gallerspiralen_ Minsta 
brum får man f 'r båda rörtyperna, då 
fältvektorn är riktad vinkelrätt mot 
planet genom de båda nyssnämnda 
gallerhåUarna, dvs. då fältvektorn är i 
linje med elektwnemissionen. Detta 
saikförhållande har man nytta av, då det 
gäller att orientera rören på ett lämp
ligt sätt i förhållande till nättransfor
matorn. (Jmfr. fig. L) 
• Då ett rör arbetar i ett magnetiskt 
växelfält, kommer det erhållna brum· 

met att bli en funktion dels av det 
elektriska fältet och dels av konstanter
na och spänningarna i strömkretsarna. 
Det ekvivalenta schemat för ett rör, 
som arbetar i ett magnetfält utan spän
ni ng på gallret, visas i fig. L F ältets 
inverkan på gallret kan uppfattas så
som en ändring av rörets statiska inre 

resi stans och man kan här räkna med 
att den inre resistansen ökas av det 
magnetiska fältet. I fig. 2 är Ra = be
lastningsresistansen, Ris= rörets statiska 
inre resistans, iJR is = ändringen i inre 
resistansen vid maximalfältet, Eb = anod
spänllingskällans spänning, Ea = den sta
tiska anodspänningen, Vb = brummets 
utspänning, räknat från posi tiv till 
negativ topp och Ia= den statiska anod· 
strömmen. 

Om index l anger de värden, som 
gäller för röret i normalt tillstånd 
(utan magnetiskt fält), och index 2 an· 
ger tillstånden vid maximalt fält , fås ur 
det ekvivalenta schemat: 

I - E/, 
al - Ra+Ris 

Vb = (Iat-1a2)Ra 

8 

r~KATOO 


m

l ~GALLER 

aj C 

ANOD t 
'" KATOD 

A-~-A 
ANOO/~--~GALl~R. 

b) B 

Fig. 1. Slörfält i riktning C-C ger max. 
brum vid glasrör, fält i riktningen A- A ger 
max, brum vid metallrör, och fält i riktningen 

B- B ger. min. brum. 

Eb
l a2= 	 - ----

Ra+Ris+LlRiH 
Insättes de två sista uttrycken i det 

första fås följ ande ekvation för brum
mets utspänning : 

V _ Eb • Ra' LlR;,s
b

(Ra+R",) (Ra+Ris+LlRis ) 
I allmänhet kan man säga, att Vb är 

en funktion av 

Ra . k 
Ra+R i s 

där k är en konstant, som bland annat 
beror av sammanhanget mellan den sta
tiska anodspännil1gen och det magne· 
tiska fältet. Detta uttryck för brumspän. 
ningen kan jämföras med det vanliga 

Fig. 2. Ekvivalenta schemat för rör, som ar· 
betar i et t magnet fält. 

resistanskopplad förstärkare, vilket är 

VUI =~ Vg
Ra+Ri 

där Vg motsvarar konstanten k. Det bör 
dock observeras, att R iS i formeln fö r 
brumspänningen är den statiska inre 
r esistansen, medan R; i formeln för sig
nalspänningen är den dynamiska inre 
resistansen. 

I en triod är den statiska inre resis
tansen Ris j ämförelsevis oberoende av 
olika värden på Ra' Då dessutom Ra i 
en triodförstärkare är många gånger 
större än Ris, kan man av den sist an 
givna formeln för brumspänningen be
döma, att brumspänningen torde vara 
ganska konstant och oberoende av de 
komponenter, som ingår i kopplingen. 
Då förstärkningen sålunda icke heller 
ingår i uttrycket, kommer brumnivån 
på gallret att vara konstant för ett gi 
vet magnetiskt fält. 

För pentoder blir situationsbilden en 
annan. Längs den flacka delen av pen
todens karakteristik är Ri praktiskt ta
get konstant, medan Ris varierar om
vänt Ra' Antas Ra och Ri av sanuna 
storleksordning och antas, att Ra ökas, 
så kommer brummets utspänning att 
växa proportionellt med Ra, medan för
stärkningsökningen kommer att bli 
mindre än ökningen i belastningsresis
tansen. Brumnivån som funktion av 
resistanserna är alltså allt annat än 
konstant. Uppritar man brumnivån i 
p VI örsted (på styrgallret) som funk
tion av Ra, fås en parabelliknande kurva. 

Mätningar visar, att utspänningen från 
metalIrör är ca 40 dB under utgångs
spänningen från glasrör. Anbringas en 
tätslutande metallskärm över glasröret, 
blir utspänningen av samma storleks· 
onlning som för motsvarande metall
rör. Utspänningens kUl'vform är vad 
metallrör beträffar som regel nästan 
sin usformad (50 pi s) med en liten ten
dens av andra övertonen. För glasrör 
kan brumspänningens kurvform åskåd
liggöras av andra övertonen med varie
rande mängder av övriga övertoner. 
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Subminiatyrrör från 

Mullards 


,i edalls tående artikel lämnas 

några nppgijter om de subrniniatyr

rör, som ett engelskt företag, Mul

lard, lly-ligen introducerat på mark

naden. Dessa ri)r finlLs nu även tdl

gänrt. /iga på svenska marknaden. 

iV/uUard Electronic Products Ltd 

England har utvecklat en erie sub

miniatyrrör som j första hand är av

~edda alt konllna till användning i hör

apparater för döva. Det förefall er emel

lert id inte osannolikt att dessa rör kan 

finna andra användningsområden, som 

Dessa förhållanden tyder på, att metall

rör i-ir mer brumfria, när man ser rent 

akustiskt p å saken . E 100-periodig ton 

hörs n~imligen mycket lättare än en 50

periodig. Skall en 50-periodig ton lå ta 

lika krafti gt som en 100-period ig, måste 

den SO-peri odiga effekten vara ca 3 dB 

större. 

Läckilllpedansen mellan rörsoek lns 

stift fö rorsakar, att en viss mängd brum 
från den växelströmsmatade glödtråden 

överfö res till rörets aaner. Brummets 

styrka är beroende av impedansen i 

gallerkretsen, kontaktstiftens placeri ng, 

sockelmaterialet och kapacitansen mel

lan glödtråd och galler. Den del av spän

nillgen mellan glödtrad och jo rd , som 

nå r ga llret, är beroellde av förhållan det 

mellan ga llrets impedans och läckimpe

dansen. Då gallerikretsens impedans 

som regel ä r mycket mindre iin läck

impedanscll , kommer sprinningen på 

gallret att vara i det närmaste propor
tionell mot gallerkretsens impedans 

och olllvä nt proportion ell mot läck
impedansen. Socklar av isolantit h ar 

den högsta läck impedans n, vilken är 

så go tt som rent kapacit iv_ Därefter 
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kan vara av större inlre~ ,;e för amatörer 

och tekni ker. 

Mullards seric av sulllnin iatyrrör om
fattar tre pentoder, DF70. DL7l och 

DL72, vars viktiga re dala återO"es i tab . 

1. Rören ytterdim ensi oner fr amgå r av 
fi g. 1. 

Det är karakteristiskt för submin iatyr

rören, aU de dl ar yLLerst liten glödström, 
endast 25 mA. Anodströmmen uppgår 

för DF70 end ast till 0, 15 mA och för 
slutrören DL7l och DL72 till 0,6 mA 

resp. 1,25 mA. Det är jälvsk rivet att 

de~sa Higa värden på glörlström och 

konlIner polystyren , glimmerfylld bake
lit och svart bakelit, vilka ämnen iiven 

förorsakar, att läckimpedansen får en 

resistanskomponent. Eftersom lä ckimp(~ 

dansen till och med i de sämsta socklar

na är övervägande kapaciti\' , är det vik

tigt att övertonerna i glödspänninbskäl
lan elimineras. Orsaken härtill ä r att 

läckimpedanscn är mindre för de högre 

övertonerna. DessutollI iir Olll regel rö

rets förstärkning något större för glöd

spä nningens högre övertoner. Ell sinus
formad o-lödspänning kommer så lunrla 

aU uppträda om en sinus formad spän

lling på an oden, medan en komplex 

glödspänning återges som en komplex 

spiilll1ing med en stÖIT övertonhalt. 
Typiska värden för brumspänninO"ar av 

detta slag är 10--15 ,aV pa gallret för 

varj e vo lt, som glödtråden iiverskrider 
jordpotenLialen. Värdena ,,-äller för gal

lerimperl anser på l megnbm. 

Xr den ena änden av glödtråden jor

dad, så finns blott en enkel »Iäckspän 
ningskälla». Brurnspänningen på gallret 

kommer alt vara 90 grader före glöd

spänningen. Rör det sig om en all

10·1 mm 
max. 
4·0 

Fig. l. Yttcnlim n, ionerna [ör .Vlllllarrh 
··llbrninia Lyrrör. 

strömSIl10ttaga re med se riekopplade 
glödtrådar, kommer 1rumspänningen 

att påverka gallret från de båda glöd

trådsstiften i sockeln. Dessa två spän

ninga r kommer i fas. Matas glödtråden 

från en nättransformato r med mitt

punkt pel glödspänningslindningen, på

\'erkar läckspänningarna gallret med 
motsatt fas, men med olika styrka. Det

ta förhållande kan man utn yttja sig av 

genom att i stället för att jorda glöd

sp~inningslindningen s mittpunkt, så jor

dar man via cn potentiometer, som är 
parallellkopplad med glödtråden. Poten

tiometeruttaget fl yttas nu tills de två 
läckspii nninaarn a upphäver varandra. 

r brumsynpunkt är rör med topp· 
kontakt bättre än rör, S0111 har anJut

ningar uttagna i samma ände. Gallret 

är i rör med toppkontakt så långt ifr ån 

glörlLrådsstiften , all läckimpedan. en 

mellan glödtråd och gall er I lir m ycket 
större äll för andra typer. Man kall i 

allmänhet räkna med, att ett brum or
sakat av läckimpedansen blott blir 1/ 10 

a\' del brum, . om erhålles 'i andra rör. 

(forts .) 

9 



o 

-------
Tabell l. 

DF70 OL71 OL72 

Vgl 0 ,625 1,25 1,25 V 

I g l 25 25 25 mA 

I II" 30 45 45 V 

( g2 30 45 45 

II " ' O - 1,25 -4,5 V 

I a 0,15 0,6 1,25 illA 

1/.92 0,05 0,15 O,L', mA 

10 

. I~ 0,175 0,55 a,5 mAl V 

, I" t - 6 23 mW 
70 va' __ 

anodström gör rören synnerligen lämp
liga för ändamål, där det gäller att hål
la nere strömförbrukningen från batte
rierna. Att de små dimensionerna hos 
r ören också möjliggör många intressan
ta tekniska lösningar på många spe
ciella radiotekniska problem ligger ock
så i öppen dag. 

I fig. 2 visas [u- Va-diagram för 
röret DF70. I fig. 3 återges den spän
ningsförstärkning, som vid resistans
koppling kan uppnås med detta rör vid 
olika värden på andokretsens belast
nillgsresistans. I samma fig. visas också 
katodströmmen som funktion av anod
spänningen vid två olika anodl esistan
ser. Som synes uppnås redan vid så låga 
anodspänningar som 20 V ca 25 gångers 
förstärkning; vid 45 V anodspänning 
är förstärkningen uppe i omkring 40 
gånger. 

En omständighet som är viktig att be· 

1 0 91 DI. 71
(mA) 

"5 \/92- 4 5v 

'If • I 25V 

Ig,(v.,.oV) 


10 


, 
~ 

f

rItT " 

r 
'O 20 30 40 50 60 70 

akta är, att man håller nere gallerström
men i efterföljande rör. Den gallerström 
som uppstår är olika för olika exemplar 
ooh varierar inom ganska vida gränser, 
men ett lämpligt värde på efterfölj ande 
rörs gallerIäcka är ca 20 Mohm. 

I fig. 4 visas laVa-diagram för slut
pelltoden DL 71. Enligt de prelimi nära 
mätningar som utförts vid en anodspän
ning av 45 V och vid användandet av 
ett katodmotstånd som är gemensamt för 
2 st. DF70 och l st. DL 7l har man kom
mit fram till att det optimala värdet på 
anodimpedansen som ger max. utgångs
effekt vid 10 °/0 distortion är 70 kohm. 
Härvid har man utgått ifran att före
gående rörs belastningsimpedans är ca 
1/2 Mohm och att gallerläckan för "lut
röret är 10 Mohm shuntad med en kon
densator på 0,1 ,uF. Optimala anod
impedansen uppmätt under likartade 
arbetsförhållanden är 100 kohm. 

. I 

~ -lOV 

- I sv 

-2 ·ov 

I 
00 

I fi g. 6 och 7 visas motsvarande kur· 
vor för slutpentoden DL72. Denna pen· 
tod ger max. ca 20 m W utgångseffekL 
vid en optimal belastning av 30 kohm. 
I fig. 7 visas en serie kurvor som deh 
återger utgångseffekten vid 30 kohm 
anodbelastning och vid olika värden på 
anodspänningen. I samma fig. visas ock
så anodströmmen som funktion av anod· 
spänningen under samma belastnings· 
förhållanden och likaså visas erforder 
ligt värde på ingångsspänningen för aU 
det angivna värdet på utgångseffekt n 
skall nås. Slutligen anges i samma dia· 
gram skärmgallerströmmen som funk
tion av a,nodbatteriets spänning. 

I en teknisk rapport från Mullard har 
man angivit olika användningsområden 
för submilliatyrrören. I denna rapport 
omtalas att man utfört preliminära 
experiment med en mottagare bestående 
aven vanlig avstämd krets och åtföljd 
av en kristalldiod, från vilken utgångs
spänningen matades in på en 3-rörs för 
stärkare med subminiatvrrör. Som var 

o-f , ~.~ -

, -~,.. '~'1 '''' ,.".",.",., .. ...... ::: ..- •• ,_u '" " .. _, . 

Fig. 5. Rak mottagare med subminiatyrrören OF70, 
+OF70+0L72. 
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Fi~ . 6. I a- IIa-kurvor för DL72. 

att vänta erhölls härvid mycket dålig 
selektivitet på gmnd av den dämpning, 
som erhålles av antennen. 

Man provade också en koppling en· 
ligt fig. 5, som visade sig fungera mera 
tillfredsstäUande_ Här används ett DF70 
som återkopplad detektor, följt av ett 
annat rör DF 70 som lågfrekvensför
stärkare och slutligen en DL 72 som 
slutrör. 

Den mottagare 0111 återges i fi g. 5 
visade sig ge god mottagning inte en
dast av lokalstationer utan också av ut
ländska stationer. Dessa resultat upp
nåddes med en kort utomhusantenn. 

elektiviteten var emellertid inte särskilt 
_tor. 

Man använde vid denna mottagare 
Pl'l hörtelefon bestående av ett »ear-

Fig_ 8. Tranceiver för UKV med sub
miniatyrrör. 
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Fig. 7_ Uteffekt ( POIII)' auodström (la) ' erforderlig ingångs
spänning (Vi n) och skärmgallerström (/92) som funktion a,' 

anodbatteriets 

piece». Däremot gick det inte att an
sluta en 2 1/ 2 tums högtalare med det 
använda slutröret. För att få en någor
lunda hygglig nivå för högtalardrift är 
det sannolikt nödvändigt att köra ett 
par DL 72 i mottakt. 

I sanuna rapport omtalas också några 
experiment, som utfördes med subminia
tyrrören i en transceiver på ultrakort
våg. Härvid undersökte man först hur 
långt ner man kunde komma med ett 
enkelt rör DL72. Det visade sig att man 
kunde komma ner till 150 Mp/s. Man 
valde därför 100 Mp/s där man räknar 
med att få ut åtminstone några mW i 
antennen. 

Det schema man använde vid detta 
försök visas i fig. 8. Nä r omkastaren 
lägges i läge »sändning», dvs_ T på fig., 

F ig. 9. Enkel Re-oscillator med sub
miniatyrrör. 

spänning i slutsteg med l st. DL72. 

så arbetar röret VI som sändarrör, V 

och Vs är LF-rör och röret V4 är modu
latorrör. I mottagningsläge arbetar VI 
som en superregenerativ detektor, V2 är 
satt ur furrktion, Va är en LF-förstär
kare som driver slutröret V4 • 

Anodspänningen för sändaren och 
modulatorrören var vid dessa' försök 
72 V och katodströmmen uppgick här 
vid till 1,8 mA per rör. Dessa siffror 
överstiger, som framgår vid en jämfö
relse med den tabell, som återgivits i 
det föregående, betydligt de \lngivna 
gränsvärdena, och man får därför räkna 
med, att rören under sådana driftsför
hållanden inte kommer alt hålla mer än 
ca 200 timmar. 

Vid de försök som gjordes för att 
undersöka den räckvidd man kan upp
nå med denna enkla anordning visades, 
att man med en liten kvartsvågsantenn, 
som var anbringad endast ca 80 cm 
över marken, uppnådde omkring 500 m 
i räckvidd. Man arbetade härvid i gan
ska starkt skogbevuxen terräng. 

En annan tillämpning med subminia
tyrrör visas i fig. 9. Denna koppling 
avser en enkel Re-generator för 1000 
p/s. Vid en anodbelastning av 100 
kohm och med 120 V spänning från 
anodbatteriet erhöll man ca 25 V ut
o-ångsspänning och mycket god kurv
fo rm_ 
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della astadkoll1 en del förvirring. PriRadiolympia se rn a hade dock gått ned med åtmin 

Av civilingenjör M HOLMGREN 

Tekni kl r ell del nytt att an teckna, 

vilket fram ga r tl\- anllan artikel i delta 

nummer. T r yckknapparna, som \'ari t 

borta fl tid , har kommit till h ed'rs 

igen, och på medelstora elle r stora mot

tagare var det m ycket vallligt med 

knappar f' r de tre vfwlkin<ydsområdena 

amt en fö r vardera av de tr' progr am, 

som kan höras j E ngland. folk lyssn ar 

ju ej sa my ket till utlandet, vi lk >t :iven 

kan spa ras j de tämligen torftio'a ska

lorna. B and ..pridningen var på rctur 

för den inhemska marknaden. Dell 

fann s g ivetvi s i de större mottagarna 

men i allmänhet i betydligt mindre om

fattnin g än fö rut. För exportm odellel'lla 

florerade den dock desto mera. Export 

var ju tidens lösen, och mall gjorde allt 

för att exportera, icke minst beroende 

på att materialtilldelningen hängde 

samman med hur mycket export l11an 

kun de uppvisa. 

Påfallande var, att bakeliten försvun

nit i lådorna till medelstora mottagare. 

Enda~ t de mindre apparaterna och 

portabla appa rater var utrustade med 

lådor av pla tmaterial, medan man med 

stolthet fram visade sina trälådor l 

»pianofini~hing» , dvs. man hade pole

rat t rä -l gå att man - fter sv nsk 

uppfattn.ing - någorlunda ~ klllle kunna 

u'odta ytan . Beträffande modellernas 

lItseend kan man icke säga så m yck, t, 

rHI smaken i 'nglancl ick ä r densam

ma -'Olll i många andra länder. f ör 

exportmodellerna hade man stun dQm 

ågal sig på en ganska ex trem form

g ivning. Det fallns en hel rad motta

gare, bestc ende aven ri kl igt tilltagen 

baffel med ett relati vt litet chass i; 

g ivetvis idealet {(il' Hs tadkomll1ande av 

gott ljud. 

Bland batte ri mottagarna har i"intligen 

de ackumulatordrivna praktiskt taget 

fö rsvunnit, och de fl esta fabrikanterna 

lramvisade å tminstone någon mottagare 

för såväl batteri SOlll nät. 

Det är svllrt att tala om priser, niir 

det gäller rundradioll1ottaga re, ty en 

jämförelse haltar alltid , 0111 man icke 

exakt kan j ämföra alla fin esse r. Som 

exempel kan nämuas, att de billiO'aste 

mottagarna i allström kostade omkring 

150 a 190 kronor. Ett normalt pri s för 

en llc gorlunda god batterillloltagare i 

plasthölje, även användbar för allström, 

val' 210 kronor, va rtill kornm er 33 % 

skatt. Över huvud taget hade man icke 

enat sig om, hllruvidarnan sk ulle au

gl Cl pri set med elle r utan skalt, och 

-tone 20 % sedan föregående utstälI

nino', och konkurrensen var eller kan

ske b:iUre har varit ganska mördande. 

En hel del firmor, som man tidiga re 

sett på Olympia, hade försv unnit , b ylt 

namn elle r uppslukats av andra. 

Radio tT rarnmofoncrna varom sagt 

belastade med 67 % skUlt, och det 

h j älpte icke utt leverera grarnmofon

verket sepa rat. Della förklarar det rela

tivt stora antalet golvmodeller utan 

g rammofonverk. I ett fall hade mall 

gj o rt s~i rskilda en heter för mottagare 

och hörrtalare samt för grammofon, 

vilka kunde placeras tillsamman" 

Bland skivbytarna fann man ett par 

typ r med avseviirt förenklad meka

nism. Tydligt var, att man siktade på 

alt kunna byta nålmikrofon i den hän

delse de långspelande ski vo rna skulle 

framkomma på marknaden , vilket man 

dock icke trodde skulle bli fallet inom 

den närmaste tiden. Det talades om att 

d ylika ski vo r exporterades till Ame rik a. 

fåltrycket var hos dessa skivbytare 

-fortfarande m ycket stort, och endast i 

de fall lösa tonarmar med p ick -up sål

des, kunde man konstatera, att nå l

trycket reducerats till 10 gram och där

under. Givetvis förekol~ safi rnålar i 

slo r utsträckning, och ä\'en 'Il diamant

nå i lanserades, som upp O'avs kunna 

spela atminstone 20_000 skivor. 

.Fi". 16_ En ny lättviklspick-up »Acos GP 20» av kristall typ. 
Huvude t är ulbytbal't med tanke p den tid , då micro

grooveski vor ev. komma. (Cosmocord l. 
Fig. 17. Portabel inspelningsapparatur kombinerad med 

förstärkal'eanläggnil)g. Utgång.effekt 4 W. (M. S. S.l. 
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Fig. 18. ~) Princeos Portable» , en my 'k ' t liten 
hu tt eriapparat vä<'uIIdc ca 2 kg och ko tande 
ca ZOO kr. med :ikat t o·h ba tterier. (EK eO) . 

Rlldiodetalja. 
Bland radi oclelal" var ich!! mycket 

alt note ra. NLni atyrdelarna h ade kom

mit fram ytterligar , me n var i pri s 

Linnu icke å fördelakti o'a, att de an

I änd e annat än dl sud , na iir nödvän

di ga a\' lIlrpl11l1es bil. Vidare kunde 

lll il ll Il ole ra . a ll kombina tio ner av ni t

~ l å tlcl och ko ndensato r r gjo rt - i nå 'Tol 

5tö rre omfa ttni ng än ticl io-a r sasom en 

hit på väg mot »prin ted circu it ». Ä ven 

i E ltgland är serierna rö r må för 

m aski nell k ppli ng a radio mottagarn a. 

rlI om högtalar H1m'l.det b e-tod nv hete r

l\ a h uvudsakligen i tön ' kän linh et, 

och gi l>J tl' i a ll åg man själv, atl Iju rl l 

a ~evä rt fö rbättrats. E tl t orrbatteri, 

~ Oll.l iinnu ej JäpplS ut j ma rknaden, 

med fem g;tn ge r normal kapacitet vir! 

~ <lln ma vikt. 'LiUdn g si !T e l! vi s upp

m ärksamh t. Vidare !t . de ma n små 

b alle ri elimin 3t re r att placeras i ·täl· 

Jet för ba tt ri er i hatle rimotlao'are, där 

mall t rdl ig ' tl konstater at höga b atte ri

ko~ttla d e r. 

is a se rvi e ·finll o r Jli!i!c anord na t 

l'peci eIl t f' l evi s i on S~l'r icc och för e tt 

"i-st p ri3 fick man sin tel vi ' ionsantenn 

u ppsatt av firman. Denna detalj ~ir -å 

p as besvbirlig. atl lyssnarna flum it det 

POPULÄR RADIO NR 1/l950 

Tekniska nyheter på 
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Av civilingenjör O BILLING 

Det är givetvis omöjligt att ingå mer 

I detalj på allt llet, som framvisades 

här, utan det torde vara mer givande 

att skärskåda i tekniskt avseende väsent

liga nyhete r. 

T elevision. 

Det största intres 'el ligger då givet

vis på televi sionssidan och utslällningen 

präglades i viss m c Il av den fortgaende 

kampen om ulika televisionssystern , dä r 

j u briltc rna envist försvara r sitt 405 
linj ers ystem. 

Sant är att detaljrikedometl kan bl i 

större och rastret mindre besvärande 

vid ett "töne linj eantal , vilket med god 

dfekt vi. ades \7id demonst ratioJlen av 

de t franska 800 lin jerssystemet i lock· 

holm för n ågot å r sedan. II reket beror 

dock även p å studi otek nik Il , och all de 

engelska 40- lin jer sändni nga rna 

nBC: erfarn a r e '" i ve rklige n erbj uder 

pub liken ell I ull t accep tabel kvalilet, 

enklast all överlåta arlJetet a l pe ialis· 

t . 11. Man hal' i alla fall rkitt mycke t be

.\ är med spökb ilde r ll;enom reflexioner. 

På en ut tällnin O" '. rYl fl li na fö re

kO I11m er nalul"l igtvi' CII del nyh l '1" , 

oIll ro r a j r fram tvingad i r klam
S) fte än di rekt att betrak ta som lek

ni -ka n yheter. Bland de sa märkle en 
telelris io ll ~rn (llLaga.re ';llt anviinda. i bil 

(Ic h ' n li len behänd ig wi skyfl aska . so m 

spelade när lilan vr ed p il kork .n. Hö IT

tala re n kun de j u inte si Ua illuti, il. den 

måst p laceras i Il sänk.i1d ·ocke\. 

Vida re hall man ett ant al b r dslaI111 0r. 

S OIt1 fö rresten äV CIJ <tick att h än rr a i 

taket : om spelade Här de ly·te. 

Chefstel ,fonanlägcrni ngar lyste nästan 

h elt med in fr ånvaro, och någon kom

bination med radiomottagare fanns icke 

som ur teknisk-ekonomisk s ynpunkt 

rättfärdigar engelsmännens fasthållande 

vid sitt gamla system, framoiek med 

full evidens av utställninge ns dernon 

strationer. 

Största nyhetsvärdet hade den av Pye

lanserade färgtelevisionen. .Man arbeta· 

de här som vanligt med n, ammaTI

sättning enligt trefärgsprincipen med 

hjälp av r oteran de färgf iller o h med 
det no rmala 405 linjersrastret. E fte r

som varj e färg fih 50 bild äxl in " ar l P !" 

sekund, måste bandbredd ' n i della fall 

ökas änd a till ca Mp/ . Härigenom 

ern ås en äsentligt ökad detalj ri k dom , 

men systemet kan g ivetvis inte använ

das med Iluvarande 05 li n] r - appara

tur. Det betonades oc ksa från P ye's 

s ida , att s 's lern et i n uvaran de fo rm ej 
var avse tt rö r 1I0rl1laJa sän d niJl gar, u tan 

llIaIl väntar h ii r ett betydande u lv ck
ling arbete p o delta 01111", dc i nnan det 

om kanske 10 Ar kan tas i hruk rör 

h eller. E nd a. t en t . p interkoll1Jllll Jl ik 

tionsapparat med u r teknj~k ' )'lIpunk t 

mycket en kla komhinat ifJ I1 r fan ns a lt 

he Ht<h. 
;'lekLron.ike ns all! läll ll a allvändnin <T 

fram förd givet> i i f" r allmä nhel n 

lämp1i O" fo rm , o h el t \ ar f ta vårt 

att få nrtgo t t kni kt vä rdefull t u r dessa 

d mOllslratio ner. Denna ulsläll llill ff ha

de samma nfö rts till Il - är~kild del av 

h) ggnackll, däl' även g. k. k0111 111 er ieH 
raclio visades och d . !nOll l r r ad - av df' 

olika fi rmorna. Blan d Il ) II fann Jllall 

en apparat, o m kunde löda a lum ini um 

m ed ult ra. ofw ra s ängni ngar. V i.da!' 

f ramvisades e n h l rad Il a rör. ' om 

tidiga re använ ts i :mil it~irmateriel men 

numera lans r acles som anvi-i ndba ra 

iiv n för andra ättdaIllc l. 

13 

http:oll~rn(llLaga.re


allmänna ·ändningar. Användningsom· 

råden för systemet finns dock redan nu, 

t. ex. kan härigenom ett större antal 

personer följa en operation i detalj, ett 

varuhus kan göra en mannekänrrupp

visn ing tillgänglig för större publik osv. 

Ett genomgående drag i televi ion 

mottagarnas konstruktion i.if en högt 

driven ekonomisering med detaljerna i 
de fall, då man syftar till en prisbillig 

mottagare. Ganska allmänt kopplades 

sålunda rörens glödtrådar i serie, vari

genom den för en televisionsmottagare 

ganska krymmande nättransformatorn 

helt kan undvikas. Högspänningen ut

tarres på känt man ' r genom likriktning 

av återgångski ken i t ransformatorn för 

linjeväxlingen. E n förd el med denna 

metod .. r dessutom att kondensatorIl för 

glättning av »rippelspännillgen» på 

grund av den ltöaa frekvensen, 10000 

pi s, kan rres förhållandevis m ycket blyg

samma dimensioner. 

Med dylika metoder, måttliga an

språk på känslighet och ljudkvalitet, 

inga speciella finesser med stömings

begränsare 03V., kan priset pressas ned 

avsevärt och ändå ger mottagaren en 

fullt acceptabel bild under goda mottag

ningsförhållanden. För mottagning un

der svåra förhållanden fanns även appa

rater med mer komplicerade kopplin

gar, en fi rma använde således för stör

ningar en tvåstegsbegränsare, 50111 med 

negati v aterkoppling ger »·black spot

ting» i fä llet för lj usa punkter, vilket 

ju är det normala vid positiv module

ring. För övrigt kan nämnas införandet 

av kontrastförstärkning i bilden, liksom 

vi förut varit vana vid kontrastförstärk· 

ning i ljudförstärkare. 

Metoden med en tunn aluminium· 

beläggning på skärmen för att fånga 

sekundä remissionen och öka ljusstyr

kan annonserades av ett flertal katod· 
strålerörsfabrikanter. 

Ett intressant system tillverkades av 

Philips/Mullard bestående av ett katod· 

strålerör med en skärmdiameter aven· 

dast 2 1/2 tum oeh arbetsspänningen 

25 kV. Den sålunda framställda bilden 
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Fig. L Taperecorder från Ferrograph med to
tul speltid av tva timmar rör frekvensområdet 

70-4000 p/ •. 

får en intensitet som tillå ter en försto· 

ring upp till ca 3 X4 fot på en duk med 

en ljusstyrka mot. varande vad Dlan äT 

van vid från projektöre,' fö r ' 16 mm 

film för klubblokaler o. d. För inbygg' 

nad i televisionsmottagare anv~illde-s 

röre t tillsammans med en opLik enligt 

. ··hmidts system och en etsad glas

skärm ca 12 X 15 tum. Linserna är 

framställda på ett ganska originellt sätt 

av gelatine, vilket ger en enkel och till· 

förlitlig metod för massfabrikation. 

Rundradiomottagare. 

För att övergå till rundracliogebitet, 

så karakteriseras den engelska markna· 

den av olika teknik i apparater för 

export och hemmabruk. På exportappa

raterna var mycken omsorg nedlagd i 

bandspridning på de större modellerna, 

och några halvmesyrer nöj de man sig 

inte alltid med. Sålunda lanserade en 

Fig. 2. Taperccord er [rån G. E. C. i den hög
re prisklassen, ha.tighet 7 1/ 2" per sekund 

och frekvensområdet 50---7500 p/ s. 

firma en synnerligen attraktiv lösning 

på problemet med speciell tanke på god 

epegelselektion och liten frekvensdrift. 

Kortvågen var här spridd på atta om

råden. Efter ett högfrekvenssteg med 

fast avstämning på galler och anodsida 

kommer man in på ett blandarsteg med 

fast avstämd oscillator, som tillsammans 

med signalen ger en första mellan

frekvens på ca 3 Mp/ s. Bandspridnin. 

gen erhålles nu genom att avstämningen 

fö~' denna första mellanfrekvens kan 

varieras ± 250 kp/ s och man kommer 

sedan in på apparatens normala blan

darsteg, som ger den vanliga mellan

frekvensen. Skalkalibreringen blir ock· 

31! mycket tilltalande med exakt lika 

utbredning i kpl s räknat för alla KY

områdena. 

För hemmamarknaden nöj de mall 

sig i allmänhet med en fininställning i 

form av planetväxel eller dylikt på dl> 

störs ta modellerna. Permeabilitetsav· 

stämning förekom på några av de 

mindre modellerna, så fort man gå r 

utöver ett eller högst två våglängdsom

råden, ställer sig vridkondensator en· 

ligt gammalt beprövat recept enklare. 

Det är tydligt att man inLe skall viinta 

sig så mycket i utveckling av permeahi· 

litetsavstämning för större apparater. 

Portabla apparater för anslutning till 

nät eller batteri förekom ganska rikligt, 

konstruktionerna var genomgående av 

konventionell typ. 

Lj udkvaliteLen ägnas större intresse 

~in vi är vana vid här hemma av flera 

orsaker. Dels har man i England betyd· 

ligt bättre mottagningsförhållanden med 

normalt tre olika program från när

belägna ändare, varför banclfilter· 

kurvan kan göras bredare än \' i är vana 

vid, dels torde programmens tekniska 

kvalitet stå mycket högt. Rent akustiskt 

var fle ra firmor inne på linj en att göra 

lådan i form aven ordentligt tilltagen 

baffel, på vilken chassiet sedan hängdes . 

Inspelningsapparatltr. 

I fråga om inspelningsapparatur lyste 

trådgrammofonen nästan helt med sin 
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Fig. 3. Strålningsdetektor för radioaktiv strålning av {J
och y-karaktär, även användbar för dos rillgsmätningar 
av ;; -.trålar. Portabelt utförande med hatterier (Ekco). 

frånvaro, medan intresset i stället helt ka raktär från Ferrograph, där man kan 
' nöt ig till tapesystemen. 'n god eX mudulera två spår bredvid varandra på 
pO llent för delta systems an vändbarhet bandet och med en hastighet av 3 3/ 4" 
är exempelvis en apparat av diktafon- per sekund ernå en total speltid a t å 

Mikrovågsrekord 

Att S-meters vågor har betydligt större 

räckvidd än den optiska synvidden ,och j vissa 
fall L. O. m. kan via jonosfärskikten göra ett 
hopp mellan två världsdelar är numera ett 
rkänt faktum. Men att även så korta vågor 

30m 68 centimeters när avsevärt bortom 
horisonten är i allmänhet mera okänt. Detta 
kunde dock några 'venska sändareamatörer 
il vi -a genom alt den 2S oktober 1949 
uppnå dubbelsidig telefoniförbindelse över 
den 65 km långa sträckan mellan Tekniska 
Högskolans televisionstorn och ett luftskydd s
torn uppe på den s. k. Galgbacken, en ås 
ungefär mitt emellan Uppsalas centrum och 
Gamla Uppsala. 

Själen i dessa för~ök har varit elektro· 
mäBtarcn vid Flygvapnets Kadettskola i Upp
sala, Sven Linnfors, som bor st rax intill 
nämnda luftskyddstorn. För sändningarna 
hyggde han om en )surplus1» flygplan sradar 
som använts för lokalisering av vän eller 

Elektromästare Sven Linnfors med en annan
fiende (»Friend or Foe, ) från 60 cm till av sina konstruktioner - en av världens 
68 cm amatörbandet. Antenneffektcn uppgår minsta 3-stegs (oscillator-, frekvensfördubb
t ill ungefär 8 watt . Antennen monterades på liugs- och slutsteg) sändare med miniatyrrör. 

Genom spolbyte kan den köras på 80, 40, 20 en trämast på lurtskyddstornets tak och 
och 10 m. Uteffekten är 14 watt, och på 20 

byggdes som »broad side»-typ med 32 halv· och 10 m har konstruktören med denna haft 
vågsdipoler placerade i två parallella mattor. förbindelse med USA, Sydamerika, Asien osv_ 

POPUlÄ'R RADIO NR 1/1950 

timmar per rulle. Detta med frekvens
området 70-4000 p/ s, som kan ut
ökas till 8000 p/s vid dubbla hastig
heten på bandet. Aterspelningen sker 
på en minut, en stor fördel framför den 
ganska tidsödande proceduren med 
tråd. Signal/brus-förhållande anges till 
50 dB. 

Över huvud taget synes tapesystemet 
va ra tillförlitligare än inspelning på 
tråd. Detta är av stor betydelse, då 
apparaten användes för upptagning av 
vittnesförhör enligt den nya rättegångs
ordningen och liknande tillfällen. Ett 
trådbrott orsakar i sådana fall oerhör
da svårigheter. 

Utom här beskrivna områden fanns 
även en mångfald andra representerade 
på kommunikation, radar osv., men det 
för tyvärr alltför långt att gå in mera 
i detalj på den tekniska sidan av dessa . 

.Förstärkningen uppgick till 20 decibel, dvs_ 

100 gånger. 
Det kan nämnas, att clek tromästare Linn

fors är en känd sändaramatör med lOOO-tals 
QSL-kort från hela världen och en komplett 
stationsutrustning med ca 400 watts uteffekt 
för sändning på alla amatörband mellan 80 
metpr och 68 cm. Bengt Svedberg. 

pA 3 SÄTT KAN NI NU 
PRENUMERE RA pA 
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Rörvoltmeter 

och 


signalsökare 


Av SVEN SAHLIN 

I nedanstående artikel beskrives ett 
kombinationsinstrument för radio
service. IInstrumentet kan anvä ndas 
både som rörvoltmeter och signal

sökare. 

~,--------.--------------/ 

En rörvoltrn eler lör exp >rimelll och 

cnicebruk bör vara liten och behän

elio samt användbar till olika ändamål. 

- ä lj r r .ma ll batteridrift och använder 

rör o ch batterier av mi niat~' rll'p, kan 

c1 illl ensionerna nedbringa" till lt lJlini

ll1um. ~\I[en då uppstå r ock ii -(ra"-an hur 

man skall kUllna ullflga illverkan av 

Irar iati ner hos hatte ri ~pänn.ingcn . Vid 

en rörvoltll1el u r av sl ide-La'k-t ) p kom

jJPllseras dessa va ri a ti oner vi d va rj e 

mätning, vilkN niiglIt fö rdrr;j er h and

havandet, men i g n O'~-i1d llf~ h övej' CII ;; <1

dan rörvo ltntete r j fö rse,;; III >d n (WO ll 

iir~kild skal a eller kalib rprin~ kun ·a. 

Fig. 1. :" Iide-bat·k.pr in <.: ipell. 

Prin cipschemal. 

Principen framg å r av fio. I. lVlcd ill

gångsklämmo rna t. v. kortslutn a instä l

les PQtentiometeru s, a tt an od-t -öm

lnen anta r elt vissL låg t v~lrde_ Voltl1le

t rn adäses. Kortslulnin gen al' l ä a~n a"_ 

och spänni ngen sllm skall lll titas till

löres klänllll ol'lla - llled pluspoJplI mot 

ga llret um d t iir Ii ksp~inninCf . Anod

st römmen öka r hiirvid , men !!enom alt 

ändra potenliometern J att den ne"a

I [va galle rförspänninge n hlir törre ater

stä lle r man anodströmlIl en till des- ur

sprullo liga v~irde . Voltmetern a l'Iä3 s 

fm yn. kjjjnaden mellan \'o1tmelpru b la

g-e n, (h·s. den iikllin'" 'om behövde!; [ö r 

att komp nsera den ntjfl'an tillförcla 

spänningen, ä r li ka !fl >et el !lna. D ll a 

giill e r li kspänni ll g. Vid v~i xebpännill " 

f,ir lllall p,l dett a ~ iitt maximah-ärdeL 

l praktiken kan de bada i n ~ t rumP 1 I 

ten ebiitlas lll ed ett enda. om man 

Un<l llnera r så att del örn-ev i ~ kan kopp 

las i n i galler- u·h anod kretsen _ ig . 2 

\ isar ett prakt iskl schema ell li gt lenlln 

princip. Här nyttj as en c1iod-pentod al" 

rniniatyrt) p, l S5. T apparat n i I'inj f' ll

h ildell användes en äldre lriod, och 

iil'en i ett par andra al'seenden al' l ik r 

d e - ~ schema frå n ·fi g. 2. Vrid poli ns tru

menLrL ~ir som S)' IPS förse tt nt ~ c1 ~ tift 

"il alt c1 e~ är pås ti ckbart och kan a ll

I'~illda ~ även i andra samrnanhang. Det 

e r~ ;ittes med 'n hörtelefon, nä r appara

tf! n all I ii nde- som signalsökare. Fi;r den 

:; OJll expl:! rimen terar ~ir del också trl) c

ket praktiskt att ha s ·h mat ulan pa 

appa rate: l, då nian genast er vad den 

kan an änd as till. 

Fig. 2_ A pp~ral e n ,; prin cipsche lllu. 

1:, = 100pF' R , = 5 m'gohm 
(."1 = 10 000 pF R1 ---R.-, an pa öas efter 
'~= 2 000 pF mA-metern. se te xt. 
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minus g lödtråd . Men nu är "löd '[röms· 

batteriet vänt s, alt galle rspänn ingen 

kan sti ga upp över nollpunkten , dvs. 

minus g lödtråd. Detta är även önskvärt 

när apparaten användes som galle rlik. 

riktand e detektor. 

Vid användning som rörvoltmeter·03 
få r dock aldrig gallre t spännin g över· 

'krida gallerströll1spun kten, varför man 

Vig. 3. In strumentet kopplat för likspännings· bör ta reda på vid vilken anodström 

mätning. denna uppn ås. För de lla ändamål före. 

nas hylsorna rniirkta R och - 6V. Då 

gallerpotentialen höj es från - 6V mot 

1ed ett in strurn ent som ge r fullt ut- noll är anodströmmen först noll , men 

slag för 0,5 mA är det lämplig t med när anodströms.gallerspänningskurvan : 

:B·voltsbatterier p å både anod· och nedr krök uppn å tts börjar anodström 

gallersidan, m ell med l mA·instrument fl yta. Medan galle rspällnillgen ytte r. 

bör anodbatteri et vara på 45 volt. De ' li CTare höj es kortslute r man 5.megohms. 

n Ul11era vanliga hörapparatbatteri e rna 

är särskilt himplio-a. 

För att återgå till fi g . 2 är med om· 

kopplarelI i för- ta lä CTe l (O) alla balte

rie r frå nslagn a. I and r a läget, E~, äl

l11ätills trument8t illlagt i g allerbatteriets 

krets oeh utgör vohmet r för galler:Eör. 

spänningen. I t r dje l äget, l a, in g1\ r d et 

i anodkretselI. För att belastnill " 'n p rl 

batterierna i lägena E){ och I" skall vara 

oför älHlrad , e rsätte- illslrum entet In ed 

rlt ll1ot~t. ne! R.l m ed alTlma re" ist:lII . 

Olll JlI -m etern . Allnar~ b li r de l btt 
ti llf~iII i(T a fluktuatio ner i 51 iinninga rna. 

Ilch liknand O'~iIIeT för g löd lrÖl11nl n. 

,\10ls tulld en R2 och Kl b eräkn as i för· 

hlIa nd · till In ·meterns ini ' r s i~ta n s 

.som vanliga förkopplinlYsmot ·tå nd. l 
modellappa rat 'n ( med fu III uhlag för 

l In och O) V pa in lru mentel ) ~ir de 

T sp. 5900 ohm oeh 24 000 oh m . l läl· 

let {ör 6 och ::;0 volt so m mälom r1\d n 

kan ma n älj a andra v ~ird n, t. c . ..::; 
och 2.::; V. b r oende p!1 ins t r um entet ' 

" r aderin g . RJ ä r n h,ga ritmisk pOlell 

ti omete r på 0,5 llLegohm kopp lad 'om 

variabelt m otstå nd med maXJ I11Ul n 

hög ra iindhige l. lt serie loppta den 

med ,roltmele rmotstanden medlör lä a re 

strömlörbrukn ing ä n m ed kopplin fr 011 1 

i Ii . l , men man kom Ille r aldri g u pp 

till O volt p galle rspälll1illge n om g al· 

lerbatteriets pluspol vore kopplad till 
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motståndet upprepade gån<Ter. Sa Iiinge 

ilJO"en g alle rström finn s har delllla kort. 

slutning ingen inverkan p å allodström. 

men, men då ....allerströmspunkten öv >r. 

skridits blir anodslrömmen hÖ CT re ·å 

längc ko rts lutn ingen varar. Call rstrÖm. 

men i nträde r i allm ä nhe t \' id röret

nollpunkt, dvs. vid . amma pote lltial 

. o m minus glöd tråd. 

V id lik pänning- mätnin!!ar bör ut· 

o-å n!Ys \ ärde t förlägga ni\go nstans mi tt 

emellan kllrvan ~ nedre krök och g aller. 

s tröm p unk ten, e fig. 3. En kir den först 

avläs ta gallerspiinnin gc lI räkllad från 

[Jlus g löd trad , El c! PI1 .:enare avlä_tu 

s[Jänningen. killllad en mellan dem ., Ex. 
iiI' de ll ., ökta spännin gen. T praktiken 

vr ides potentiorne tel'll helt till ti ll s te r 

lllnall mii pärlllingc ll tillkoppl as för 

at l int v ridspo lin strulll nte l ska ll rive r· 

b la · ta ~. . ·dan i' pällnillgen tillkoppla t

vrid e r IlIUII lite r upp 111 t noll IIled U lll-

Fi ~. 1. lnslrumcnt et kopplat för väx l. päll
njngsJnätning. 

kopplaren i läge Ja till s instrumentet 

visar sanlIna anodström som förut. Gal· 

lerspälln ingen avläses d irekt med Olll

kopplaren i läge EJ!. 
Fig. 4 visar förhållandena vid mät· 

nin<Y av växelspänn ing. Eo inställes så 

att endast en mycket svaa ström flyter, 

visaren st. r på första skalstrecket. Gal· 

lerspänn ingen ökas och 

en tillkopplas. är El 

igen börjar anudström 

\'äxelspänn ingens toppar 

kur an5 krök. killnaden 

växelspänning. 

därpå minska 

flyta så snart 

Ilår fram till 

mellan El och 

Eu är här alltså växdspänning ns maxi· 

malviird. Effektivvärclet fås som van · 

/iul genOnl att Jllan multiplice rar m ed 

0,7. Sii rskilt vid låga spänn ingar ii r 

lloggrannheten mindre vid växelspi:in. 

niw/srnätningar, på g rund av att kur· 

,-an s kr ökning inte ar ~karp utan 

rundad. 

Ofta har Illall på en mätpunkl b ådc 

,·äxel· oeh liksp i-i nnillg. För att end ra 

"kall kunna mätas, m åste den andra 

spärras resp. si las i från . D etta ske r 

Ill edelst ko ndensatorn C~ o h mot ·tan · 

d 'l NI. Vid mät.ning av enbar t växel· 

spännin 'fen i ett å dant fu ll an- Iu tes å · 

lllnd a mätpunkten in t lill gallret direkl 

ut a n cre nolll kondensatorn 2, fi g . S. 

Genom Cll korl sladd med ban n 'li ft 
all slute.s R t ill punkten -6V Ile r 

-~ alltefter önskat mät om rå dc, odl 

]la el ' lta ätt k an gallerförspän nillC)'cn 

ti llföra. D n and.l"a I dnin<Y n från lI1iit

objl.!ktel an slut e.; till h r lsa ll J . 
V id lI1iilning av en b r l lik pänni n~f(" 1I 

rön :na ' pa a11l11la ~ä tt h y l a n C2 nwd 

f. De n ) llre spännin g II till för PUIII-
t CII R 1\ en a sidan och ön.-k ad mi nu pol 

å de u an d ra. M ät la d d a rJla bör "uru 

så kOlta som möjligt. T rol dell a kall 
kap ac it a n en h o - dem in verka på m~il· 

obj kt et. id li k p iinnin CTsmätll ing und· 

li ke ' c1 p ta ge llom atl ptl 1 1o ts t~ n d pa 

l. å 2 l1le ....uh rn siitte ~ i ä nde n a miil· 

"Iadd II lill den icke jordad po l n och 

arniind · · S0111 t tpinne. ,'u x emp -h i;; 

\ id lilätning a spännin p:s fallet över g al. 

le rl äckan i en o~c ill alo r , Eg. 6. lTär 

~ kulle a nnars rö rvoltm ete rns noll a bli 
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Fig. 5. pärr {ör likspänning. 

. kopplad direkt till oscillatorgallret med 
påföljd att svängningen säkerligen upp
hörde. Jordsidans mätsladd kan i ett 
fall som delta, med högfrekvens hellre 
gå direkt till rörvoltmeterns galler så 
att inte re i tansen i kretsen bli r onö
digt stor och inverkan av läcknin o- i 
kondensatorn befaras_ 

Röret i rörvoltmetern bör placeras 
så, att alla ledningar mellan gallret och 
resp_ bananhylsor blir korta. J' olatio
nen måste även vara god. Om inte hela 
apparaten inbygges i skärmande hölj e, 

Fig. 6. Växelspänningen spärrad. 

bör atminstone löret och de detaljel· 
som är anslutna till gallret skärmas. 

Då apparaten skall användas som 
signalsökare borttages mA-metern och 
ersättes med en hörtelefon. Vid lyssning 
på högfrekvens verkar röret som detek
tor. Högfrekvensen måste alltså vara 
modulerad om man skall höra någoL. 

an kan välj a antingen anod- eller 
gallerlikriktning. Vid anodlikriktning 
kopplas som vid mätning av växelspän
ning. Gallerförspänningen inställes så 
att anodströmmen blir nästan noll. 

o 

F ig. 7. Instrumentet som lågfrekvensoscillator. 

(Som Eo i fig. 4) . En högfrekvent spän
ning på gallret kommer nu att verka 
så, att endast de positiva halvperioder
na (åt höger i fig. 4) ändrar anod
strömmen, och denna blir starkare och 
vagare alltefter högfrekvensens modu· 

lering. Anodströmsändringen gör, atl 
man i hörtelefonen kan höra module" 
ringen. Högfrekvensen i anodkretsen 
kortslutes förbi hörtelefon och batteri 
genom kondensatorn C3• 

Gallerlikriktning medför emellertid 
större känslighet och är bekvämare 

HJÄRTAT t 

RA'DIOAPPARATEN 
Det ;ir RönE~ 80m en mottagares prestation beror 

f'il.. Vad e tt r iir iir \'ärt, det kommer radiomottaga· 

ren utt "l,a. 

TI<;SLA·rör iir en proilukt av den högtstående tjecko · 

slovaki ska rallioindustrin . 

Deras konstruktion iir (le rfekt b1lile i fr,'ga om yttre

och inre utförande. 'rESLA tillverkar europeiska r,ir 

l ~eti e rnn A , B, E 21 och .. 21. ...\.l1a tYIH~rna hit 

, tamlardeuroll eis k beteckning AF 7, ECH 3, EBL 21, 

l CH ~1 (l. S. ,". 

F'ör.ök mc,l TESI.A-rör - :!>il lIllr m .. r un nöjd. 

Gelleralagetll jiir Sverige: 

A.-B. (jÖSTA BÄC ,KSTRÖM 
Ehre ns\'urtL'igatun 1-3 - Stocldlolnl. 

Tf"l. 52 2;". 28 - [,2 2529 - ii2 2U :30. 

l\'ederlag för lIorra Sverige 
Firma CURT THYLIN RADIO Skellefteå. 

l\lederlag för västra Sverige 
AB HARALD lVÅLLGREN - Göteborg. 

Nederlag f ö r 5ödra Sverige 
AB EDGAR R. EKLUND - Malmii 
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Jlxplock ur RUHDE &SCHWIRZ' rikhaltiga program 

av teletekniska instrument för ton- och bärfrekvensom,rådel 


NIVÄSKRIVARE 

För nuitn ing på mU.rofone r , hö,;:-tal11re , Nir 
iii.·Hirh.:are Ut'h n u nför ant p :'i t c lefonlpc1 

ni ngllr .ne ll (~lI er u t un ö,-erdru,::- Ulh'el'k ar 

Unini e .tt Sch."wurz (' tt . instrunlc n t fö r rt'gi 

... trt~ring :". f r,"I" ' c ru lulrn",tc ri sti.kcn. UolH!c 
& S \!hwa.r z nh'; s l;; rhournnHi g gnin g iii' UPI>

h.\' .&o{,l In e n ~ä llda.redl·l o ch ('(I nlo tfu gai"

di'l. 

~indu.r{'n bt....~ 1 t. r H,· f~n tongt" n f'ratur Elallll 

t'U ,..ty r tl I1 Nlts, nwd v ll h c ll tong,"uf'rlllnl'lI)oi 

l'r e t..' f"ns j .. (~ntinr,, · rllgt ändras . s :. att Iwlll 
rrt'JiY f~ Ul;nnll'';H I t'( g'1'llOmgås p:, \"1~ 8 l'iil'ut 

1){'sHinl:1 't id . U I'U fdin ton gen"ralorn ''>'1'

lu lIna s p ii.ll.ll lnge fl tl 11fö res e- n n l n'i ",tni rf', 

f rån ,-i n ten e n liun~tant. tJ ii fUl'hand lnstii ll 

hur nivå mata,,.. ut lHl linj e n . 

'I uUagr"rflelel1 be-~t{ll' lU T en Jlh'u muUagare 

l"a n1t l~ tt sk-rl nnde l n s trunH·u t, l.u'i. , ' in' e t 
nhTI. 1, lIrnl ll uppt~(·knIlS. Ih·t !iikrh-and ... in

... t rl.lOlelltet. ~rIu 11(' r en startlmlHll s frt1--1l 
J,:il'flrsidun 0(' 11 löpe r MedlUl synkront m e d 

IfH'gellprntoru!'o st.yrtillsatl't. 

Filr f· h·J,.-tro-a_kllNU~IUI mätnlngar lnkopplns 

AVSIÄMBAR MÄI 'FÖRSIÄRKARE 


Hnhfl(' 8ch wa.rz ' a,'stiinlbtlra JniiU·ö r~Ui.rka-re un',u iir t-U 
ideaJi sk1 t nS t'rUlUl'llt niir d e t J..riill(~r Kr».inningSludikc·rlug' "id 
b r.H:-gm~i.tnillJ..",.r, dl d et är yiktlgt at.t 1)(~8tHnuna umpli t llclpJl 
Il ' " (' fl ' fi ss fTOk\'t~n~, 80n1 p å grund av toi törSlni.nniug-nr kal1slu~ 
iir "" riir att u.r",kllju. . 
~(ji.t.f()r~tiLrk.uren bil-I' ett, fre k\'e n s onlr, d e 45 1)/ s--250 klJ / S och 
(I L\. Instl'llJDt!lttöt iir a\1stiinlb-,Clrt, kun stö r spiinnl n gu rua, rör
!'I\"UgUM 'h'er 100 gg- r i {Örlul l1a.llc..1c t ill signalslNlnnillgen, 
liiins lig-het (,' id 2 't, r ("1io lln.n ~b rf'pd) e n. 10 uV (,-id t / JO a,· 
1"11 11 t utslag 1)1 lnl!tt,rmnen tet). IndU.:erlng sker mt"d ett , 'hmr
illst.nIDt e nt. Horn Hr Un~irt opp Ull 1/ 10 Ill' s klllun . sednn 
lugl&.ritnul>jl,t. lngllug,; mo tstt\nd I lUt-gohm, 30 pl'\ 
Mi, t försLi,rkarön lC Ul iiv<-D an,-älldUA 80m fre k,-e Il Ji01HlHly sa t,o r 
oob ",om ett fUt..·r, dii r su,~u.1 frek\'cns- Hom h Rndhrcdd kli:'1 

"Url~rll l'O, undf"tr df\t ntt. .':/o igJlIl>Ien Stun t ldlgt ti)rstiirkes , 

c fter nh-tlg,,-arr-n ('on. s p e::c lell fii r s tärkare 

p t ~indllrshla-Il , S():Il) ll-ut onUlothkt regle rar 

~piillnlng(~ Il, Hl)iinnillg l'll tiUföres därefter 

CH högtalart:; " la ~Il liraffrön,Ui rkn re. I 'ör 

u Ilpt'aga nd e a \' lj udet iuniindl~s (' Il mUi ro

fcm,,·ill.:e n \ fn NI t'ör~tiirk1\rt~ lioPPIDs Ull 

Ilh"iunnt t ag1l r i'n, I d e fu ll d e t giiller pro,' 

lIing uv rnilirot'on Ol" . u.Jl,·iindc l!' en specie ll 
rni,truihrofon placerad fnunl'ör hÖ,lCtnIuren 

tu'b i nnslutning" till rI!.I;J e l·Hi r~ tiirkH.ren. 

~rpd (]enna 11 :i t milil'ofun IU\ lI l'S Ijud.styrkan 

lioils(a nt. 

Tn t.) pc'r I \ - u h ·tl!' li rh-ura nlii.g-gnlnJ:'ilr kun 

J(',~erern~ . fh~!I t'U ,l (ör frol"'ensouuud et 

~!D J)/ s - ZO lip/ S och fl e n ~Ul(tri1 ft:ir o Juråde.t 

:;00 p / g- :leO l'1l; •. 

'J'ninl ti flt;'n fi; r e n mii.t.nlng l'rulI start. till 

dut p appI'n't s tannar ~i l ' 201 ~cku llder . Ti
d e n fU r "'11 Jn~itnin~ O 11/ 8-20.000 p /s iir 

L3G ~c1i tllldt" r , 

Fij:,,~t erllti ll e '.. e H s t ftrtl'rek\'t~n s u v J .300 

])/~. sedall 1Iudt"r 21 sdcund e r siindes fre 

I[yen.!'~nl.a 0-100 p / s (llrlt'!ir t'(~g(Rtr~iD&,) I 

""<efl e r frclu,,," .bao,let 100-20.000 Il/ S (10
g ,a.ritmJsl, r egist r e ring, <liir \"Ilrje okta," tar 

H» st"klllld~r). 

UN IVERSALI RAN SFORM AIOR 


J) ~nnll un" iåntlt's rör RUlltUuullng ,,,,- gelleratorl"r rp",,") . f iirsUir 
kara. ~ll~r fö r iUlpas s nlng 0\' t e lefonledn ing"",r nw'd olllw \ '.hc
motsUl nd. l'~rc lo·en!'Oomr.1det är 50 1)/ 8- 20 kpl s, " l1. l"\' Id fre k ... 
, 'cns kun'un h ·k f., (\ lUer m~r ~in O. t S vi tl gräu~fr t"k,ti"n&6TJUl . 
G lli\'er~nltrIlIlKrOnJlatorn lnu e blH lor 2 li.kndnnn., l farlu\lhuu"'· 
Ull \"Il.nt.ndr n, HI,iirmadc Ilnd_Jlin~"r lUN1 rnJttutlag. U tan mitt
uttag ii.r UnlulMs n ingsnlotstu'ndet ( d(~t. primiiru.. och ~ekulldäru..) 
2,H--l.1Gli ohm ~Il t! r 15:)-- t ·1.30'f.) ohm In s tiiUlmrt I 25 steg. 
'r r n n sf'c)JnHd"onl iir utfö rd för e n e ffekt .uv 40 GO ],/ s."r , ' Id 
n e oli lul :"nIKl",,,ningH, 'iird('lUl , ~om motg"ilnlr tie olikn ut
hlge n , finnas H,"ginl u I c-n tuhe ll på trnnsronnn t o rn 1I1;;som 
li\'(!u lindnlngtlrna__!;o lil"",trÖJnSnHlttltå nd Odl nlJlxiullllt tillAtnu 
s piinniJlgs - o c h ,.trömbl"las lnin ;:-. 

Genera/ag e", 

\...- EI,EKTRONIKIfIOI.AGET AB 

Kungsgatan 34, Stockholm. Tel. 216290. 216291. 

http:8chwa.rz
http:S\!hwa.rz


Radio-
I 

tekniker 
ll(l~d r ea le xa men ol'h labo rn lorit~lll'nklik 

(g-Ul'nn ~älldarefl l11 aL(j l' ) e l"ilhll r r OlUg". a ll

-rH Ilnillg på Vr( r t l a hora Io rilllll ~ a nlel ll ing' 

I'i ir el. -Illi.i tteknik. Arhelpt. mllfa ti il l' eX\lc, 

rilll e nt och hyg"'wHI ay i'1H:l'il' lI Ill iit:tppa · 

l'alnl' Inetl allkllytniu.~ till ::- ;<)l\" iil S\";:,!!.'

, l l' i)1I1 stekDi~ka ~onL filllll e k 3 11iska VlIl 

radel . Fillluekanbk prakl ik rä lUlfl S Ilii rriir 

:-':UltL IlH.\ l'it. ~ Y. UJ. bednJllli g a 11Pl)!~:if:Pl' 

-iil\(l:t~ till 

A. B. SVENSKA METALLVERKEN 
\'ästel'äsn'l'lit~ 1l 

\iM;TEIUS. 

FÖRETAGET SPP ANSLUTET 

- - - Klipp här! 

1950 

adio 

-----1 

o 
ars 


Amateur's 
Handbook 

lI tko llt Jll l'r i ,,111 11'1 :lY jaJ I1J;t l i 

Kronor 13: 15 

I 
I 

Kungsholmens Bokhandel 

..... O·X . 

~illJl lJ : 

.\d l' ' :-OJ..: PIt l 

praktiken. Testsladden anslutes d å till 

Cl' R anslutes till - 6V och potenti o 

metern vrides helt till höger (högsta 

resistans). Gallerläckans »nedre» ~ltlde 

kommer då att vara något positiv i för

h å llande till minus glödtråd, men till 

följd av spänningsfallet i R 1 blir gall

re t endast obetydligt positivt. Då hög

frekvens inkomme r, likriktas denna så 
aU spänningsfalle t över gallerläckan få r 

ett tillskott varierande lll ed högfrekven

sens modulering. Delllla lågfrekventa 

variation höres i hörLelefo nen. 

id signalsöklling pil högi mpediya 

lågfrekvemkretsar LFinstgör röret SO rti 

dt försti1rkarsteg m ed hög ing[ll1gsim

pedatls, som alltså pj belastar kretsar · 

na så 50111 hörtelefon el1 skulle göra . 

pparaten kopplas S0111 \ 'id \ ä..xebpän

nirLO'smätnin O'. Galle rför5pännillgen s täl

les mitt emellan galler ström.5punkten 

och kurvans nedre k rök, alltså som E u 

i [ig . 3. Detta är också den punkt där 

ljudet hör" starka~ t och rcnai't. 

F ig. I "llltli"'e ll \ Isar h ul' ajl]J a ratc ll 

kan ;mv~inda - s um lagfrek, c n-osc'ill a 

t OL Se. u n d ~i rs id al1 av F -tr a!t301l1I a 

torn avstäm l11f'S ll1 el e n ko nden ' ntor av 

to rlekso rdni n O"el1 500 pF allt fl e r 

ön kael t o nhi:ijd. P otentjolll L'rtl vride' 

iI 1t at hög r. Pri m " re n koppln till 

h()rteldollulUI" eL o ·h den na a ns llll njn !-,

ma ' te kH1I 5ke I'äxla ' föl' a ll \ ängnlll!.! 

'k all uppkolllma. !::I,c nlu llt behöv in te 

kO lldensalo rn Öl e r sc kun rliirc ll , unt 

niin tli g' ll C3 inut. i ap paraten r l"lIlpfY 

l i2" resonall~ Hl d pr illl i:i rlind n ing l" ll. 

\1ed en h Ö"'uhmif!' pot nt iomet r ,il er 

e ndera t.ra ll s fonn ato rl indnill g f'Tl ka n 

lagf rekve nsen uLtaga I)eh li\l[öra~ i~ 
g,lllgs~ i dan av en [ö r ' l iirka r e rör p ro \' · 

ning. l\u sk ulle var . ign alsökare. kl)PP 

la l f(i r LP-ly -ni ng. k 111 m 3 väl till ]J fI~

för pro\rnino cn a de ol ika. te e n i fö r. 

st~il ka rc n . Mell l v"ä r r ii r den j u n u 

llf-lptagen som o . c iIl a to r . . . a även 

lIni p r selI användbarhe t hos en app arat 

har s in begränsning . 

På Sto(~kholms ... 
Jarls. jr . .' . O. 

Pa alla bättre klubblokaler s kall dCI natur

l igtvis hänga nå got motto eller ,h likt och 

klubben hade följand ~ dCloi, på , in I ägg: 

»T eore tik eru vi ssie alt det icke gic k, mcn 

de n s tac kar,. amalöre n , 0111 icke vi,. ;; lc I'ad 

teoretikern vi~s t e : gick as tad och gjorde rid. ~ » 

It d cvi;;en pmanerade från c n al' klubben " 

öki ckli o-as lc I,' knike r gjorde den int e mindre 

rolig. Den f r ,. S Illa t hakgrund e n al' all i 
radions barndom, när d c för "la amat(;rerna 

kOIll till blev de t fraga om vilka vag län gd er 

de skulle hl. Tågan av de s lora lär d å ha 

sag t »ge dem våg längd erna under 200 me ter , 

för d em i'y~~lar ingen klok männi"ka m ed» . 

Klubhen fiGl,. tyvärr icke r1\d all Iwli alla 
,; in loka l och fl y ttade genom din·ktur B,,;, 
ko ws fö rsorg lill Tntemali ol",lIa KluIJh t:n.

lokal er i Bångska hu,;cI vid Hanlll"atan 

.\lornnalms torg pa nu varand e Ci lypulat i' I'1.' 

10011. De t iir dock e lt "enare "kcd" a\ klub· 

hen:, tillvaro, ;;Gm fall er utanför ra 111 f' Il al' 

d e".-a fragmentaris ka ka"erande Tadel' fran 

klubben ; fö r:; ta ar. S tockholm;; Radioklu l,}, 

är nu a le!' pn :; tor klubb 'om lämna t Vil l!" 

lin gaåren , och man far hoppas a tt rl f' kom · 

mande å n'n s kall yt te rligare berika klu b ben, 

till\'<Il'o till gagn [iir '/. '0"' m ed lemIllar. 

C~HASSIER .. 

PANELER 

HUVAR 

LÅDOR 


M "M. 

En staka och i parti till modera ta 

priser. Rekvirera vår pec iaIl i ta 

VI T I LLVERKA 

ändes mot 20 öre i fri märken. 

Rör o ch racliomateriel på lager. 

Radioamatörernas Inköpscentral 
T ROLLHÄ' AN 2 
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Al/rid j lo RA D I o R >"'l R s ger hos MO V 
veovögen 55 SON RADIO_A B 

, tockhol rn , '-, 

del 

Ull 

COI't

rörmål'ke 

så \·älj 

Dessa 
annonser 
infördes 

1937 
Va d stIlII då sades gäller till stor 

ä \'tm idag_ L h ec1dingen har gå tt fram

åt oth alltjämt Iiggel- Sy lvania i täten, 

TiIlverlmingspl'ograllll\let. omfaUar 

även en r'ad rö.-lyper inom elel,h'onik

och televisioDSollu'ådet. ~är ~i 

f:muule fritt lian välja El,t 

maan radio a.b. 
STOCKHOLM GOTEBORG MALMO KALMAR 

Mäste r Samuelsg , 56 B Odinsgatan 20 Frii sgatan 6 Storgatan 47 
lel, 230360 Tel. 150587 Tel. 31 223 Tel,12481 
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Nytt AVO-,instru,rnent 
"HIGH SENSITIVITY"- 20000 ohm/V 

Serien av redan \'iilkiiuda A YO-in
s t rument - Avometel' 7 ocb 40 
,amt Avom inor Universal - bar 
nu utökats med Avomcler modell 
IlS, ett högkiinsligt instrumen t föl' 
mU tning a v likström, Ii k- och Yiixe! 
spiinning- samt resistans inom 25 modell HS 
mlitomril.den . I nre mots tånd vid 
IikSI)änning 20000 ohm/V, v id viixelspiinnillg 1000 ohm/V. Spän · 
ningsfallet vill lil,strullls mäl'lling över8tiger ej 500 mV. 
Avomel'er modell HS ha r amma dimensioner som AVO 7 och 
AYO 40 och kiinnetel·knfls a v sa mma ged igna utförande. Den 
dnbbeh'crkandc maxil.l1alutlö:·ningeu - utlösning sker vill visa
rens alltflil' hastiga accelerat.ion ell r a ll tför stora tryck mot 
endera a v iiJlclliigena - finnes ih-en p. detta instrument och 
skyddar det mot skada "id eventuell feliukoppling. 

Pris Kr. 375 : - (med läderväska 405: -) . 
Begär lwrmurt> upplYHnlng'a r och bro8ehyr hos ..-\ l'O-inBtrumente o.s 

ensu.mfÖrsiilJrue för Sverige: 

SVEN S'Ka RaD loaKTIE BO LaG ET 
AI...8TRÖl\IERGATAN 12 - STOCKHOI. ..l\I - TEL. 22 3140 • FILIALER I GöTEBORG, MALMö OCH SUNDS\'ALL 

POPULÄR RADIO NR 1/1950 

Radio
tekniskt nytt 

Alla radionu.... t itn·rs välkHnua 'l' lit) B n.ilio 
I\,ma,leur's lInndl.wok 19i)() ll t kom n H"f i 
uörjau av (ebrUfll'i. l ... iksO Ul ti d iga re 
har i tI en lla u})v1aga en UJ~ 1I1gd IiY)lt:[e l' 
fOr ratlioumaUire lJ ol'h ratlio tcIcg-rafi:-:
ten medtagits . 

D ...... ~x. 	 The Uadlo Amatenr'1l 
Handbook 1950 . . .. . . .. . IS: 1/i 

:::J .... .. ex. 	Hlnt. anrI Kink. tor 
t.he Radio Am"teur. y 
upplag:1 ... . ... . .. ..... ,... .. 7' : 20 

:J ..... . ex. A.R.n.I.. . Ante uDfl bool, '7: 20 

::::J ......ex. Kortbjllgerunaljlre n. 

Handbok 1950. Xyut 
koronu.'u ..... ... , ... .... _.... :!8: 

D · .... ex. 	 The UUIUO Amnleur 
Newconlcr 7: 20 

~ ...... eX. ~Iöller : Anmtörrndio. 
hHft. 12: 75 

::::J ... •.• ex. 	 lJ:o ....... .......... . . . inh. 16: 5(1 


KUMGSt1~ 
Böcke" I 8 vAnlnlfR'" 


Stor t eknisk nvd elnlng lir. upp. 


Kungsgatan 26, STOCKHOLM. T el. Z3 28 15 

Sänd förprickad e böcker mot postför
skott till . 

Namn 

Au r .... .... ..... . .... ................... .... ... . .... P R 1 


Högtalare l
• st. Paul's katedral 

är den berömda St. P auls' katedral i Lou
don byggdes för nära 250 år sedan, exi te· 
rade de t in te något ådant som byggnad -- · 
akustik, och ända till helt nyligen har kate
dralen också ur ljud 'npuukt utgjort en stor 
prövo ten för såväl präster som församling. 
Ingen predikant kunde sålunda göra sig hörd 
fö r mer än ett begränsa t an tal av 1I.hörarna; 
inom vissa delar av byg"nadell fördärvades 

. ,häl mu ik n som det talade ordet genom 
ren 'x ioner. Så starka är dessa ekon att de 
omöjli<Tgjorcle alla försök att in tallera ~ystem 
av högtalare upphängda från väggur och pe· 
lare : ljuden blev visserligen starkar> men sam· 
tid igt ocksa otydl igare. 

~feu för någon tid sedan föreslogs i _t äJlet 
att man skulle placera nedå triktade högtalare 
under sätena till vissa bänkrader. Ljudvågor· 

Högtalarsystemet i St. Paul s katedral i Loudon. 

11 



ETT NAMN 
A TT MINNAS 

- KÖP MÄRKESVAROR 
Gäller det radiorör 

- Begär V ALVO 

Som ett led i V ALVO:s ständiga utveck
ling på rörområdet presentera vi en nyhet: 

RÖRLYFTAREN 
oumbärlig på service-verkstaden. Lossar 
på ett ögonblick röret även i svåråtkomliga 

lägen. Passar alla standardrörtyper. Degii r den vid Eder 
V LVO-,ör·rekvisi· 
tion eller beställ den 

--~~~~~~------
separat. 

Pri s K r. 1: - pr 81. 

B. STERN & STERN 

STOCKHOLM GOTEBORG MALMO 

Tel. 233500 Tel. 132526 Tel. 76870 
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i 

GIBSON GIRL 


'\ .~. . , ." o

' , 

ameril<ansl< 


helalltomatisl,; 


lIödsälUlal'll, 


all\'änd ml'n (lrifts


duglig. Innehåller 


bl, a , rören 12SCj 


odl 12A6, generalm', 


mel<allisk \'äxel, 

aut()matisk tecl<en· 

gi nlre. tclegra fnYt'kel 

()ch många t'öl'stldas

sig'a IW!I!llingselcmenl. 

AlI\'åndbar rid amalöl'· 

h~·ggen. 

SURPLUS 

Pris end. kr, 150:

M. S T E N H A R D T, I NGE N JÖR S F I RMA 
S:t Eriksg, 101 Sthlm Tel. 32. 99 2.7, 32. 99 2.8 

na skull e sedan kunna refl ekteras upp ii t OCll 

uta t fr å n golvet, och den dämpning som ås tad· 

koms av bänkarna själva och av kläderna ho, 

dem ,;Olll satt där kull e vara tillräcklig för 

alt förhindra icke ön ~ kad e r efl ex ion er, 

ProbJ md var dock icke så enkelt m ed hän· 

, vn t ill att lilan had träbänkar hopfästad e 

rader medels t träribbor. Bänkraderna mås te 

o[ta placeras 0111 allt eft e r de olika ce remonier 

"om ägue rUIll i kyrkan, och ledninga r d ragna 

liver kyrkans ' tengolv skull e int e ta !'ig något 

vidare ut. 

M~n della problem bar nu lös ts genom en 

metod som skenbart innebär a tt hela den väl· 

diga byggnad en fiirvanula t · till en ofantlig 

tran sformator. Nere i det und erjordi ska vah'e t 

und er kyrkan har sålunda placerat s en ljud· 

liir,tärkare tn~d en uteffekt av 5 kW. Denna 

matar pn transfonnators primär, ell r rättare 

sa"t primärer . eft ersom det finn s 14 såda na, 

bes tående av hori sontella slingOl' innehå lland e 

amman/ag t nära 7 km tråd, fästad vid kryp

tans tak, enligt figu re n. Ile 84 ;;ekundärernii 

innehåll er däremot ingen tråd all s - ty dc 
ås tadkomnws av 10 CI11 kopparband skyddade 

a\ trälis te r och lindade runt de till olika hela 

bloc k sammanförda stolarna, Var och en av 

dessa sekundärer matar en högtalare monterad 

und er en av s tolarna och riktad nedåt mot 

gol ve t. 

NORMA 

TAVELINSTRUMENT 

a \' erkänd hög kvalitet 


;:;2 mm kalHingcl, ' mm f liinsd iameter 


l\1Ä'l'N GGHANNHE'l' : ± 1.5 Ofo 

Fl'ån \'art la.gel·: 

Yritlj tirn:'ys telll fii r Hk- och Yiixelstrum: 


Amperemeter: miitomrih len : 4/ A .. .. ,............................... Kr. 25:
Hl l2A .. .. ............................ .. " » 25:

~lillialllperemeter : » tiOO m .\., iure mols t. ea 2.;:; ohw » 42:
Voltmeter : » 2~O V .. .. " .. , .. " . .. ... .. ....... . ... " .. » 34: 

» » GOO med sep. fii l'kOllplingSlllo ts t , » 39:-

Vridspolcsy tern för Likstrlim ; 
Milliampel'emeter: miitolTl l'!i dc : l m .\. inre lUot.s t' IIHl ca 75 ohm Kr. 45: -
Microamperemeter: » UO f l A, inre mots tå nd 1000 ()Lnn » 63:

» » 100 ,I' A, inre mots tänd l 000 ohm » 60:
Galvanometer: Kiin sli:::lt, pr skaltlell,G X 10·GA, inre mots t. ca780 ohm » 63:

» Kiinsli gll. pr ska ldel li X 10'(; A, inre Illotst. ca 75 ohm :. 60:
Från 100 st. UPPtlt J;:yuutitets raLJutter 

Instrument ao P. G. INNELL &CO., Yasavägen 30, Lidingö 1 
Tel. 651838 

M.e lla n dc primära spolarna och de ,ekun· 

diira kopparband en - där de t finn s 20 cm 

tjoc kt s tengolv oeh 30 em luft mellan golvet 

och kopparba ncl en - överföres tal svängningar· 

na genolU magnetisk koppling. Detta absolut 

unika Ijudförstärkar"ystelU rapporteras .fnnge

ra perfekt. 

Bengt Suedb erg 

Ull ,: Radio·Electronics, sept. 194-9. 

.\lONTGOMERY, C G: TechnilJu c oj 
lIu:crowave meaSlIrements, 939 sidor. 
Mc Graw·Hill Book Co, New York 
and London 1947, Vol. n i l\-1assa· 
chusetts Institute of Technology Radia· 
tion Laborato[\' Series. 

Det andra världskriget frambrin gade en 
hell ny gren av radiotekniken, närn/igt' n 
mikrovllgQeknikcn, som möjliggj orde a lt fr~k· 
\ ens" r stiirre än l OOO\1p/ s kund e användas 
i radarapparater och radiote lefoniförbinrl else r. 
F'ö rut ~ärtningen för dP.lta var a tt. en ny mät· 
teknik kapades. Fiirdiggande volym behand· 
la r det samlade arbet e som ne f1ag ts främ st 
P' »The Radiation Laboratory of MIT», men 
även på laboratorier i En" land. Can ada och 
and,ra dominier och beskrive;' mättckn isk 
apparatur och mätmetouer inom mikrovåg~ · 
tekniken. 

Inledningen behandlar i korthet kris tall· 
dioder och olika koaxialledare och vågl edare 
och ger slandarddimensioner pli dessa, 
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Del I redogör för alstring och mätning av 
effekt pä mikrovågsområdet : de vanligaste 
klys tronerna och stabiliserade nätaggregat 
för dessa samt metoder för frekvensstabili se
ring, metoder att mäta effekt och signal
generatorer. 

Del II behandlar våglängdsmätningar med 
resonator och frekvensmätningar genom jäm
förelse med kris tallnormal samt mätning av 
frekvensspektrum. 

Del III omfattar s tående·väg-mä tmetod Il, 

impedansbryggor och mätningar av d ielektri· 
c ite tskonstant . 

Del I V innehåller försvagare, mätning av 
dämpning, riktkopplare och ant ennmätningar 
och av lutas av ett !'egi -ter över t illverkare 
av luikrovägsn trustningar. 

Boken är ingen lärobok m n en utOlll 
ordentligt vä rdefull uppslagsbok för aUa som 
sysslar med mätn inO"a r inom detta frek\'en . 
område. Den överflödar av praktiska de ta l· 
jer; koppli ngsschemor av det mest noggranna 
slaget, använd bara tabeller och diagram och 
välgjorda ski ser som möjliggöra tillverkning 
av mätapparatur . 

Det är omöjligt att här närmare gå in på 
alla detaljer, men några före träden kan näm· 
nas: 

Mätning av små effekter med bolometrar 
behandlas sä rdeles uttömmande med teorin 
för och data på förekommande termistorer 
och barretters och kopplingsschemor fö l' ett 
flertal olika bolometerbryggor samt ski.ser 
och beskrivningar av hållare för bolometrar. 
Detta kapitel hör till de mest genomarbetad e 
, h välskrivna i boken. 

I kapitle t om våglängdsmätning med hål
rUlllsresonatorer fions en god sammanställ· 
ning av data för några enkla rcsonatorer 
mycket användbar vid dimensionering av 
vågmetrar och eko-boxar. 

Spektrumanalysen är väl behandlad och 
ett par representativa spektrumanalysatorcr 
är beskrivna. 

I kapitlet om stäende·vägmätning ges goda 
tips för tillverkning av s tående-våg·detektorer 
och detaljerat kopplingsschema för en mät· 
förstärkare till dessa. Anpassning av våg· 
ledar-T'n beskrives med uppgifter om dunen· 
sioner. 

Mätningar på dielektricitetskonstant er ut
oör e tt synnerligen inn håll srikt och klart 
uppställt kapitel om 116 sidor lIled 68 refe 
renser i slutet. 

Efter grundlig behandling av resi t iva 
dämpsa tser och reflexionsförsvagare följ er ett 
kapi tel om riktkopplare vars behandling i 
hög grad försummats i övrig l itteratur in om 
området. Här flIr man efter en kort iotroduk
tion användbara dimensioneringsuppgifter för 
ett flertal typer. 

Boken avslutas med en sammanställning 
av nägra av tiUverkarna av mikrovågsmate· 
riel uoder kriget samt eo del använd bara bc
teckningar på mikrovågsdetalj er. 

A Roll. 

POUND, R V : Microwave Mixers. 381 
sidor. Mc Graw Hill Co., Tew York 
and London 1948. Vol. 16 i Massa 
chusetts Institute of T echnology Radia· 
t ion Laboratory Series. 

Huvudparten av mottagare i radarapparater 
är av superheterodyntyp. »Microwave Mixers» 
behandlar blandardelcn i mottagaren . En stor 
del av boken redogör i korthet för detaljer, 
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Från vårt lager 

MEASU'REMENTS CORPORATIONS 

MOD. 80 SIGNALGENERATOR 

. ," ." ~ 

'_,k ••. •• 

~ 

f · O .e t: 
Frekvellslloggrallllhet 0,5 Ola 
Utgållgsspållllillg 0,1- 100000 .(lV2-400 Mp/s Utgångsimpedalls 50 ohm 

Modulering : Awpli Ludmoc1 uleringen iir kon tinuerligt ins tä llbar mellan O
30 Q/ o och inclil,era r direkt prt e t t instrumeut. Jo'örsec!cl med inbyggd 400 
och 1000 p/ s oscillato r . Modulering kan också ske utiJråIl. Oscillatorn kan 
iiyen pulswoduleras frå n en yLLre kiilla genom en dä rför speciellt u \'sedd 
anslutning. Pulser pIL 1 .uS kan erhällas \"id högre bärfrekvenser. 

Gellera log e nt: AKTIEBOLAGET NORRLANDIA STOCKHOLM 

Linnegatan 75 • Tel. 672656-57 

Ett förnämligt universalinstrument 
10.000 ohm pr volt Iiliström och viLnIsh'öm, 33 mätområdell. 

St'ubil t och elegan t in s t rument, försett med sllegelskala och kn Iv visare. In 

byggt i hiilje av bakelit. Mätnoggrnnnhet 1 010 p{t likström och 1,5 % p å växel· 

s tröm. Skulliingd 90 mm. Anviinllbal' för tonfrekv.-mät.ningur upp till 20.000 

HZ. Storlek 55 X llO X HiO !lilll. 


)1ii I" omrrld ' Il : likst r öm 
O- ;}OO wV. 

0- 2,3/ 10/ 50/ 2;:'0/1000 \" olt. 
100 fIA. 

0-l/2,5/ l0/ .jO/:!:;0 Ilk\, 0-1, 0-:; Awp. 

Viixelstl'öm: 

0-2,5/ 10/ iiO/ 2':;0/1000 \"ol t. 

0- 100 ,ull.. . 

0-1/2,5/10/ ':;0/ 250 lil A, 0- 1, 0-5 .\mp. 

Mots tå nd 10000 ohm, 0- 1 lUegohm, 


0-100 wegollIIl. 
Kapacitet 100 pE' Ull 10 mF. 
I'ris kr. 250: - ndto. 
l..el'8nlns ODlg'. fnan lager. 

\'~lr stOra katalog (04 s it!.) erh tLll e r Xi enldns t genom il tt insiinda k r . 1 : 20 
frimiil'keu. IllI'eg. l'ildiofinuor e rldlla \" unli '" rabatt. 

RADIOKOMPANI .ET 
Odengatan ,,6 - Stoekholm. 


T el. :11 3114, 3220 (lO, :31 00 2;; ("iix el ) 
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Den efterfrågade 

BILRADION 

åter i lager 

Vänd Eder till oss 

när det gäller 

Antenner, 

Vibratorer, 

Transformatorer, 

Bih'a(liorör 

Störningsskydd 

för tändstift 

fördelare och 

generator. 

Allt för radio. 

........................................................... ,............... ... ................................................................................. 


SPEARETTE 

l11in/atY""Jlerktyg 

den bästa 

JcnJ/cchjälpen 

fabnkanter och 

o 

A. REINIUS (O AB 

R(~geringsga,tan ;;6. ~ttJ('ldwlm. 


1'",1. 21 (U 01 - 09.. 


RÖRBENSRIKTARE 
In,)jliggör pprlpkt jUHtering 

al' rÖl's titten 1)1\ ght88o(~kel 

rör. V("'rkty~t be~t",r la\-" 

en lättmetallkTollp 

rilitnllordnlu1{ il V 


still. 


Ty.,.. : n1G . B8/\ 


LÖDPLUGG 
f Hr c-xakt justr-ring u,

lu lIart~ uuder 

arhetet. lLå Uure n 
förd i °lättnle tall 
sedd mc-d ", fl Istift. 
Tn...r: B7G, B8A. 

I18U oc h BOG 

RÖRUTDRAGARE 
TYIH'r: BiG. n~.:-

U SB ' '''h H9 G 

MElLANVAG 

/ / 
LÅNGVÅG 

med eon 
hiirclut. 

4X'h 

närmare behandlas i andra delar ay 
serien såsom kristall·dioden och reflex· 
klystronen. 

Först i kapitel 3 påbörjas sj älva beskriv. 
ningen av olika enklare kristallblandarkretsar 
och i kapitel 4 följ er mera komplicerade 
sys tem för mottagare för både radarekon och 
fyrsignaler m. m. I kapitel 5 redogöres föl' 
ökningen i 1110ttagarbrus som orsakas av 
lokaloscillatorn och representativa siffror för 
några rörtyper ges. I kapitel 6 beskrivas 
några balanserade blandare och i kapitel 7 
behandlas automatisk frekvenskontroll. Kapi· 
tel 8 ger några för mätningar på blandare 
peciella mätmetoder. 

Boken är välskriven och lättläst och kan 
rekommenderas åt kon;;truktörer och service· 
män, som vill tränga djupare in i de olika 
detaljerna i en radarapparat. Speciellt värde· 
fullt för konstruktören är mängden av rela· 
tivt detaljerade ritningar på kristallblandare. 

A Roll. 

RATHElSER, L: RÖhrenhalldbuch. Vol. 
r, Wien 1947. 144 s., iiI. Vol. II , Wien 
1948. 120 s., iiI. Förlag Berthold Erb. 

Författaren till den rör handbok, som nu 
utgivits av ett österrikiskt förlag, är ingenjör 
L Ratheiser, som tord e vara välkänd även för 
svenska radiotekniker i egenskap av författare 
till den av Telefunken före kriget utgivna 
RUlld/ullkröhren, Eigellscha/ten lind Anwen· 
dung. Bakgrunden till tillkomsten av den nya 
rörhandboken är givetvis i första hand den 
förvirring ;;om upp~tå tt på rörteknikens om· 
råde "enom den europeiska rörproduktionens 
desorganisation genom kriget. Att Hl. tag på 
rörekvivalenter bland ett oöverskådligt antal 
rörkataloger är sannerligen inte lätt , och atl 
utforma kretsar och kopplingar, som passar 
ett visst, numera icke längre tillgängligt rör 
så att det lämpar sig för ett annat rör med 
avvikande data, kan också ha sina sidor. 

Rörhandbokens första del omfattar ellfO· 

peiska rör, systematiskt ordnade i tio tabeller, 
va rje tabell omfattande rör av mer eller 
mindre besläktade rör, dvs. rör med någor· 
lunda överensstämmande data. För va rje 
grupp av rör anges ett antal principschema 
för enskilda steg eller hela mottagare och 
för vissa rörtyper också fullständiga la- V" . 
diagram m. m. Sockelkopplingar anges för 
samtliga rör i översiktliga tabeller i slutet 
av boken. Ett 30·tal sidor ger en kortfattad 
översikt över viktiga begrepp inom rörtekni· 
ken, men också uppgifter om kretsar och 
kopplingar. Dimensioneringsuppgifter för oli· 
ka slag av kopplingar anges likaså, och vidare 
återfinnes viktiga re formler och en del nomo· 
gram. Ett avsnitt om hur man med uppgift 
om rörtabellers data själv kan konstruera 
fram ungefärliga la-V" och la-Vy.kurvor 
svnes va ra av särskilt intresse. 
. Rörhandbokens andra del omfattar upp· 

gift er om amerikanska rör; .ammanlagt om· 
fattar vol. l och 1I ca 2000 rörtyper. Hand· 
boken kan rekommenderas inte bara till 
radiotekniker av lacket utan även till experi. 
menterande radioamatörer, för vilka de knapp. 
händiga men syn nerligen »malnyttiga» anvis· 
ningarna utöver rörtabellernas data bör vara 
av myc:ket stort värde. 

Sch 
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KLOEFFLER, R G och HORRELL, 
'l W: Basic Electronics, John Wiley 

& Sons, Tne. i\ew York 1949.435 S., iII. 
Denna hok är enligt förord et avsedd att 

vara en första handledning för dem som 
önskar studera elektronik. Den avhandlar 
också pä ett föredömligt sätt grundläggand e 
elektroteknik , och i förbigående ges också 
någ ra g liIl1tar från närliggande områden. 
Bl. a. får man veta en hel del om selen·, 
kopparoxidul·, germanium· och siliconlik· 
riktare. 

Boken är rik t försedd med goda illustra· 
t ioner. Den enda anmärkning SOlll skulle kun· 
na göras är mot ue rena exteriörbilder av 
apparater av olika slag, som förekommer. 
De är ganska intetsägande, och har j varje 
fall inte något som helst tekniskt intresse. 

Ett avsnitt av boken, som kanske även en 
fackman kan ha gläd je av, är det som be
handlar olika specialrör, t. ex. r elärör med 
ungefär samma funktion som ett polariserat 
relä, eller en »elec tro-mechanical transducer», 
som kan användas för vibrationsmätningar 
o. dyl. 

P å sidan 207 metldelar författaren, att en 
!.-ristaIls resonallsjrekvens är ca 2X10' p/s 
mll/. Om man alltså önskar en kristall för 
mycket höga frekvenser, tar llIan alltså bara 
en t iIlräckligt tjock klump och saken är klar. 
I verkligheten är det dock tyvärr så, dit 
kristallen har en viss våglängd per mm: frek
vensen sjunker alltså med ökad tjocklek. Man 
får väl hoppa" att detta fel bara beror på 
bristanrle korrekturläsning. I övrigt ve rkar 
bok ens uppgifter korrekta , och en intresserad 
rad ioamatör kan säkert ha god nytta av den. 

(G ullnar Högberg) 

HOCHRAlNER, H: Das ABC des Radio
empjängerbaues. Verlag fiir Jugend und 
Volk, Wien 1947. 190 s. 57 fi g. 
Boken har uppstå tt ur en serie föred rag 

vid ett slags tekniskt folkuniversitet, vars av· 
sikt väsentligen har varit att lära den tekniskt 
intresserade delen av den breda massan rarlio 
för att denna snabbt skall kunna iståndsätta 
de under kriget förstörda radioapparaterna. 
Man kan därför inte heller ha några ford· 
ringar på revolutionerande nyheter i inne
hållet. Det är den vanliga teorin , vars an
vändbarhet dock underlättas genom att form
lerna illustreras med konkreta exempel. Tys
karnas sinne för pedagogik förnekar sig icke. 
Värdefullast är kanske bilagan där alla van
l iga kopplingar och kurvor över deras funk· 
tion er finn s överskådligt uppställda. Ett myc· 
ket fnll ständigt r egister underlättar bokens 
användbarhet. 

B. S. 

H UMPHRY, R H: All experimental 
course in the fundament.al prin ciples 
of radios, Pit man & Sons, London 1946, 
197 sid., 122 fig. Pris 12 s. 6 d. 

Denna bok torde vara irleale t för radiotek
niska undervisningsanstalter där man vill ha 
en handledning för laboratorierna. Boken 
illlll,håller nämligen uteslutande 94 olika 
experiment, som leuer frå n Ohms lag fram 
till superheterodyn , dynatronoscillator Ogv . 

där varje xperiment är full ständigt beskri
\ et - kopplingsschema, vilka mätniJlgar som 
~ kall utföras, den teori som ligger bakom, 
vad lIlaIl kan lära ur experimentet osv. Expe· 
rimenten har använts fö r undervisningen vid 
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Moderna kurser 


teknik för yrkesmannen och amatören 

Teletelmiken har Ilå senare tid visat en --, 
enorm uh'eckling. Radioteknikens fl'am
marsch är välbelmnt och ännu är den inte 
fullbordad. Med television orh trådradio 
öppnas nya vyer. Det är ingen tillfällighet 
att Brevskolans r'adiokurs fått högt betyg 
a,v faclmläll och elever, och även all\'ändes 
som lärobok ,'id mänga av Sveriges tek
nisl<a skolor. Genom ständig överarbetning 
hålles kursen i nh'ä med ntvecldingell in
om radiotelmil<en, och för ra,dioteknikern 
såväl som fiir amatören är de många be· 
rälmiugsexemplen av största nytta. 

* !{ iinned a nmiilcr jag mig till GrundRadio/acket fordrar II/ycket god praktik hos 
Im rs i Ra,(iio, S01l1 omfattar :3 rikt 

den som vill bli sin egen. För aU t. ex. erhålla illu~t re rall e studiebrev. .-\.\"giften kr. 
certijikat som l:a klass serviceman fordras god14: - in~ilttes samtidigt på Bre\'
kända prov av såväl praktisk som teoretisk art. ~knlans post~ir(lI(Onto nr 11. 

Brevskolans lenrs, Radiotek nik, ger de kunska
BREVSKOLAN, Stockholm 15per som jordras härjör. För dem som vill leom

Illa iinll/l längre finIlS Högre radiot,eknikerkurs. 
!\UIl1 n : 

* Flostfld: 
KLIPP OCH SAND IN KUPONGEN IDAG! 

Postad r. : .................... . . .. ... . ..... ... PR 1 
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~el(~~~knik.: ,Uotortt"knil,: S, 'c-nsl,a HJ>riiket: H..ea.lsl,olekllrse r: ,Uusil, o(:h hobby : 
ItudlO teklllkerkuI'SVerkmU:sturekurser Gruu(l kurs i FllllstHndig kurs l'iano ~ peln i u g; 
Gruuukurs i radio [.'öl'lnaU ~ li urse r s ve n s ka för realC XalU ~ l1 VlolinSv C' lniIl:! 
~ig ll ultekll ik MuntÖl'sl~lIl' se l' RH ttskrivniU g' Rea lsko leälllu e ll Att s jun g a till 
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'l}·k e.~I:ur.~er" . IlI sta l~~ltörskur- c uge l ~ko. li'ört-:tagsekonomi 

h .. u rs~ [ f~, r illuets- ser for B- oe ll [!~ol't.~ä t tn in (Ts- Yrk(~Sfll\.Onolni FUreulngsproblem
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li U l' $ e l' .:\mTl Cti kur ~e l· X anUl : 

\' p l'}..:mii sta rekufscr 

Fii rt"fI :1 llsl.:u r -er Tlii t'i jriitIlin,l{: 


BJ ,'tall: 

\fot(! n;l":ÖUll"(~- Fil rma Tl ~di u r sl'[ 

kli r sel' ~ r k esl" 1II'''';l' l" Pu~l:1dr .. 


\1 0 11 j i r~ k ll r se l' r t' rkm ilstl,l r el"llr ;.; ('l' 
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Modell 450 

UNIVERSALl NSTRUMENT 
18 mätomd\den , 2.000 Q/V,,-, 
1,5 mA-1,5 A ~ fullt ut s lag 

15-<--750 V ~ fullt u tslag 
Motstå ndsmiHning : 0-10 ld 2 

0-1 :\IQ 
Dimens ioner : 140XIOO X 40 mUl 

Pris krollor 180:-. 

TELETEKNISKA 
MÄTINSTR UMENT 

-,- = 

k.0 . I 

....... .. , 


~Iode ll 915 

SIGNALGENERATOR 
GO kp/ s-50 Mp/ s i sex band 
420-500 kp/ s för mellnnfl'ekvens 
Freln'ensnoggranllbet ± 1 % 

MOdulering 400 p/ 30 o/Q 
tgi"tngsspilnnillg 0,2 ,uV- l OO mV 

:E onstantenn 
P r is l,rOllOl' 585:-. 

Generalagellt 

SVENSKA MÄTAPPARATER F. A. B. 
PEPPARVÄGEN 30, ENSKEDE 6, TEL. STOCI{HOL)I 486995, 484855 . 

ett tekniskt institut i London och författare 
är föreståndaren för fackavdelningen för fy
sik och matematik vid institutet. Säkerligen 
en bok som varje lärare i radioteknik vid 
svenska radioskolor torde ha glädj e av. 

B S- g 

Ingenjörshandboken, Del HI. Elektrotek
nik (Kraftteknik). Redigerad av C A 

trömberg. Stockholm 1949. Nordisk 
Rotogravyr. 925 S., il!. 

Ingenjör 'handboken, vars första del (all 
män del ) utkom 1946, har tilldragit sig be· 
tydande oeh berättiga t intresse bland vårt 
land tekniker av alla kategorier. I ngenjör -
handboken omspänner ju också praktiskt 
taget alla tekniska områden: mask int eknik, 
elek troteknik, kemisk teknologi, byggnads 
teknik etc. Handboken kommer att omfatt a 
fem huvuddelar och fyra specialdelar, där 
ib land en del om teleteknik och allmän elek· 
trot eknik, av vilken den sistnämnda bör va ra 
av särskilt intresse för en svagströmstekniker. 
(Denna del utkommer inom kort. ) 

Ingenjörshandbokens del 3 Elektrotekn ik 
(krafueknik) vänder sig i första hand till 
anläggnings·, drilt· och utredningsingenjörer 
inom de krafttekniska områdena. Framställ
ningen är i stort sett begränsad till r ent 
elektrotekniska problem utom i frå ga om 
elektromotordrift, som behandlas även ur 
industriell synpunkt. Lågspännings installatio· 
ner behandlas i ett särskilt avsnitt. 

E tt 40-tal fackmän har anlitats som med
a rbetare i denna volym av Ingenjörshand 
boken och bland författ arnamncn märks nam................................................................................ ...................................................................................... ,................. .. ....................................... ................. 


VILKA - VILKEN - VILKET - HUR? 

Vilka data har rör DL 72'~ 


Vilken sockelkoppling har rör 12AX7? 


Vilken är den civila beteckningen för rör VR 56? 


Vilka motståndsvärde-n passa för r ör EF 40'! 


Vilken fasvärdarkoppling skall jag använda? 


Dessa och må nga f le ra frågo r bes\'nra S i in genjör Gö::;ta Bäcks(röm, 
n ya r örha ndbok. 
H a ndboken innehå ller da ta tabeller , soekelkopplin gnr och storleks 
uppgift e r p ii över 800 olika a m eri !wllska oeh europeisk a rad ior ör , 
jlimfö relse taiJe lJer för olika r ör ty per , för lec1mil1g ö\'e l" ame rik an 
ska rör Uled YT-iJeteclm iug och dem ' ciYila motsva righet'er, kopp Insänd i dag nedanstående kupong så erhåller Ni 

lillgsschemata 
tabeller m. lU, 

över olika Ulottagare och f Öl's tä rka re, mots luurh  handboken i bar ian aV ianuari. 
-----~-_ ........  -

Dess utom artikla r OUl a kustisk Meriw ppli ng och högta la ranpH , ~ Tlll AB Gö STA B:~CKSTRö)l 

n ing, H a ndiJoken har 9G sidor i fo r ma t 150 X 210 Ullli och den kO~ tfl l' 

endas t Kronor 1: 9ii + por to, '· u r 

Ehrt."llSl"å rdsgntan 1-3 - Stockholm. 

go d ~ i. n d E de r r ii rh nn d boJ.:: till 

X amn : 

A.-B. Gösta Bäckström . \t1 l'(~ S S : 

Po ~ta dr eS-R : 
Eh rensvärdsgntan 1-3, Stockholm. 

J,r , l : 95 + 15 ö re ti ll po rto bifOI;Ut;, Sä n u [le.n mot 

' 
're l. 

___________
52 25 28 
___

- tl2 25 29 
____

- 52 26 30. 
~_____________ ....!. _

]Io" tfö r s!,olt ' 
... ~D~__ ~ ö!!.: l;;~e J!.:::!.' r~.rI~ . )__ .!:R2. ..! 
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nen på några av våra mest framstående exper· 
ler på detta område, vilket bör utgöra en full· 
god garanti för bokens vederhäftighet. Att 
ingenjörshandbokens del 3 bör vara av utom· 
ordentligt s tort värde för den grupp av tek· 
niker, för vilka den är skriven, är s tällt utom 
allt tvivel. En detaljgranskning är väl knap· 
past av intresse för denna t idskrifts läsare; 
man kan endast konstatera, a tt del 3 i detta 
märkliga verk på ett värdig t sätt ansluter sig 
till de redan utkomna banden. 

Råvaror och Material. Vol. J. Redigerad 
av C A Strömberg. Stockholm 1948. 
Nordisk Rotogravyr. 719 s., iiI. Pris: 
Klotb . 60: - . 

Råvaror och Material är en alfabetiskt ord· 
nad uppslagsbok avsedd att användas inom 
industrien och affärslivet. Verket omfattar 
, ammanlagt 6500 uppslagsord, och mer än 
100 högt kvalificerade fackmän har anlitats 
, om medarbetare. Alla råvaror och material 
av någon be tydelse ur ekonomisk eller tek· 
nisk synpunkt har medtagits med undantag 
av kemikalier, som medtagits endas t om de 
har större industriell betydelse, Vissa halv· 
och helfabrikat, som utgör »råvaror» vid till· 
\'erkning av andra produkter eller som kan 
hetraktas som material har också medtagits. 

Varj e material behandlas under s in tek· 
niska eller vetenskapliga benämning, och för 
varje uppslagsord ges motsvarande benämning 
pil engelska, tyska, franska och spanska. 

Vol. I omfattar uppslagsord från A till 
Läder. Även om man kan konstatera, att upp· 

TYP 304 

& 304-H 

marknadens I sin lH'lsklnss biista och m est 


mångsidiga o.d1l9gru.r. 


liato<.l_Ht"rt11erÖr: 5CI'-.\. 


A<..'celemt.lonspot"lItilll: 304-1750 V, 304·H-3000 l'. Netlansh'",nde dat", böra 
siirskltt bellktlls:* Dlrektkopptadt·, balansera.le förstlirkare för både Y- och X-""Jijllkning . * KiinsJlghet: (vilxelström ooh U1<ström): 
Y·försliirkare 10 mV/ tum. 
X-först.iirknre 50' mV/ t.llm. * Frek"e llsområd,, : 0--100.000 p/s med 10 'i. diinlplllng. 

0--300.000 p/ s m e d 50 'I. <1iimplli"g.* t)vcrStyrning av för~tiirkanlJ' int.rliffar fU rst sedan al-Hinkningen 6 ggr . 
överskridit slliirnHlhunetern, vilk(~ t medgiver mots\'uraude förstoring av 

"llrJe bildtletalJ.* 1'hlu.\'Uinklllng: 2-30.000 p/s sä",iil JmntlnllPl'lIg som "t 1'1 I<gn.I". 

Pris: TrI) 304 kr. 2.000: -. 'l'yp 304·H lu·. 2.120: -. 

JOHAN LAGERCRANTZ 
Värtavä ge n 57 

Tel. 61 33 08, 61 71 .~8 . S to.·kh"lm. 

DIREKT OCH SNi\BB AVLASNING 
Först sitt slag! 

T I C 310·A Impedans

meter 

f Hr Sål;>ul amplitud 80m r':l.s 

vtnkel inom IJ'i.gfrekvenS01Uru.

det 30 p/o-W lip/ S, lmpe

UllUS 0 ,5-100.000 uhm. 

Fasvinkel 0--90 0 . ,hill kapu

cltlv som !J"luJdh·. 

Finnes ä"en modeU 311-'\ för 

Itögre frck"eIl8områ de 100 


.s,.ggrunI11H·t~n oheroende, n·v \[Un1)Utlld och kllr,·rol'm ± 2 'I. kp/.-2 :\[\I/ s. 

o·-a6()O . 

i-Il II ~ TECHNOLOGY INSTRUMENT CORPORATION 

G e nera lrcpr csen ta n t 

K. L. N. CltaJill9 C" J!.tJ t:473 
S\'euyligen 70, Stockholm. - T e!. 21;;2 O;; , 20027;;, 

POPULÄR RADIO NR 1/1950 

TIC 320-A Fasmeter 

j,'rt'kvensomn"le 20 p/s-lOO I<p/ s. 
1·'I I~\'lnklnr från 
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EMALJERADE CEMENTERADE 


TRÅDLINDADE MOTSTÅND 


ALLA GÅNGBARA VÄRDEN 

Begär spedalprospekt l 

STOCKHOLM 
KQNTOR: 

KRONOBERGSGATAN 19 

Tel. 507993, 507994 

513401 

Surplus 

material 

Radiorör, nya oanvända med vanlig 
garanti, fabr. 'Vestinghouse, ReA m. fl. 

Typ 807 ... . .. . .. .... .. . ... .. . .. pr st. kr. 7: 90 

Typ 6L6G .. .. ... .. ... ... .. ... . pr st. kr. 5: 95 

Typ 866 . .... ....... .... ... .. .. . pr st. kr. 6: 50 

Typ 955 .... ... . .. .... ..... ..... pr s t. kr. 13: 
Typ 6SJ7 .. ...... .. .... . .. .. .. pr st. kr. 3: 90 

R örhflll a re, 5-pol. s teat lt, passRnde 807 m. fl. , 

pr st. K.r. O: 95. 

Oljeko ndensatorer 2 m i d 600 vo lt arbetssprin . 
ning , pr st. 5: 50. 

P a ppe rskond. I bliga re, 1 m(d 600 yolt arbets
spU nni ng , p r st. Kr. l : SO. 

Kri stallmikrofone r E YOX, p r s t. Kr. 18:-. 

F ö r stä rkare fö r 24-yolt s drift , u ttag för m ikr o
fon och högtala re, inbyggda i t rev liga ekl,i 
do r och pa ssa nde filr b ussa r . In byggd rote 
r a nde omfon na re, 24 -volt s olJlfonna rc, p r s t. 
Kr. 11'10:-. 

Förstli rkare sam manbyggd med snper ko pplad 
ru(lio fUr melaln- och l1lngvi\g. Uttog fö r 
m tkrofon och hög ta lare . Inb yggda i g- j utnu 
lli ttmeta lliidor. Pa ssar för b ussa r och last 
bilar , p r st. Kr. 285: -. 

Allt mat.,rlal le\-.,r" r". me" utbyte. rölt. 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Ehren.vli.rd.gn,tnn 1-3 - S tockholm. 


Tel. 62 26 28, 62 26 29, 62 26 SO 


GÖTEBORG 
TEGNERSGATAN 12 


Tel. 186718, 186719 


RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 
SPECIAL TYPER 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMATORFABRIK • TUREBERG 

TELEFON STOCKHOLM 351681, 351666 


gifterna i deuna volym i fråga om råvaror 
och material av intresse för eIektrotekniker 
och högfrekvenstekn iker in te är särskilt ut 
tömmand e - en del HF-material saknas 
exempelvis helt - så är det uppenbart, at t 
ett verk av uetla slag fy ll er en vikt ig funk
t ion på konstruktions- och inköpsavdelningal
inom rlen elekt ro tekniska industrien. 

Under rubrlk.,n RadJolndu8trleD8 nyheter In
för.,8 uppglft.,r fn\n tlllv.,rkar., och Importörer' 
om nyheter, som av företalr"ll Introducera8 pA 
marknaden. 

AB Bo Palmblad, Stockholm, har över~än t 

ka taloguppgifter be träffande en del engelska 
panelinst rumenl från Victoria l l!s tfllments, 
London, bl. a. ett instrument med max. ut
slag för S mA likström. Instrum ent et, som har 

- mA·instrument från Victoria Ill s/r l/ ments_ 

rektangulär form, har en bredd av ca ID cm. 
Samma fi rma för också i marknaden en 

kristallen het från del engelska företaget T h e 
Quartz Crystal Co, Ltd för IDO kp/ s. Denna 
kristalJenhet har mycket hög stabilitet och 
låg temperaturkoefficient (-2 X 10.6 pr °el 

I som gör temperatul'kontroll onödig för de 
flesta praktiska ändamål. Varje kristallcnhet 
justeras vid leveransen med en noggrannhet 
av ± 2 pis. 

En engelsk dubbeh upcr med bandsprid
ning på amatörbanden är en annan nyhet 
fritn Palmblads. Känsligheten är 1- 2 flV 
och frekvensområde t 1,7-31 N1p/s med band
spridning på frekvensbanden 3,5-3,8, 7-7,3, 
14-14,4, 21-21 ,45 och 28-30 Mp/ s. Appa
raten, som är avsedd för växelströmsnät, har 
A VK, BFO och S-meter. Signaljbrusförhål
landet är > 20 dB vid 10 ,lY ingängss ignal. 
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Använd 

Varför besväras 

av nätspännings

variationer? 

KONSTANTSPANNINGS-TRAl\fSFORMATORER 


Transformatorerna reducera spänningsvaria Transformatorerna utföras normalt i 6 olika mo
tionerna i förhållande IS/l. deller och ett stort antal typer för: 

Verka automatiskt. l ns pänning : 	 95-130 V eller 190-260 V, 

SO p/sFordra varken tillsyn eller underhåll och 


har inga rörliga delar. Utspänning: 6, 12, no eHer 230 V 


Skydda helt mot kortvariga toppspänningar Effekt: 4, 10, 20, 25, SO, 60, ISO, 250, 
och skydda sig själva för kortslutning. 500 watt. 

Begär offert med närmare upplysningar. 

GENERALAGENT 

PÄR, HELLSTRÖM 

AGENTURFIRMA 

Spannmålsgatan 14 G UTE BORG Te1. 132832, 114339 
132826 
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bud ev. ensamförsäljare. 
ELDS RADIOFA.RIK 

~ud~~-:;::~~:"" • 

Under denna rubrik Införes kortare dl.kus
8iollslnlägg från VA.r8 lli8o.re. De åsikter 80m 
framföra.. far helt stA för vederbörande ln

KVALITET 

-HELT IGENOM 


Inrordra flerfärgsbroschyr över 
dra nyheter i radiomolIagare . 
och grammofonmöbler. På 
platser, där vi förut icke äro 
representerade, antagas om· 

DUCATI: 
Elektroll't-, glimmel'- odl palll)('rs 
kondensatOl·er. 

LEDNINGAR: 
Electron-Wire (ne(Uednings
Imbel). 
ROVIi-guuuuikabel. 
Skärmad nedledning. 
Skänllad pick-up-kabel. 

N & K HÖRTELEFONER: 
Förstklassig kvalitet. Kr. 22 :-. 

GRAMMOFONSTIFT: 
Britain Best" var.ie nål för 10 
återgivningar, asl,ar om 100 nå
la.r. Pris Kr. 2:-. 

Stor sortering av servicemateJiel. 

Nr I,atalog har utkommit. (Sän· 
des endast till firmor inom bran
scben.) 

Tal. 174980 

32. 

sändares riiJmlng. 

I nr 11 1949 av POPULÄR RADIO 
hade vi under denna mbrik en insändare 
om korrektionsniit får nålmikrofon. Ty
värr var figuren till denna artikel felritad 
och likaså kom inte slutet på insändaren 
med. Vi ger här nedan fortsättningen på 
insändaren samt den korrekta figuren. 

Korrektionsnät för nålmikrofon 
( forts.) 

Filtret är bara en experimentsak och har 
utprovats utan tillgång till vare sig frekvens· 
skiva eller uteffektmeter. 

Den använda nålmikrofonen är av magne· 
tisk typ med en impedans pil 10000 ohm 
vid 800 p/s . 

IN 

o>-I~C_t_-+--+--_~I_C5---<>o 
(.' ,= ;;00 pF 
C., = l 000·2000 pF 
C~= lO 000 pF 
C,= 50 000 pF
Gr.= 20000 pF 
R, = 100 kQ (potentiometer) , reglerar bas· 

höjningen 
R. = 30 kQ 
R~ = 0,5 MQ (potentiometer), reglerar frek· 

venskurvan i diskan t 
R, = 15 . 30 kQ (potentiometer lämplig, var

vid även här frekvenskurvan i diskanten kan 
regleras) . 

D, =drossel, vanlig sildros5el med normal 
induktans kan användas 

D.• = drossel, vanlig sildrossel med normal 
induktans kan användas 

I modell apparaten är D, en anoddrossel med 
L = 600 Hy och R=6000 Q och D2 en mindre 
- ildrossel med L=ca 20 Hy. l nödfall kan 
primärlindningen i en kasserad LF-transfor
malor användas. 

Hela korreklionsfiltret Lör skärmas. 
Ivar Larsson. 

Ni' har väl prenumererat på 

POPULÄR RADIO 

lör år I950? 

TELEGRAFNYCKLA 'R 
~((lde !l ~L Lyxutfi>l' ilnde . :\."c k elu för yrkes · 
telcg rnfi s te r oc h ,'i "daramatörer . Ställba r och 
1Il ~ U finsil\"crkollta l\t e r l'\:r. 21: GO. Kort\'! gs 
Iwntlc,,,atorer ](; pI<' 6; 90. 25 pIr 7: 40. :;o »F 
8: 20. 7(; pIr 8: 90. IIF-tlro ss lar 1 mB 250 mA ; 
2,(; mll ] 2;; mA Kr. 3: 75. Stor sortering a\" 
k()rtV:\g ~:.ma te rial. Li sta l:ili ndes på lJegH ran 
mot 50 ö re i frimiirken. elle r gratis vid order. 

MALMÖ RADIO &. FOTO 
Da,·ldshaU.torg 3 - 1I1,.t.mö. 

Observera 

Le ~Ia gnetone, Ratliofil, Astra Sonic, Concol'd 
Ail' · Kil1 g . 'Vebster In. 11. \vire -recortl ers , 
ii \' e n tup~re(~Ordt".I·8. 

IIl !li: llt"luiIlJrstra\d fl'. 3: -- o Tom.spole, preiisg"ju 
\p n , egl:: n till,· (~ rkJlill g . nu ii\' cn poleruu 3:-. 
Haclio rfir, Hntll omnte ri el. Obs .! Kolkornsmik · 
!"u fo l! :lil: -. AlrATöRRAllATTER. Beg-Ur nu 
":,,, I!yn lager förteckning - det lönar sill'. 

f{-Komponiet 
Stod,'",lm: Tel. G7 36 30, 3131 89, 32 .JeX . 3, 

Y:ir t u \·;ii;. t,7 . 
Giit"hurg: T e l. 240880. Jordbyttegatan ~;:; C, 

G . OoJ!n. 

)Itllmö: Yi söka kn.llific. r eI1re.se ntant . 

Material för 

WI RE RECORDER 
I. 	Komple tt ,·crk. bestilende av motor (asyn· 

kr on. moto r omko]lplingsba r för 130 och 220 
volt viix el s tl'öm) , llri\"unordningar. brom
'iII". fram · och buck s la :;. s kivtallrik (78 "I m, 
:i\'etl föl' grummofonsp<,lnin g ), hållare för 
ljll,lhll\"lId ink], tråtl fö ringsanordning-. AUt 
f;i ruigmon tern t p ll g ju tet lättmetalkhassie. 
Prb; k omplett .. .......... ...... .. . .... .... . . . . 195:

.) 	 Ljlldhuvud ...... .. ...... .. .............. _..... . .. 56:
'l. 	 Ritnin g och arbNsbeskrh' n in g till 

fö r s tiirkare för ovanstående 'Vire 
T{ ('('o l'de r .................. ... ......... .... . . .. . 4; 75 


l . 	Tl',;d pil spole: 
~po i · m ed HO min . tri,d .. .. ... ........... 45:
o;pn le med 30 min. trlld ... .. " .. ......... 20:
Spole metl 15 min. tr;'l d .... ......... ..... 15:

Hobby-Förlaget, avd. P, Borås 

BYTEIN OCH FO!RSÄLJNINGAR 
: : : : :::::::: : : : : : : :::::: : : : ::: :::: : : ::: : : : : : : : : : :: : : : : : : ~ : .. : : : : : : : ;: : : : : : : : :: 
Under denna rubrik Införa vi 8tandardlserade 
radannonser av nedlln8t4{IDdf' ut~nde tm 
e tt pri. av kr. 2: GO p .. r md . 1\lInlmum :I 
roders otrynlD16. Dessa radannofu....' Uto a,, 
.edda at( .kapa en försiiljnln/l'skonfakt radio
amatörer em.ellan. ............................ ..................................................
..... .. ........... ..................................................... ....... 


Till sa h" Inb. ärp:. a v P opuUir R a <lio ln34
Hl43 ,;iilj es till hiigstll.iu,dandc. A . Sjöberg, 
[lo" sg-atan 3~, Hiirnösand. 

Till salu: 1 s t : am. mottag are BC·348, 200
500 kr o. 1,,>-18 :Uc Wr v!ix piström 115 V m etl 
tillhehör. p erm. dyn. högt. G". Stig AI'Vidso n, 
Björ n ::; Triidg .-gr. 3, 2 tr., Stockhulm . 

POPULÄR RADIO NR 1/1950 
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f bill/Il 
Jllj , ,\ll F. ,\L\1>f 

U\CO\l\llI\1 \ \\lll 

MODELL 4" REKTANGULÄRT 

S ilA 2,5 mY 

o o 
Delta instrulllent har Illänga fördelar framför den mera \'anliga runda 

t,ypen, då den erfonleI"liga panel~,tan är mindre för en given skallängd 
C C och slmlau blil' lätt alt avläsa på grund av det ijppna utrymmet. Skal

H H längd 4" eller 8". 

Speciellt utförande göres eHer beställning såsom Bollinställning j mi tt 

u u eller sida, skalbelysning III. III. 

p p Alla iustntlllcut upp till 1;;0 V 200 Q per voll. 

p p Alla in~trulllent över] 50 Y 1000 Q per volt. 

Å Å .\lIa särsl{ilda önskemål kunna emellel1.id tillgodoses. 

T T 

4" REKTANGULÄRA INSTRUMENTSTÄLL 

FöR LABORATORIEBRUK 

Dessa iustrumentställ äro gjol'da av 

bästa aluminiumgods och kunna utfö

ras i olika färger och ytbehandlingar. 

Ställen tillverkas i allmänhet, meil en 

lutningsvinkel ,av 30° men kunna även 

göras med 60° lutningsvinkel. 

Dessa ställ äro lämpliga för infattni.ng 

IW instrument, som skola täcka flera 

mätområden. 

VICTORIA INSTRUMENTS - ENGLAND 

B U LLE R S isolerings

material i kercmik 

Vi stå gärna till tjänst 
meA] offerter och Iwtaloger. 

Stort urval 

Förnämligt utförande 

[SM5ZKJ 

BULLERS LTD - ENGLAND 

Torkel Knulssonsgnlan 29 ~ Stockholm ~ Telelon 401940, 401545, 4143 43 ~ Poslgiro 1939,2 
Telegramadrm ZEDKEY 

http:infattni.ng


EN GANG PROVAD 
ALLTID ANVÄND 

Tusentals ingenjö re r öve r hela världen tJa gjort LIen 
..rfarenhet<m att T ESLA-" Always" rndiodelar Ur" 

oö,erträffade i kva litet oc b jlimn he t . 

.~ven Ni bör använda TESLA·" Alwa ys ·' radioLleIar. 

TlIh' er k ningen omfattar bl. a . ; 


K.ol- .och trådllndade motstånd. 

l'apperekondenBatorer l biigare ""h mIIblock. 


G Ummerk.ondCDBaU>r6r. 

ElektrolytIska k.onden.lltor.... bllkeUI·rör och 


bH.ga.re med eohAlsrllStsättolog. 

Lu1ttrID\Olerk.oOden8Iltore r . 

SWrnLngsskyddskon(lDnsatorer töJ.' a..1I1}. slag av 

motorj)r. 
SWrnl.ngsskydd för bUrlldlo. 

Olasröj..iikrlnlrn.r. rlIroockln.r m. nl. 


T ES LA·" AlwliYS" rsdiodelnr en garanti (Ur sä kerh et. 
T E SLA·"A!ways" r>rodukter s ,i1jes genom RAMAU 
;.:ro:::.~i:-Jterna . 

Gelleralagelll 161' Sverige: 

.-B. GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Ehrensvärd_guill" 1-3 - SWckholru . 


T el . I)~ 25 28 - J2 25 2~ - 522630. 


http:bH.ga.re

