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En av våra specialiteter är 

POTENTIOMETRA 

och R E O S T AT E 
Kontakta oss Vi t k. ye a om att lösa 

alla hithöra dn e problem. 
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COSSOR 

dubbelstråle-
OSCILLOGRAFER 

MODELL 1049 

med inbyggda likspän
ningsförstärkare. 

Frekvensområde : 
0-100 kp/s. 

Acc.-spänning: 2 o. 4 kV. 

Anordning för såväl me
kanisk som elektrisk 
triggning. 

Blålysande, fintecknande 
katodstrålerör med plan 
skärm. 

MODELL 1035 

Frekvensområde : 20 p/5
7 Mp/s. 

Acc.-spänning: 2 kV. 

Kippaggregatet avlämnar 
genom en kalibrerad 
omkopplare svephastig
heter frå n 15 ,us till 
150 ms. 

Fotografiskt registreringspapper speciellt avpassat för regi 

strering på oscillografer lagerföres. 

Begär prospektl 

G e n e r a l a g e n t: 

______3_5_2_.../ Asögatan 113-119 STOCHHOUI Tel. växel 44 99 90 



Problemsidan 

Nu börjar Likström alt trivas igen. Galler· 

ströms och Fälts svårigheter har samlat stora 
mängder av hjälpsamma lösare, som visat all 
läsekretsen trots augustivärmen har förmågan 
all hålla intellektet kallt och arbetsjörr. Vi 
övergår skyndsammast till uppgijterna. 

I uppgift 5 A var Gallerström lämnad en· 

sam med tre st. identiska ackumulatorer mecl 
inre motståndet 0,06 ohm samt en okänd 

motståndstråd av 1 m längd och 1 mm dia· 
meter. Strömstyrkan genom tråden blev den· 

samma, vare sig ackumulatorerna seriekopp· 
lades eller parallellkopplades innan de an-

I 


E 


J 

R 
Fig. 1. 

slöts till tråden. Vad var trådens spec. mOl

stånd? 
Fig. l visar de båda kretsarna. I det först

nämnda fallet går genom varje ackumulator 

en tredjedel av strömmen l och i det senare 

fallet hela strömmen l. Tillämpas Kirchhoffs 
lag på kretsarna erhålles 

E-RJ/3-lR=0 O) 
3E-.3RJ-lR= 0 (2) 

Ekv (1) multipliceras med - 3/1 
och ekv. (2) med I/l 
-3EJ/+Ri+3R=0 
3E/I-3R, R=0 

Adderas motsvarande membra ekvationer

na erhållas efter förenkling 

R =R i 
Trådens motstånd var ~a led es 0,06 Q. Om 

vi väljer att ange spec. motstllnclet i ohm/ m, 
mm' får vi 

0,06=4 e/" 
vilket ge r e= 0,0471 ohm/m, mm". 
Lösningar av denna typ ha insänts av hrr 

Ragnar Larsson, Sölveg.atan 8 B, Lund och 
Karl-Erik Horngren, Enaiors. Övriga rälllö

sare äro: Lars Grandils, Göteborg; Kåre 
KristenseTl, Tromsö, Norge; Torsten Ham
margren, Jönköping ; Knut Lilldskog, Dal um 
och Birger Jallsson, Hagadal sgatan 28, Tranå~. 

Fig.2. 

I uppgift .5 B skulle dr Fält bestämma led· 

ningsförmågan hos en elektrolyt med hjälp av 

följande upplysningar. I elektrolyten hade 

nedförts en s. k. doppcell bestående av två 
koncentriska cirkulärcylindriska elektroder 

med diametrarna 5 mm och 80 mm respek
tive samt längden 1000 mm. ]'vred växelström 

hade resistansen mellan dessa elektroder be· 
stämts till 0,843 ohm. 

Fig. 2 visar en bild av doppcellen ovan· 
ifrån. Vi betrakta ett tunt, cylindriskt skikt 

ALPHA 


Alphas trimstomme typ l!' är något 

för El' SOIU har stora krav på kvalitet, 
känsl'ighet och selektivite.t i trafik mot

tagare och liknande. Men även för 
olika slag av oscillatorer och mätap
parater är Alphas trimstomme typ F 

idealet, t. ex. i den numera välkända 

clapp-oscilla torn, där högt Q-värde 

fordras pil. spolen. 

SOIU exempel på Q-värden som er

hållas lUed typ F kan nämnas att vid 
meUanfrekvenstransformatorer för 470 
kp/ s erhålles ett Q-värde av ca 400. 

Härvid används 9G varv litstrud 20X 

0,05. Vid mellan~rekvensen 1600 kp/ s 

får man ett Q-värde a v ca 300 vid 30 
varv 20XO,05. De nämnda värdena 
erhållas utan skärm. 

AKTIEBOLAGET 

trimstomme typ F 
för högt t-t -värde och låga förluster 

- ETT LM ERICSSON - FÖRETAGALPHA 

Sundbyberg - Telefon 28 26 00 
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lEC Osc:llograf T-601-A 
för frekvenser till 12 Mp s. 

En oscillograf a v mycl{et hög klass - konst.ruerad för att uppfylla de kra.l' 
som ställas på en labol'atorieoscillograf för t.eleteknislit arbete. 

• 17 rtir Jn cll 5" lmtoclstråledir 

• 4 mV )<iin s Jig-hct (mV"fl/cm) 
• 12 i\Ip/s bandbl'ecl<l 

O 5 ggr sl\:urmexpanslol1 


• Inbyll'S"'} spänning-&kuJibrator O-lO V 

• 6 pF C){: h :! ~H1 ingång; med specil1lsladd 
• Al'böjningsplatlOl'11a frnnulrngnn. till panelf'Il 

• GOd.l trnn8ient-egens!ulper 

• Tidsaxel lO p /8-100 kp/ s, .Iiickt åt..rg"'''/< 

• :iven för eng"tn~s[örlopp 

• JUli. ~.rnkronls('dn gti "pii nning" 30 In\" prf Kr. 2.350:-

ReA Osc:llograf wo-s7-A 
med likströmlSförslärkare - l Mp 's. 
Detta Jilla behändiga instrument har ReA:s ingenjörel' lyckats förläna egen
skaper som förefallel' omö.jligt med tanke pit de små dimensionerna och det< 
lå.ga priset. En verldig' universaloscillograf för såväl teleteknil{er som induslri 
ingenjörel'. Aven lämplig för telcl'isiollsexpf'riment och -service. 

• DiI;"ektl{opphul 2 sh'j.r!'> push-l)ull t ö rstiirJ,arr' 

• 3" katodsträJerör 

• 12 JnV ki-inslig-het (mVei'f/en}) 
• O-l Mp/s bandb. edd (-:1.5 db "id 1 Mp/ ') 

• GOf!a egonskaper vid kant\'åg 

• 14 plf inlulpacitans nled special81add 

• 2 gg-r sldinnexpansion 
o IJnjij,1' ti,}saxel, ]j till 80.000 p / _ 

• 	 Ti ltsaxelll re,·cr!i4ibel Jned omkopplare 

(vånster-högt'r oller höge... -väll",ter) 
 Kr. 1.100 : 

• J..IHen volym och vild 

RCA Senior Yoltohmyst WY-97A s 	 oG 

Ö 
Den senaste medlemmen i den ,'älkända Voltohmyst· ;§

familjen. Speciellt lämplig "id alla slag av pulsmä,t· 
 o " ....ningar. Ä ven för television. '" ..; 

• Frekve.n.omri1de linjärt 30 pls-3 ~IP/" '" 
• Jläter ui ekt Jutmplexa ~'ågformer .sofrä n O,2-14UO V ( pcak to peak) 

~~• ± 3 'I. noggra.nnhe t "I d likspä.n.n lng ~~ 
c""• ~Iäter Iil<s piinning 0,02-1500 V 
~~ 

• ~Iä.(er vä.xelspännlng 0 .1-1200" (Sinus eff.  ~~ < 
värde) , a O> ,.:.. 

El S'• Elelddskt mycke t stablI - ,:ii I sl<ärmad 
o :;

~~ " Pris inkl. mäts laddar Kr. 445: < ~ ~~ 	 '" ,.:..~~ ,.., mExtra lillbehöl': co '" 
RristaIlmH,tl,rOPIl \\'G -264 fö r frei"'. upp till 250 

~~ 	 c. 8 o a'" a~ 	 c. E-< ~ ]lIp/s "'l....: '"E 
~...,~... '" " 

OH 	 t; ~ ~ oHögspänning8måtlcroP(1 \VG-289 o-ch 
:c ~ .~.?)Iotstånd WG-20G för mät n. upp tlil 50.000 Volt. 2. 
~ .~.~ .~:~Z 

Generalagent : g .~ll 0600 
... ~ if,El l> < 
~ ;'l v ::..> :S ' 

f:;l 8 ~ ;::; '" c; § ~ 
~>-lEl.EKTRONIKBOI.AGET AB 

~ 
'" 
en O-J U :>';" ~ ..-. 

'" 

Kungsgatan 34 Stockholm 	 Tel. 216290 
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/PJ~cn: 
RADI'O 

Dn som är intresserad 3\' 

t'adioteknik kan genom 

Bre"skolan lära Dig mera om nldio. 

Bre"skolans större radiokurs har fått högt be

tyg av fackmän och ele,-el' och am-ändes hen 

som lärobok \'id många av Sveriges tekniska 

skolor. 


r --------------- --IreJeteknJk: Förmans ], urse r Avlopp tek nik Hnndel och hant
Rauioteknikcr
ItUrser 

Radio 
GrulJukllr~ i rauio 
SignaIteknik 
YrI,esI'urser 
Grunukur,cr 

Viirme- och 
8U n I tetsteknU<: 

Ingenjörskurser 
Verl"mii ~tarekur er 
i\Ia:o;ki nistku r~er 
Yrkeskurse r 
Viigbyggnads
t~klllk 

Vä~pnil:-;tarekurscr 
SctJak tm,istare
kurser 

Förman:-:;kurser 
YrI,esI,ur,e r 
Nya. teknlslul 
kurser: 

Arbetslags tiftning 
Nya a rbeta r-
skyddslagen

Avloppst.el<nlk 
Ga s teknlk 
Elsvets ning 
Gassvetsning 
Materiallii ra 
lnuu str ic ll 
orgauisatioD 

Verkstadsteknik: 
I ngenjörsku rser 
Verkmästareku 'r ser 
Förmanskur.ser 
Yrkeskurser 
Kurser för arbets 
stuuiemän 

Kurser för 
planeringsmän 

Svetsnlngstel,nik: 

Verkmu sta reku rser 
Förman ~kur ser 
Yrkeskurser 

SmidesteknII, : 
Ver!;rriästa rek ur se r skyuusla gen P os ta dr. ......... . ....... P R 10 

TEXTA 

.:~O - -----.- - - ------- J 


Yrkeskur er 

GroVI)lätslageri: 
Verkmi.i~tarekul' s. e r 
Förmauskllrser 

Trii!örii.dling : 
Verkm,; stel reIw rs er 
Förmanti l..:ur Se r 
Yrkcsl'ur. cr 

lIIasklntelmlk : 
Kon s truktörs
kurser 

Verkmiis ta re
kur ser 
Förma n~k llrser 
Repa ra tö rsku rse r 
'Io"tönlkl!r~c r 
~Iaski nistl, urser 

~Iotorteknik : 

V cr!;:mii ~tn r eku rser 

Förman~ kur ' r 
?\IonWr1..:urser 
)Iotorsköulre
kurser 

EJektrotel<nlk: 
I ngenjö r sku rser 
Verkmii :;; tarc
kur ~cr 

~Ia s k i ni s. tku rser 
lnsta llat ö r~ kn r

Rer för B- och 
C- behörig-het 

'Ian törs!;u rser 
Lärlingskurser 
Yrkeskurser 

G.futerlteknik: 
MiistarekurRer 
[·'örman s kur er 
Lärling ' kur s r 

Ritteknik: 
Ingenjö r kur~er 
Ritarek urscr 
Äm npsku r ser 

Nya tekniska 
kurser: 

Arbetslag-s t iftn i" g 
"'ya arbeta r

Ga sleknik 
EI s \' et~ming 
Gas··ve ts ning 
)Iateri nlIura 
Inun st ricll 

org uni sation 
lnl!tI.Slriell 
självko.o.;tnau s 
bl\räkning 

Den elektrisl,a 
fnran 

T riimaterlalliira 
C~ lIulos:a kur~c ll 
Verkstadskursen 
Va tten leuning-R

teknik 

SI)eciaHrurser: 
Räknestickan 
AvYHgning
EIC'ktrotcl,niska 
lJer~jkniDgar 

Isolations
miitningar 

ArbetS'ltudier 
I\:örkor tsproypt 
Plan schverk för 
.rrkesnnden'i s 
ni ng m. fl. 

Språkkurser: 
Grundkurs i 
Svens ka 
Engelska 
Tyska, Franska 
R yska, SpanSka 
E speranto 

BrevskDla~,,, I 
Sänd IlrORppkt över de kurser Jag Islrultit under. 

"amn I 
Bo st a u I 

I Brevsiwians tekniska 
studiehandbok finner ])u 
alla upplysningar om kur
ser, priser m.m. Rel{Virera 
den idag, 

med tjockleken dr och på avs låndet 

axeln. Kondukta nsen % anger vi som 

terade värdet av ohmsk a mots tåndet 

kub med l cm kant. Dimensionen är 

ohm-I, cm-' eller m ed beteckningen S 

(Siemens) för inverterade ohmvärdet, Sl em. 
Resi"lansen hos ovannämnda lunna skikt är 

dii 
dR=l / r. dr/ 2", rl 

om cylinderelektrollernas längd beteckna, 

med l. TOlalmotslåndet R erhålles genom in

tegration från den ena cylinderytan till den 

andra 

4 
R=li% 2,71 I (dr r ) 

0.25 
4 

0.843=1,'% 27100 I Inr 
1/ 4 

,,= In 16/ 200)1 0,843 

vi Iket ge r ,,= 5,23 . 1O-~ SI cm 

På d e tta sätt har uppgiften lJelrandlat~ av 

hrr Roland Westerlund, Göteborg och Ragnar 
Larsson, Lund. som även har kostat på cir: 

häl sningar och. välvilja. Likström , >;om alltid 

tycker de t är stimulerancle att Ll något 

erkännande ulöver själva avlöningen , tackar 

och häl sar till båda herrarna, som båda äro 

lika välkomna som lösare. Kanske bör dock 

herr Lar" on i forlsäunin gen ägna sIg , ' 11

barl å t den svåra uppgiften. 

En ungefär likadan och fullt ut korrekt 

lösning har pre enterats av hr G Wennerberg , 
Roskilc!c- ägc n 17, 'VIal mö. Herr Wennerberg 

överlämnar även en liten kommentar : »För 

övrig t äro problemen i tidningen alltid in

tre "anta g r' nom all man får inblick i olika 

problem ställningar och meloclprna aU m at e

matiskt bf handla dem.» 

Delt a var ju m ycket älskvärt skrivtl och 

Likslröm ska göra sill bäsla all [ör~öka h alla 

;nlresset vid li v. 

Slutligen har uppgiften Jösts fullt korrekt 

även av hr Torsten Hammargren, JÖnkÖpin ,9:. 

Och sä oka vi följa våra problfmgubbar ra 
deras nya elektris ka irrfärder och försöka i!1' 

dem PIl kursangivelse när det behövs. 

Problem 7 A (lätta uppgiften): 

»Gallerström», ropade dr Fält , »nu ska vi 
se om du besitter något elektriskt kunnande 
el ter semestern eller om grunden till ditt livs 
byggnad blivit mossbelupen innan den ens 
har ma rats. Alltsammans naturligtvis en följd 
av de sambor, tredjemans·ciuror och bad
uppor utan vilka varje semester vore en 
otänkbarhet. Jag har här en växelströms
amperemeter med resistansen 0,20 Q. Skickar 
jag 2,0 A växelström genom instrumentet blir 
spänningsfallet 0,71 V. Jag shuntar instru
mentet med en resistans på 0,10 Q. Genom 
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r från 

im'e n

hos en 

således 

verk: 
Praktisk rä kning 
Gru nu kurs i 
bOkförin g 

F öreta gsekonomi 
Yrkesekollomi 
Gru nukurs i 

knlkylation 
AWi r sjurluik 
SH~ TJ s k bandeI g-

I..: o rres ponuen s 
Stenog raf i 
Viil sk r lvn lng 
T xtnlnJ: 

RenhJltoleh:urser: 
I<'ull s tiindig kurs 

ij)r realexnm cu 
R eal s kol f' iimue Il 
Ferleliis nlng 

~[usik och 
hobby: 

Amatörteater 
Pianos]lelning 
Violin s pelnin~ 
Att sjun ga till 
gitarr och lu ta 

~Iusl kledar~kurs 
Grundkurs 

tCf'knln g 
Grunukur s 1 
målning 

Orientering 
Schack 

Förenlngsllroblem 
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}t;lodern forskning och produktion 

kräver moderna mätinstrument 


Vår firma, som tagit till uppgift att betjäna svenska forsknings- och driftslaboratorier med 

högklassiga mätinstrument, representerar ett stort antal kvalificerade tillverkare av teletek

niska mätinstrument. Vi presentera här nedan ett urval typer ur vårt omfattande program_ 

Katoilstrå leoscillogl'af typ 103 
u\- fabrikat Kagard_ 
RH synne rli gen fö rnäutlig oscil 
logTaf med G tums kModslräle
rör och liks trömsförstä l'knl'e. 

Kalibrerad. för noggranlJ he
stämn ing a \- tid, spiinning och 
frekvens. 
Rnkelsvep med tl'iggern tHisn ing. 
l!'rekvensomr:lde: 0-10 ?lIp/s_ 

Känslighet: 10 mY/ cm. 

ItLC-brygga tYll 250 B 
a v fabrika t Brown Eleclro

)1easu remen t Corp. 

i\Iätornr il.de n : 

Resistanser : l mill iolllll-l1 

megohm. 

Capacitnnsel': l pF- UOO ,II F_ 

Induktanspl': l ,uH- UOO H. 

lliätfrck 'l"ens : 1000 p/ s . 

Des~utom knnn a D- och Q-miil

ningar utföms . 

Rörvoltmeter tnl 406 
nv fabrika t ChpptU'd Insl rUlllCJJL 

Laboratory. 

Mii tområcleJl : 

Frekvensolnrilde : :10 p/f: - 100 

Mp/s. 
Lik- och \-i ixelspiiuHiog: 1/:3/ 10/ 
30/100/ 300 och 1000 V_ 
Mots tånd: 1000/10000/ 100000 
ohm, 1/10/ 100/ 1000 megohm_ 
IngångsJllotsl :ind v id lil,s t riilll : 
30 megolJm. 

Försumma aldrig att t.illfrå.ga 

Tonfrel, vensgenerator tYll 940072 
RC-kopplad , al- f'lhrilml: \Y. (; 

P ye & Co. 

Försedd med onl.pu t llJ e ler. 

E'rekvcnSOlll r ilde: 20-20.000 V/s. 

Xoggrannllet: ± 0,2 %. 


Dis to rtion: lIIiHd re iin 0,2 0/". 


Minial-yroscillogrllf Inl 244 
av fabr. Metropolitan-Vickers. 
Skä rmd ia meter: 7 cm. 
Anvundbar föl' såYiil lik- som 
vii xelspiinn ingsmä tninga r . 
Y-för stärkarens frekvens 

orn r ihlc: GO p / s-S,G l\lp/~. 


Förstärkning: 35 dB. 

S\-eptid vid GO kp/s: 10 ,usek. 


MiI,roanunetel' tYll 100 
lUed fiirstiirlmre, av filuriknl 

\V. S. :Hucclonald. 

~m toJUtåde)l: 1/3/10/30/100 

mi kroampere. 

Kiin~lighet : l lIli J,romnpcre fulH 

utslag. 

Nogg-runnhet: ± 3 % . 

Ins trumelltet kan iivcn auvulI
!las ,.,om "triim- elle r s pii 1111 illgS
förstii rknre fiir liks tröm. 
Strömförs lii rkuill g: max_ 1000x_ 
Spiinningsf i; r sliirklling: IJl fl X . 

2>).OOOx. 

oss dd beho\' av mätinstl"Ument. 

Det lönar sig. 

INGENJÖRSFIRMAN INTRAM 

Lillängsvägen 36 Storängen Tel. Stockholm 162354 
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Heath 

RÖRVO'LTMETER 

• 2-1 nl~itoml·.\d('n 

• Y:-h:ci odt likS()iiunillg fl'ån 50 m'-
JO()() V 

• :\{o(sUnd t"iin 0,2 ohm-IOOO ::\(OllO1 

• 200.HA jJlstnun~llt , 100 lUJn sI(ul1iingd 

• :'\ätsp~innlug :!20 el. 127 Y [j() p / 6. 

• Ingående komponenter metl 1 t" nog
grannhet 

• ){O<l(' 1'O, tilltnlanuc furmg'inliJl~ 

• Yar,je illstrumen,t åldrat under 48 tim

ma.r och s lutjusterat 

• ]{ol1strUlttiOllsförbiiUrlng 
med monteringen 

snmballd 

• KOJupensations<li()d gör noUstiiUllmgen 
oberoende av Dli-itonHå(](' somkopp

lar('n~ instullning 

Montering och kalltroll utförd vid svenska fabriker 

INGENJÖRSFIRMA TORSTEN LJUNGSTRÖM 
Ringvägen 20 - Sollentnna 

Representant för Heath Ca. Mich. USA 

PRIS KR 345:
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KONDEN SATORER 

FOR ALLA ÄNDAMÅL 

kända 
för sin 
höga 
kvalitet 

Högstabila motstånd. 1/4- 2 W, tol. ± 1 -10 %. 

GENERALAGENT 

ULRICH SALCHOW 
Kungsgat.an 33, STOCKHOLM, tel. 1077 84 

amperemetem går då 1,0 A. Hur stor ström 
går i huvu.dledningen? Visardiagram! Ver"· 

ställ h> 
Gallerström nästan rann ut ur rummet, men 

doktorn tyckte sig höra »Tur att man har 
PR·lösarna att tillgå. Annars ...» Ja, är du 
fur för Galler.tröm? Vi ska hoppas det. 

Problem 7 B (svåra uppgiften): 
Dr M Agne T Fält var tydligen inte på sill 

bästa humör. Men en punktering pil höger bal.· 
däck mitt ute på bondlandet med på/ö/jandr 
hjulbyte i ösregn förmår nu en gång för alla 
inte ta fram det bästa hos människan. Hall 

behövde urladda sig på något sätt. Detta be· 
grep Gallerström, sa han beslöt att hämnas. 
Han samlade ihop sig, spottade upp sig och 
tramde in till chefen. 

»Jo, doktorn, jag har också ett urladdnings· 
problem. Jag fick det i gur utav en som tyd· 
ligen överskattade mig. Så här låter det: En 
kondensator på 10 .aF har en laddning av 50 

wattsekunder. Kondensatorn urladdas genom 
en spole med resistansen 1000 Q och induk 
tansen 2 Henr)'. H ur stor är spänningen pa 
kondensatorn, då urladdningen pågått 0,1 
sek?'i> 

»N är du klarat ditt problem ska du jcl 
lösningen till det här», svarade Fält. »Jag 
ska vända mig till PR·lösarna jag ocksiL Det 
är bekvämast.» 

Ja, nu får vi se om daletom hade rätt! 
»Hjälpen» till de båda herrarna skall mär· 

kas »Problemlösning 7 Al'> och »Problemlö,· 
ning 7 B» respektive samt insändas till PO· 
PULÄR RADIO:s redaktion, postbox 3221, 
senast den 15 oktober. 

Lösningarna införas och kommen teras i nr 
12, och samtidigt publiceras namnen på dc 
som löst nppgifterna rätt. 

Och kom ihåg. De tre bästa lösarna nnd('r 
året får var sin helårsprenumeration under 
1951. Likström 

POPULÄR RADIO:s 

~~ttf4146t 
OPTIK 
535.81 : 621.396.11.029.63/.64 196.1 
Brown. J, JOlles. 8 S D (Ruilar R esearch and 
Developmcnt Estnbl. Ministry of Supply): 
Microwave Lenses - 1. 
(E) Electronic Engincering April (1050) vol 22 
n r 266 s 127/ 131. 
Beskrh'ning av optik för mikrovågor och d~· 
finitionsan;;iveJser för olika typer av silllanu. 
4 fotogr., J fig., 1 kurva, 1 tubelI. 

ELEI{TRISK ENERGIÖVERFÖRING 
621.315.612 lO, 

Cerulll ic Dielectrics for Elcct'ronic Signal De· 

vices., 

(E) Electronic Enginee rIng April (1050) \' 01 2!! 

nr 266 s 154/ 155. (Ur N. B. S. Bulletin D ec . 

1949) . 

Kortfattad redogörelse för ilata hos kerami, l;n 

ilieIel, trika. 

2 fig., 1 tulJell 
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SuiJminia.!.yrrörell här nedaJI ä ro de första i en stOl' 

10 mm Subminiatyrrör SERIEN 
DEN FÖRSTA BRITTISKA 
lör telekommunz'katton och z'ndustrt' 

serie, vill.en erbjuder speciella fördelar vid små 

utrymmen och dä.· ringa. vild ä r öusl{värd. Serien 

innehåller 1,25 och 6,3 volts typer, s!.abilisatorl'ör, 

clekt.rometcrrör och t.ymtroner. 

Mullard 
Elektrol1l'ör föl' val'je älldamål 

TYPICAL 

G.3 

G.8 

150 

150 

CHARACTERISTlCS 
v" 
(V) 

I 
GU; 67.;; 

07.5 67 .(i 

----i----I·--

1__ 67 .5 67.5 

I 110 DO 

100 100 
----

100 100 

100 1;-

I~ ' ' 

Lengtb FUament O'r Hea.ter PO'utV g l 111 gm I ro.Type Desscrllltion 
(mm) (V) (vm) (V) (mM (ma/V) (KO) (W) 

1_	 ---i----I 
41.2 1.25 25 O 1.7 1 .0 650Sharll ut · ofr n. F . P en to de JlF72 

41.2 1 .7 0.8o 450DF73 Variul.>lc·mu R .F . P cntade 1.25 20 

O:,)41.2 1.2::; O 0045 200DAF70 Single Dlode A .P . P~n tode 25 

1.2[; DL75 A.F. Outpul' P(~n to dc 0.67 ·3 1.3 0.047500 ____I 41.2 

EF70! H igh S lope R.~'. P utod w ith short 200 3.0·2 2.3 100
b~c _______ g81~ _G: 

- - -------1---
EF72 High Slope R. F . Pentode 38 G.3 1--;:; ·1.'1 7.0 5.0 200 

E 1<'73 G.3 200 1~- :;;:~ 250Hi gh Sio pe non· K li'. Pento clc I 38 I-1- - - - - ----- - ---- - -. I 1-----· 
R .F . 	 'f riode for ll SC as Oscillator up t o 38 


500 Mo/ s 
 ____I~ ~ _~.5_ ~. -1.-- 750.---I 
830 Mc/s*EA7G Single Diolle 	 23.4 (r.m .s. ) I - I - 1 ( O ) - I 

l 	 , max. _ '--_---'-__-__1 

Voltoge Slabiliscr 	 50.7 V burumg=70 V., Curl'ent range=t5-l() rnA. A.V. reosistaDce=3000 

Krartrör rör Industrlellt bruk - Tyralroner - LiJ,..lktarrör - FO'toceller - Eloktronblb:ta·r - Accelorometerrör - Katodstn\.Ierllr -
Stablll ....tO'rrör - Hall-katodrör - EleklrO'meterrör eu" 

Generalagent 
.K ")1 	 o

För närmare upplysningarIMullard I 	 A. REINIUS CO AB 
vänd Eder till 

Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401- 02 

· 5 mm diameter bulb. L€ nds on pitch circ le of 2.3 mm diameter. 
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TRAFIKMOTTAGARE 


R l] ;;:;, engelsk slll'plus, ny i orig" 

förflflckn., 18 i)!e/ :s- 7;; ·ke/ s i fem 

Il 107, pngets!; sl1l'plns, ny, !) 1'(;)' , 

lliitaggregut för 10~200 Y,,-, GO 
])a nu. 10 rör. Pris 325:-. pi s samt 12 Y -

Begär uäl'lltare uPl,lysuingal' från 

VIDEOPRODUKTER 
Bo:'>: 250G6, Göteborg 2G. 

THE TELEGRAPH CONDENSER CO., LTO. 

LONDON - W.3. 

Papperskondensatorer - Elektr~ytkondensato

rer - Glimmerkondensatorer - Keramiska kon

densatorer - Specialkondensatorer såsom: 

lysrörskondensatorer - startkondensatorer 

störningsskydd etc. 

Generalagenter: 

FORSLID &CD A.-8. 

Torsgatan 48 STOCKHOLM Tel. 3375-15 

ELEK'.rRISK ENERmOMI"ORMNIM; 
G:!J .316.722.1 +621.300 .6S~ 1.911.1 
Frye, J T: Fundam ell(als of Radio Sc l'\' ici Il c: 
- 14. 
(A) Radio·Electronicti 3Iars (19;;0) "01 21 Ill' I; 
~ 50. :12 . 
•\rtlke lll r r (\ogör för gTUUUIJCgT0 PPl' 1l Ylel t1 j. 
mensionf' l'IIIg" 0\' niitug'g' rI.,! gat. 
1 fotOg'r ., 7 fi:;. 

ELERTRISR MÄTTI<;I{NIK 
621.317.34~ J IJ:) 
Roddll.JD, T: IlIlCl'mouulntion Dislortiun 
(E) Wirele~, W orld April (1950) vul ~6 lir J 
" 122/ 125. 
lJeskrh'ning aven e nke l mrto d för miitlli ll;.!" 

A'\" distortion utan anviilulallde av " Harmoni ... 

Anal\'7,pr" , 

3 fl;;"., · 3 tiChelllufi,;. 


021.317.72;:;.029.56/,(j2 2 011 
lIolIser. J A (W2VC3I): IL F. P o,," ' r Outpu l 
~Ieter for V.H.F. anu U .H .F . 
(A) Radio and 'l'e levislon News April (l!J~ t ll 
"01 4:1 nr 4 S 03, 114, 116. 
Konstruktion ~besl.;:rivning u\' en outp\It - c(rl'l~t 
Ille ter föl' (rcky(' ns olll r [tdet 3-300 3[c/ s 
2 folog"', 1 schema. 

621.:117.738 2M 
Brookshier, W){ l{: . \n L,C-Q 3Ic (c r. 
(A) Radio anu TelcYision News April (1:!',O) 
" 01 43 nr 4 ö 67/ 68/70. 153. 

Kon Slrllktionsbeskrivnin,; a" en L-C-Q IIl c l l'r. 

m eu \' ilken man kan m äta inuuk tans (:\t' , 1"1':111 

0,05 mik ro henry- 50 Inill ihenry , knpa('i( ('!t· l' 

f rän 1 pikofarad-fl.01 mikrofal'ad oeh 11 
,'linJen fr,in 10 till 200. 

3 fotogr" 1 schemn , 2 fig., 2 tahellC' l', 


621.317 .744 
621.39G.615.17 20~.1 
Suuthworth, G: Lineal' ity Distort ioll III Autliu 
B!juiprne nt. 
(A ) Radio n od T eJevi s ion Ne\\'s Aoril (1n~,(l) 
vol 43 n r 4 s M / 55. 128/ 129. 
Konstruktionsdeta ljer för en Jiittby,;,;d S" Cjl 
g-enel'ato r fi;l' snabbpl'ovll ing av li.1gfl'C'kn~ ll 'S 
fÖl' " tiirkare me ,l katod , trflleoscillog-rnf. 
l fotogr" 1 schcnul. ~ fi g . 

021.317 ,702.02!J.G/, G 2f):~ 
R, B , Si~lIn l ,~,n~ lI ~ l'ator_ 
(D) Radio l!JkkO' April (1950) "01 13 nr .J , 
3~ /;;6/37. 
J\..o nstrul.:tionRbes ll:rivuing aven ::iig u alp: Qll Crll · 

L01', yäxel st römgUri ven orl! m ed frekveo soJU 

r:tuenu 100 kel,; till 10 ~Ic/s uppdelade p ii G 

han,l. 

1 (o lo;; r" 1 schelna, 2 flg. 


021.317 .70S. 9 ~o I 
Dickey, l' S (Vice Pres iden t . Baile)' Meter ('o .. 
Ohio) : ;\Iea s ul'irq~; SUlOkc Den s ity . 
(A) Elcctronies ' April (19;:;0 ) \'01 23 li t' .J , 
!)3/f)~ . 

E fi~ krinli ll g av (' 11 np paratur för lI1iUllin.!!' ;L\' 


l'ök:.!,'asUithct nH'de Ist ell bOluJllrtcI'tlltol'tllling, 

2 tig" l Sdl/~ 1ll: 1 , 


j\UGNETISM 
fi21. ~f)0 . 6(j2.~ :! 
02J.:l1S.·!2 211;,.1 

GllIJagher, J D (\V5HZB): Co nsl:tJlt-n('si ~ f' nn('1' 

:\'etwu l' l, JndU l:to l' Df' s i;.!'ll. 

(,\) Radio anti T elevi s io n News , \pl'il (llJ:iiJ) 

yol 43 nr 4 ~ 48. 161. 

N ilg' l'u li: o ll struktiuu s<lnta lllCU 110mog raIIl I'ijl' 

h ög talunlel n in!;sfi lter. 

1 tig., 1 llolllo g-rO Il1, 


G21.31R.G72: G21 ,;-HlG .OOn,a ~! or"L 
Beckstrom. ,,: The Elccl' ro lli c Switcll. 
(A) Radio unu T e lc\'i s ion :\ e \\' 5 April OH.'O ) 
vol 43 nr 4 " 38/39/40. 
1{:o n stl'uktlol1 s lJ cs kl'inlin~:: :1\' f'1l plektron nll\ 

kopplare för uD\'ii IHlnin g' i ~ ;-llI1tHlIl(1 ml'il kl 

tOthtrll leosci llograf. 

3 fOlog r., 1 sche1ua, 8 iig-, 


TELEGRAFI, TELEFONI OCH RADW 
021,8n~,613 , 37/,4 2fn 
f\ndel' fto n , L .J. \\' ig-tngl"oll, L 1\( (l\Iit-rophofl r' 
Nn,;r,;. Prous. D ept ., R.C.A.) : 'l'hc KB -~"\ 
Hi g-h-Fid elit)· Noise- Cancell1ng- J\Iic rophone. 
(A) ,\urlio gng-inceri ng' l\pril (1950) vo l 34 nI' 

4 B 1G/ 17. 30, 32. 

Heskl"h'ning' av en ny 'lnikrofontyv, k?in :sli g 


(Forts. på s. 341.) 
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Mätinstrument med sikte på framIidelI 
A VO-instrumentens konstruktörer ha alltid gått i främsta ledet när 

det gällt att utnyttja \'etenskapens fr amsteg i mätteknikens tjänst. 

Därför äro de n yn AVO-instrumenten, som här presenteras, verkligen 

nya och moderna i bästa mening. Engelskt sinne för kYalitet borgar 

för att de både "ad beträffar teknisk konstruktion och yttre utfö

rande fyna alla anspråk på gedigenhet och pålitlighet. 


AVO-Instrumenten tillverkas av THE AUTOMATIC COIL WiHDER AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO LTD, LONDON 

AVO Rörmätbrygga mod. V AVO Rörvoltmeter mod. E 
- en rörprovare av helt ny typ med li r ett högl{änsligt, noggrant, pi't

milngsid lgare användning än tidigare litligt och st abilt universalinstrument 

modeller. F öru tom en sna bb, enkf'J för mätning av ström, spänning, rc

kontroll av alla rör av äldre och sista ns, kapaci tans, effekt, ni vå och 

nyare sta ndardtyper med a vseende isolationsmots tånd inom 49 måtom

pil dem s "godhet" kan man nIimIigen råden. P r is Kr. 670:-. 

med denna brygga även utföra alla 

erforderliga mätningar för uppta AVO Signalgenerator mod. W 

gande a v rörens ka rakteris tikor. - en intressant nykonstruktion med 

Rörmätbryggan mod. V utgör dll. rför frekvensområdet GO kp/ s-80 Mp/s, 

ett ypperligt hjälpmedel silväl för uppdelat på O band. Noggrannheten 

radio.handlare och seniceverkstiider lir bättre än ± 1 % . ,eneratorn an 

som för laboratorier och industrier. slutes tm 100--250 V växelspänning. 

Pris Kr. 730:-. Pris Kr. 400: -. 


sV E N S,K a RaD IDaKli EBO LaG El 
.\Istrutru,."...,.t . 12, Sto"kholm. Tel. 22 31. 40 - FJJrJ.·\T~ER i GÖTF.BORG, )(AJ.).lö , SUNDSVAT.J., iIRERRO o <:h . NORRKöPL"G 

Del-KVALITET ger Hel-KVALITET 
STOCKHOLM 

Aterförsäljare och serviceverkstäder - gå AB Benkri AB EU1'OIl 

AB Gösta Häcl.s!.rölll AB Gylling & Co. 
in för hel kvalitet genom att köpa Edra delar Champion Radio AB AB Nickels & Todsell 

Fimm Emst Eklöf Bo Palmblad AB 
från RAMAG-grossisterna. Vi sälja under Elel.trisl,a Instrument i\B IWt Radiol.ompaniet 

Elektl'iska AB Siemens Sound Radio AB 
ansvar och garanti, och vi sälja endast Ingen.iörsfirma, Elfa Universal Imllort All 

Elelitroslmlldia Firma Ertl. Wallberg till inregistrerade firmor inom branschen. 

GÖTEBORG 
.\B Calvel'l, & Co. Finna Edk W. Löfås 
.'\B KineJl & Samnelsoll AB Harald WåHgren 

M~ALMÖ 
AR Edgar R-. J<~khlll(l Nils H. Persson & Cn. 

KARLSTADRADI OMATERI ELGROSSI STERNA 
AB Mårtensson & ('o. 
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PHILIPS 
fotoceller 

Fotocellens förmåga att omvandla ljus t ill elektriska 
impulser ger den en viktig roll i den industriella an
vändningen av elektronrör. Det ljus som faller på ka
toden i en fotocell ger den erforderliga energin för att 
där befria elektroner, vilka attrahe ras av anoden och 
uppträda som ström i ytterkl·etsen. Fotoceller finnas av 
tva huvudtyper, vakuumceller och gasfyllda celler. Va
kuumccIlernas känslighet är relati vt I·jg, vdrför man i 
många fall föredmr dc känsligare gasfyllda fotoceIlern? 
Vid rätt gastryck i' dessa uppstår genom jonisation en 
upp till lO-faldig förstäl-kning av fotos trömmen. Hiiri
genom blir känsligheten 
heroende av anodspänning
en och det strömförlopp, 
vilke t erhålles som funk
tion av spänningen vid kon
stant belysning, ft-amgår av 
vids tående kurva. Over
allt, där det i första hand 

/ 
ick<! rör sig om absoluta 
mätningar, utan mer om observation av ljusimpulser i 
t.ex. l-äkneverk, säkerhets- och överyaknll1gsanlaggnll1gar, 
användas gasfyIIda fotoceller. Fotoströmmen i dessa ut
gör i aIlmänhet någm p. A och i de flesta fall kopplas 
ett motstånd i serie med fotoceIl en. Strömmen orsakar 
i motståndet ett spänningsfall PlI ett par volt, so:n an
tingen kan påvel-ka e tt relä rör d i rek t eller ytterliga re 
lörstärkas. 

Gasfyllnaden fÖl-hind mr emellertid ett tröghetsfritt ar
hetssätt. vilket försvårar överföringen av signaler med , 
högre frekvenser, men inom lågfrek vensområdet i regel 
icke är störande. Katoden i en fotocell är komplicerat 
byggd och utgöres va nl igen aven silverbeläggning, som 
innehåller det egentliga emissiO[1sskiktet. Detta består 
av alkalimetaller, t.ex. cesium eIle r kalium. vilka akti
veras genom oxidation eller genom en tillsats av anti
mon. Katodens effektivitet är s tarkt beroende av metal
lens renhet§grad och noggrannheten vid tillverkningen. 
De olika katodernas skiftande spektrala känslighet fram
går av nedanstående kurva. 

Ph ili ps radioavdelnin g hjälper Er gärna att dlja l-iitt 
fotocell ! 

Normal 

,1nod· 
Typ Utlol.nd, lJJinn. 

V 

90 AV Hoou.uum 
"II m,d 
ant imon' 

k,tod 100 

]530 G"lytld 
"II m,d 
(e~jlim -

k.tod 100 

]5]) G"tylld 

"II ""d 
(fsium

katod 100 

]534 G••lylld 

"II m,d 
(t5 iunI

katod 90 

]543 G..lylld 

"n ""d 
u!1ium-

utod 90 

3545 Hogy"kuum 

"II ""d 
(t,iulI

utod 90 

3546 G..fylld 

"II ""d 
(H;U.· 

utod 90 

FOTOCELLER 

K'ndiCj- M",. Max. Mu. Anod- Oim. 

h.t .nod k.tod b.· htod inkl. 5",.,1

/,Allm .p. ,Irom, 1.,tR. I k.p.' .tift kopplinQ 

V [.th,t mohl. cit.lnl 

jJA/cm 1 M pF 

,I 
I 

000 
, 

o o 

• o o. 
45 100 5 - 0,6 48x19 

Jt 

150 100 1.5 1 
G

] 59xIB t 

O~ 
150 100 1.5 1 ] .4 62x28 

~O O 

150 90 1.5 1 5 88x]0 
. , ., 

150 90 6 1 0.5 llx17 

.1 

20 250 5 - 2 55x16.5 Q 
.1 

55x16,5 Q
150 90 1,5 1 2,5 5]xI6,5 

N,~ 
(1) 

8{J 

co 

'" 
20 

o 

Iff Hm~Wt ! hllfOO~m 
t; CesIUm Kolium 
-t: 

~ ~ ,.,.. j<1 

I ~ t\ 
~ , 

'1 
~ Cesiur.l T- Antimo';' -

-H+t
, 

Infraröd 'röd·grön·blt! 
/4QOO 12000 tO OOO BOGG 6000 4000/1 



På efterkälken 

Den 11-20 augusti arrang{'rade den 

danska Statsradiofonien - den danska 
motsvarigheten till vå r »Radiotjänst» -
i samarbete med Danmarks radioindu
stri en stor utställning på »Forum» i 
Köpenhamn för att fi ra den danska 
rundradions 25-åriga tillvaro. Med den · 
Il a utställning avsåg man dels att illu· 

strera utvecklingen under de gångna 25 
åren men framförall t var avsikten att 
ge bes·ökarna ett intryck av vad rad ion 

av idag kan prestera och dessutom ge 
en antydan om vad den närmaste fram· 
tiden kan bära i sitt sköte. 

Det kan först som sist konstateras, att 

utställningen gav ett imponerande in· 
tryck av vad dansk radio nu kan pre· 
..lera. Inte mindre än ett 20·bal tillver· 

kare av radioapparater var här repre
5cnterade ; ytterligare ett 20·tal fab ri· 
kanter av mätinstrument och detaljer 
illom radio och elektronik visade upp 
-ina senaste produkter. Även om Stats

radiofonien upptog ca 1/ 4 av utställ
ningslokalens utrymme visar det den 

d.anska radioindustrien" stora bredd, att 
man fönuått fylla den j ättestor.a utställ· 
ningshallen, den största i Skandinavien, 
Illed 6000 m2 golvyta, med i stort sett 
{' ndast danskbyggda produkter. 

/)/lllmark har tagit ledningen 

En j ämförelse med vad vi här i Sve
rige kan ställa upp mot danskarna på 
detta område ger onekligen ett ganska 
nedslående re ultat. Man lämnar utställ
llingen med en bestämd känsla av att 
Danmark tagit ledningen inom detta 

område i Skandinavien och att Sverige 
- man må beklaga det eller inte 

hörj ar betänkligt komma på efterkälken. 
Nu kan det visserligen sägas, att i 

fråga om den del av danska radioindu· 
, trien som framställer rundradioappara. 
ter, är skillnaden mycket liten om ens 
någon. De svenska apparaterna tål utan 

POPULÄR RADIO NR 10/1950 

t\ivel mycket väl en j ämföre18e med de 
danska. Möjl'igen kan man i den danska 

radioindustriens produktion ~påra mera 
experimentlusta och fr iskare tag för att 
söka sig fram på nya vägar. De danska 
apparaterna uppvisar inte fullt samma 
monotona upprepning i fråga om appa
ratdata och exteriörer, som är påfal. 

lande för de svenska rundradioappara
terna. 

Däremot har den del av den danska 

radioi ndustrien , som slagit sig på till
verkning av olika slag av radiotekniska 
detaljer och mätinstrument, en helt an
nan ställning och ett helt annat omfång 
än den svenska motsvarigheten. Det kan 
räcka med aU här nämna sådana namn 

som de radiotekniska storföretagen Ra
dl:ometer, Prahn, Torolor, och Dan· 

bridge (vilkas senaste nyheter f. Ö. om
nämnas på annan plats i detta nummer) 
för att göra det klart hur långt före oss 

i sj älva verket Danmark ligger på detta 
område. 

Dansk TV startklar 

Ifråga om televisionen - »fjemsyn» 
på danska - får man nog också säga 
att man i Danmark nu börjar gå om 
oss. Statsradiofonien har under ca ett 
års tid utfört experiment med speciellt 
anskaffad utrustning, varvid uppges att 
goda resultat uppnåtts. På utställningen 
ville man demomtrera, hur långt man 
nått. En uppfattning om vad man nu 
kan prestera torde framgå av det ut
drag ur utställnings veckans försökspro· 
gram, som återges på annan plats i 

detta nummer. 
I motsats till vad fallet är här i Sve

rige, där den svenska Nämnden för tele

visl:onsforskning framförallt lagt ner ar · 
bete på den rent tekniska sidan har man 
i Danmark - med som det synes stor 
framgång - sökt lösa de programmäs· 
siga problemen inom televisionen. 

Några produkter från den danska radio
industrin. Se mera härom på s. 326--329. 
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Det som gör det starkaste intrycket 
på en svensk radiotekniker är den 
anda av optimism, som kännetecknar de 
danska radiomännens sätt att ta på tele
visionsproblemen ; den avviker på ett 

påtagligt sätt från v·ad vi är vana vid på 
hemmaplan! Att ledningen inom den 
danska Statsradiofonien och inom dansk 
radioindustri härigenom bör ha lättare 
aU komma igång med publika televi
sionssändningar på bred basis än vad 
fallet sy,nes vara här i Sverige är gans
ka uppenbart. 

Varför ligger vi efter? 

Om sålunda ett besök på den danska 
radioutställningen efterlämnar ett be
stämt intryck av, att vi här i Sverige 
börj ar halka efter på det rad'iotekniska 
området, ligger det nära till hands att 
fråga efter orsakerna härtill. Rimligtvis 

borde vi ju inte ha mindre möjligheter 
att göra oss gällande på detta omräde 
med vär proportionsvis större radio· 
marknad (vi har dubbelt så många ra· 
diolyssnare och därmed dubbelt så 
många r,adioapparater igång här i lan
det) _ 

Ja, en orsak är det ganska lätt att 
peka på: vi har betydligt bättre ställt 
här i landet ifråga om råvaror, vi kan 
läH s.kicka ut vårt timmer och vårt järn 
och på så sätt lätt få pengar till att från 
utlandet köpa v~d vi behöver ifråo'a om o 

instrument och detaljer till radioteknis
ka anläggningar. Danskarna har inte 
haft dessa förutsättningar utan har 
tvingats att själva tillverka sina instru
ment och detaljer och på så sätt bygga 
upp en radioteknisk grundindustri med 
imponerande resurser. 

Det kanske också finns andra orsa
ker. Svenskarnas känd~ sinne för meka
nik har ställt de elektro-tekniska och 
framförallt de sv,agströmstekniska fälten 
i bakgrunden; våra tekniska läroanstal
ter har kanske också genom en viss kon· 
sen'atism medverkat till att bibehålla 
vår industris utpräglat »mekaniska» ka· 
r,aktär. 

Riskabel efterblivenhet! 

Även om man inte kan blunda för de 
påtagliga fördelar, som en stark spe

cialisering av industrien i olika länder 
innebär, förutsatt att varuutbytet kan 

ske någorlunda obehindrat, får man å 
andra sidan inte bortse från de risker, 
vi löper, genom att vi här i landet gör 
055 så starkt beroende av import på 
detta område. Radiotekniken och elek
troniken sträcker numera sina förgre
ningar allt längre ut i angränsande tek
Iliska områden, och inom allt flera 
forskningsfält har elektroniska hjälpme
del visat sig ovärderliga. Det är inte 
självklart att vi alltid kommer att kunna 
från utlandet förse oss med vad vi be
höver av kvalificerade radio- och elek
tronikanläggningar eller oumbärliga 
komponenter och reservdelar till sådana. 
Det kan komma tider då vår fors·k
ning och industri svårt kan hämmas i 

sin verksamhet genom brist på sådan t 
material. 

Av ännu större betydelse i detta sam
manhang är måhända, att inom nästan 
alla försvarsgrenarna är numera radio, 
radar och elektronik snart sagt de vik

tigaste förutsättningarna för uppnående 
av högsta möjliga effektivitet. Brister 

det i våra egna produktionsmöjligheter 
på detta område kan det under en av
spärrning leda till svåra konsekvenser! 

Det är därför inte utan oro man ser, 
att Sverige, i stället för att inhämta det 
för.språng, som de krigförande vann un
der sista krigets hektiska ansträngning
ar, stampar på samma fläck eller t. o. m. 
börjar komma på efterkälken. Dessa 
frågor borde uppmärksammas mer av 
de ansvariga myndigheterna här i lan
det. Det är kanske inte så mycket forsk
ning på området det gä ller att befrämja 
- den får nog sitt - utan det är en 
upprustning och stimulans till den 
radio- och elektroniska industrien, som 
framför allt synes vara påkallad. 

Sch 

En veckas 

1V-fl'C~ 
Vid den dan~ka radiout~tällningen i Kö· 

penhamn hade Statsradiofonien byggt upp en 
televisionss tudio, där inspelningen kunde löl· 
jas från ett särskilt åskådarrum. Varje eft er
middag och kväll anordnades där utsändn in 
ga r, som också kunde löljas i de televisiono' 
appara ter, sammanlagt ett trettiotal, runt 0111 

i utställningslokalen. 
De TV·program, som därvid hade anordnuts 

'var väl delvis av experimentkaraktär men pru· 
grammens sammansättning ger en ganska 'Ull 
inblick i vad vi har att vänta oss av te/c· 
visionen, när den en gång kommer. Vi återger 
hiir nedan i sammaT/drag lltstiillningsvechllll .~ 
programpunkter. 

Fredagen den 11 augusti 
10.50. Radioutställningen i Forum. Öpp· 

ningshögtidligheten på Stud iotorget. 
15.00, 16.20 och 17.10. Syltningstips och 

hammondorgel. Ett program för husmödrar 
med syltdemonstrationer och litet underhåll
ning. 

19.00 och 20.15. Lustspel av Max !\laurc)" . 
20.55 och 21.30. Veckans eko. Små 0,.1. 

stora händel ser under den gångna veckan IHb ' 

serar rev)' framför kameran. . 

Lördagen den 12 augusti 

11.30 och 12.30. Frukostklubben. Weekend · 
underhållning omkring ett kaflebord . 

14.30, 15.05 och 105.40. . Uppfinnare mötu". 
Ett sällskap små och stora uppfinnare pn'· 
, enterar sina verk. 

16.15, 16.50 och 17.25. Branden i Almazar. 
Äventyrspjäs av F Rosenield. Handlingen för· 
siggår i oasen Almazar och hos sultanen ,1\ 

Damaskus. (Utsändning för barn.) 
18.35, 19.10 och 19.45. Det liknar - llIen 

är det konst? Ett program om sku lptu r. 
20.20, 20.55 och 21.30. Lördagspotpurri. 

Söndagen den 13 angasti 
11.30 och 12.00. Två sättl'r bo. Tva UII~" 

hemkonsulenter demonstrerar inredn ingen ;, 
unga hem. 

14.30, 15.05 och 15.Ll{) . Bildhuggarcn a, · 
betar. 

16.15, 16.50 och 17.25 . Drengekoret :; uu· 
gustiprogram. Danmark i sommarsol, en bon · 
de om den danska hösten och ett <Yammalda .~ -
höstgille. <>" 

18.35, 19.10 och 19.45. Kläderna gör mälIIIi · 
skan. Kavalkad av damkläder från E"t\"(·d · 
pigen fram till 1950. <> 

20.20, 20.55 och 21.30. Marionettopera. La 
:;e rva padrona (akt 2). 

MåndageT/ den 14 augusti 

15.00, 16.20 och 17.10. Från fysik till t,·k · 
nik. Skolradioprogram. 

19.00 och 20.25. Video (Jag ser). Mirni,k 
telev isionsbaJ ett. 

21.00 och 21.30. Hantverk. Glimtar [dn 
hantverket i vardagens Danmark . 

Tisdagen den 15 august i 

15.00, 16.20 och 17.10. Farmaceut ocJ. eon
certina. (Program för husmödrar.) 
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( '\ Det danska radiohusetVidstående bilder ger en upp· 


fattning om det imponerande och 


ytterst elegant inredda danska ra· 


di oh useL Översta bilden visar fao 


saden från Rosenj1jrns Alle. Längs~ 


L h. ser man den jättestora kon· 


sertlokalen med plats för 1.000 


åhörare. Planritningen på mitt· 


bilden visar vi lka resurser ifråga 


om studiolokaler dans-karna för· 


fogar över. Nedersta bilden visar 


en interiör frå n stora konsert· 

lokalen, studio l , med den jätte· 

lika konsertorgeln i bakgrunden.

"-- ~ 

Det svenska 
radiohuset 
befinner sig fortfara nde på papperet ; bilde n 
nedan visar en modell av hela komplexet. D~t 

blir färdigt kanske om tre år. 

19.00 och 20.15. Så sp r J et ut - - Eli titl 
bakom radions kulisser. 

20.55 och 21.30. J eppe på B jergc t. Scener 
ur Ludvig Holbergs komed i, l:a akten. 

Onsdagen de n 16 au.gllsti 

15.00, 16.10 och 17.10. Tre ting.!. Brotta re 
IllOt boxare. 2. nderhållning a,' Manja MOll' 
rier. .3 . Da nsar N i vals korrekt ? 

19.50 och 20.20. Solbadet. Avsn itt ur ~"end 
S ~hultz' opera. H and lingen för~ iggå r en 
,arm sommardag på ett hustak. 

20.55 och 21.30. Tekniskt magasin. Nilgra 
fÖfEök med ultraljud , isotoper och kort vä~"· 
u!! n. 

Torsdagen den 17 augusti 
15.00, 16.20 och 17.10. Havet är vårt öd e. 

En utsändning Olll det mod erna Grönland 
(skolradio ) . 

19.00 och 20.15. Det eviga kriget. En ko · 
med i av Leck Fischer. Handlingen försiggill' 
i en husvagn på en marknad. 

20.55 och 21.30. Käpphästpara ll. Vardags· 
människor demonstrerar si n frit idss)"ssebät t· 
ning. 
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Nyheter på danska radioutställningen 

Från den danska radioutställningen 
i Köpenhamn den 11-20 augusti 

ger vi här en översikt över de intres

santare nyheterna inom radio, televi
sion och elektronik_ 

Television 

Det största intresset vid denna ut
ställning knöts till televisionen, som för 
första gången i Danmark demonstrera
dea i större skala av den danska Stats
radiofonien. En hel stab av tekniker och 

programledare hade under en längre tid 
förberett den serie av televisionspro
gram, som gick av stapeln under utställ
ningsveckan. Se s. 324. TV-programmet 
utsändes över en i danska radiohuset 
uppställd TV-sändare, medan program
men upptogs i en demonstrationsstudio 
i utställningslokalen. Inspelningen av 
TV-programmet försiggick inför »öp
pen ridå» och kunde följ as av utställ
ningsbesökarna. 

De flesta danska radiofabrikarntern a 
hade låtit tillverka modellapparater för 
televisionsmottagare, de flesta var i full 

aktion under utställningen för att återge 
de i Statsradiofoniens demonstrations

studio upptagna programmen. En del 
finnor hade . också importerat televi
sionsapparater från England och Hol
land och man hade därför intressanta 
möjligheter att göra en j ämförelse mel
lan olika märken. 

De danska TV-apparaterna, (som åt
minstone i viss utsträckning var beställ
da hos en dansk specialfirma på områ
det, som låtit tillverka ett antal televi
sionschassier som fabrikanterna sedan 
låtit inmontera i p33sande höljen), var 
inte särskilt driftsäkra och uppvisade 
också andra påtagliga tekniska brister, 
vilket väl kanske inte heller är att för
undra sig över med hänsyn till den 
korta tidsfrist, som stått fabrikanterna 
till förfogande. 

Philips representanter i Danmark vi
sade en hel uppsättning av TV-appara
ter, däribland två projektionsmottagare; 
alla apparaterna var samtidigt i aktion. 
Projektionsapparaterna med en bildyta 
av SOX60 cm och utan störande optisk 

Fig. 4. Projektionsmottagare av dansk tillverk· 
ning från Unica Radio. 

förvrängning i bildkanterna kunde di
rekt jämföras med de ljusstarkare di· 
rekt-syns·mottagarna. I större lokaler är 

Fig. 1. Televisionsmottagare av dansk till
verkning. Tillverkning: TO-R Radio. 

Fig. 2. DansktilJverkad televisions· 
mottagare frän Ruhe Radio. 

Fig. 3. Televisionsmottagare av förstkla ssigt 
engelskt fabrikat (His Master's Voice). 
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uLan tvekan projektionsmottagaren att 
föredra genom sin större bildyta. Den 
lägre l j usstyrkan på glaset kräver dock 
reducerad belysning i rummet, en nack
del som direkt-syns-mottagaren går fri 
från. 

Bland de större direkt-syns-mottagar
na kan nämnas en högklas ig televi
si on mottagare med Iabriksmärket His 
Master' s Voice från EiJtll (Electrom:cal 

and Musical lndltstries Ltd, England) , 
vars 30X 40 cm skärm gav utmärkta 
och mycket lj uSiJ tarka bilder. EMI till
verkar inte endast 405-linjers TV-appa
rater för hemmamarknaden utan även 
625-linjers apparater för export. 

Ruhe Radio i Köpenhamn är den 
danska 5pecialfirma för television, som 
hittills tillverkat de flesta televisionsmot
tagarn a i Danmark. Firman har specia
liserat sig på mottag,are med Philips
komponenter. Ett av de mottagarechas
sier, som firman tillverkar, innehåller 
sammanlagt 23 rör och som direktsyns
rör används Philips MW31/ 18. Rören 
är i stort sett rimlockrör med EF42 i 
mellanfrekvensförstärkaren. En liknande 
mottagare tillverkas I aUströmsutfö
rande med sammanlagt 20 rör, varvid 
EF80 ingår 'som standardrör, medan 
bildröret är detsamma som i växel
strömsmottagare. Man uppgav, att all
strömsmottagaren borde kunna säljas 
för ca 1800 danska kronor. I båda des
sa televisionsapparater ingår som stan
dardenhet Philips', högspänningsaggre
gat (7 kY). Mellanfrekvenstransforma
torer och övriga HF-kretsar hade på 
beställning tillverkats av Torotor. 

För övriga danska TV-mottagare 
lämnades inga tekniska data och fabri
kanterna framhöll, att någon seriepro
duktion inte är aktuell förrän perma
nenta TV-sändningar från SLatsradiofo
nien kommer till stånd. 

En lustig detalj, som bl. a. demon
strerades av Philips, var en TV-motta
gare och sändare uppställda så, att man 
fick se sig själv på motagarens skärm, 
ungefär som man ser sig själv i spegeln. 
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Fig. 5. Dan sk rundradiomottagare med elegant exteriör. Framsidan plast men övrigt 
byggd av trä. Telavox Radio. 

I fråga om televisionsdetaljer var det 
egentligen endast ett företag, som hade 
någonting att visa upp, nämligen Phi
lips, bl.a. den nya rörserien för televi
sionsmottagare EQ80, EeL80, EF80, 
PL81, PY80 och PL83 jämte tillhöran
de katodstrålerör MW31/18. Även To
rotor utställde en del spolsystem och 
chassier för televisionsmottagare. 

Rundradiomottagare 

På utoställningen demonstreradBS ett 
betydand.e antal nya modeller för rund
radiomottag.are. Man kunde konstatera 
att golvmodeller intog en dominerande 
plats, och att modellerna i övrigt föga 
skiljer sig från de svenska. lalusianord
ningar i stället för lock på golvmodel
lerna för grammofondelen tycks ha bli
vit populära och återfanns på åtskilliga 
typer. Bandspridning på kortvåg åter
fanns på nästan de fle sta större appara
ter; flera fabrikanter hade delat upp 
skalan i två halvor av vilka den ena 
omfattade stationsnamnen på ett ·antal 
kortvågsband och den andra mellan
vågs- och långvågsområdet. På en appa

rattyp var följ.ande våglängdsområden 
uppdelade i inte mindre än 7 ungefär 
lika stora skalor med stationsnamn : 
10-13, 16-19, 25-31, 41-49, 70
200, 200-550, 800-2 000 meter. 

Åtskilliga grammofonmöbler var för
sedda med grammofonverk, omkopp
lingsbara för tre olika hastigheter 331,6 , 
45 och 78 varv/ min. 

Några av de danska firmorna visade 
upp en del originella nykonstruktioner 
bl. a. Neutr%n Radio AS, som visade 
upp Bn radiogrammofon, där högtalarna 
var skilda från själva lådan och an

bringade på en - för övrigt påfallande 
liten - baffel, se fig. på s. 323. Denna 
apparat är försedd med en verklig 
j ätteskala, vars storlek bäst framgår av 
bilden, och där man återfann band
spridningsområden på kortvåg på fyra 
rundradioba'l1d och d.essutom ett sär
skilt kortvågsområde 10-30 m. Denna 
mottagare, som utrustats med ett av
stämt högfrekvenssteg, uppges h.a en 
känslighet, som närmar sig kommunika
tionsmottag,amas: på kortvågsområdet 
är känsligheten 6 J..I-V, medan den på 
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Fip.:. 6. Ny typ av hörtelefon från A l S Danavox. 

mellanvåg är ca l ,uV. Selektivitetsreg

leringen är kombinerad med tonkontrol

len på sådant sätt, att mottagaren kan 

inställas på 3, 5, 7 och 15 kp/ s band

bredd. För att uppnå stort frekvensom

råde i LF-delen är mottagarens ut

gångstransformator sektionslindad. 

Bland de mera originella mottagare

konstruktioner/la kan ocbå nämnas en 

väggmottagare från To-R Radio A / S , 

Köpenhamn , aVEedd att upp~ättas på 

väggen ovanför länstolen och i vilken 

en inbyggd lampa samtidigt fun ge rar 
som läslampa. Rörbestyckning UCH42, 

UF41, UBC41 , UL41, UY41. Färg: sjö

grön eller röd. Se fig. på s. 323. 

En mottagare från Telavox Radio 

med låda av trä men med fronten i plast 

hade en g,anska originell konstruktion 

och tilldrog sig också ett visst intres:e 

genom sin djärva formgivning. Se fig. S. 

Bland resemottagare lade man märke 

till en liten miniatyrmottagare av ame

rikanskt snitt, som utställdes av Neutro

fon Radio A/ S. Denna apparat som har 

måtten 240 X 123X 70 mm, väger ca 2 

kg inklusive batterier. Se fig. på s. 323 . 

Detaljer 

Bland dansktiII verkade radiokompo

nenter märkte man i första hand de pro
du,k,ter, som utställdes av Torotor och 

328 

Prahl/.. Dessa firmors tilherkllillg är 

välkänd här i Sverige, varför en utför

lig,are presentation bör vara överflödig. 

En n y typ av skivväxlare demollstre

rades av Scandinavian Radio Televis ion 

Co A / S. Denna skivväxlare, som by ter 

10 skivor olika storlekar om vartannat 

j godtycklig ordningsföljd, tilldrog sig 

hetydande intre3se genom sin synnerli

gen enk\.a komtruktioll. För manövrr

ringen finns det endast en knapp. Skiv

växlaren användes i kombination med 

en nålmikrofon av lättviktstyp. Nål

tryck ca 15 g. Se fig. 9. 

Nya dansktillverkade lågvoltselektro

lytkondensatorer i miniatyrutförande 

uppvisades av lanko kondensatorfabrik, 

Köpenhamn. Dessa kondensatorer är in

byggda med aluminiumhölje och har 

kondensatorvärden upp till 100 /tF med 

ytterdimen.5 ionerna endast 40 X 15 mm. 

En helt ny .typ av huvt:dtelefon 

(»stetoset») demonstrerades på ut.5täll

ningen för första gången av'A / S Dana

vox. Denna telefon, vars utseende fram
går av fig. 6 har följ ande data: Vikt 

35 g, impedans 20- 2000 ohm, fre

kvensområde 100-3500 p/ s. Idenila 

hörtelefon användes 'Som ljudgivare 

sanIIlla miniatyrelement som användes 

i de »ear-pieces» (eller »örtelefoner», 

som man möjligen skulle kUjlna kalla 

dem på svenska) , som ingår som detalj 

i hörapparater för döva . (Se nedan). I 

övrigt är hörtelefonen uppbyggd på 

samma sätt som ett läkar-stetoskop. Den 
n ya telefonen bör pa:,sa utomordentligt 

bm bl. a. för diktafonapparater och hör 

Fig . 7. MagnPtisk ljudgivare i min iaty r
utförande fran A/ S Danavox. Den ä r försedd 
med e t.t plastmellanläg;! avsel t att st ickas in 

i öra t. S. k. »örtclcfon». 

Fig. 8. Utgångstransform ator i miniatyrut· 
förand e. Mått : 11,5 X 15 X 19,5 mm. Från A/ S 

Danavox. 
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Fig. 9. Ny dansk typ av ski vbytare av o"edvanligt enkel Fig. 11. Mät- och trimningsocillograf från 
konstruktion. Scandinavian Radio -l e!evisioll Co \ / :,;, 

lämpa sig väl för laboratorie- och ama
törbruk. 

En utgångstransformator i miniaty.r

utförande, dimensioner 11,5 X15 X19,5 

mm visades också av Danavax. Denna 

transformator, som är lindad på spe

ci.alkärna ger en utgångseffekt på ca 10 

mW och har en primärimpedans på 50 

kohm och omkopplingsbar sekundärim

pedans på 30, 60 och 120 ohm. Man 

exporterar dessa transformatorer bl. a. 

i betydande mängd till fabrikanter i 

England och USA, som .tillverkar hör

apparater för döva. Andra användnings

områden är miniatyrapparater av olika 

slag. 

Afätinstrument 

Bland nya mäti,nst rumen t lade man 

bl.a. märke till ett par nya instrument 

från Radiometer, Köpenhamn, bl. a. en 

mätsändare, som täcker TV-området 

och en grid-dipmeter, som går upp till 

220 Mp/s. Av övriga nyheter från sam

ma företag såg man en rörvoltmeter, 

linjär upp till 10 Mp/ s och med det 

känsligaste området O-10mV. 

Firma Elektro-Kolltrol A / S , Köpen

hamn, demonstrerade ett nytt märkligt 

instrument av universaltyp. Med detta 

instrument kan man mäta induktanser 

0,5 pH- 50 mH med ± ;) 'X noggrann

het, kapacitanser 0,5-50000 pF med 

en noggrannhet av ± 5 '/r. eller 0,5 pF. 
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Samma instrument kan även användas 

för frekvensmätning 42 kp/ s till 13,6 

NIp/s, vidare som rörvoltmeter 0,1- 300 

V från 15 p/ s till 20 Mp/s och likspän 

ningsmätningar från 0,1- 300 V. Sam

ma instrument kan också användas för 

jämförelsemätningar mellan induktanser 

eller kapacitanser, varvid man även får 

fram komponenternas relativa godhet 

uttryckt i procent. Elt .verkligt univer

salinstrument alltså! 

Samma finna hade också någ.ra pä 

ett mycket originellt sätt uppb yggda de· 

kadmotstånd, som lätt kan byggas ut i 

godtyckliga kombinationer, genom att 

dekaderna är försedda med stickprop· 

par passande till motsvarande stickkon

takter på enheterna. 

Davometer utställde bl. a. ett univer

salinstrument med inbyggd mättransfor

mator, varigenom man gjort sig obero

ende av likriktarens temperaturberoell-

Fi:;. 10. Ull iversalin strument fr a n Elektro· 

KontroI A I ':- m ed utomordentJip;a möjligheter. 


Se text en' 


Elektro·Kontrol AlS. 

de resistans och varigenom man fåu 
samma skala för både likström och 

växelström. Instrumen tet har en ln

gångsresistans ,av 10 kohm per volt och 

har ett inre spänningsfall på 0,1 V. In

strumentet är försett med ticonal-mag

net; mättransfonnatorn är lindad på 

specialkärna. 

En ny magnetisk miniatyrljudgivare 

demonstrerades av A/ S Danavox. Ljud

givaren är mekaniskt så utfonnad , att 

man på densamma kan anbringa ett 

sprutgjutet plastmellanlägg, avsett att 

stickas in direkt i ytterörat. I denna 

fOTm användes anordningen som Ijud 

givare i hörapparater för döva. (Se 

fig. 7.) 

En Il)' mät- och trimningsoscillograI 

demonstrerades av Elektro-Kontrol A/S, 

Köpenhamn. Denna oscillograf har en 

inbyggd oscillator, frekvensområde 100 

-1400 kpjs, som kan frekvensmodule

ras så, att man direkt på katodrörets 

skärm kan få f,ram avstäm:llingskurvor 

för antingen en hel mottagare, för MF

steg eller för enstaka avstämda kretsar. 

Inbyggda förstärkare ger för Y-plat

torna en känslighet av 570 mm/ V och 

för X-plattorna en känslighet av IS 

mm/ V. Vippgeneratorn är byggd för 

frekvensområdet 20-30 000 p/ s. I öv

rigt är detta instrumen t -försett med yt

terligare en del i,ntressanta finesser, som 

vi hoppas fä anledning att återkonm1:J 
till. 
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Mekanismen hos dielektrika 

IV. 


Restladdningsfenomen vid skiktade isolationsmaterial 


( forts.) Av fil. mag. 	STEN WIKSTRÖM 

T J/. är mycket större än de tidskonstan. 
ter som fås ur ekv. (47) och (48). Låt 
o exempel is anta att båda skikten är 
lika tjocka och att el = C2 = 6 samt att 
;'1 = w - t;; och 1'2 = 10-17 Si.emens/ cm. 

Detta är ganska vanliga värden vid 
kondensatorer med fast dielektrikum. 
Det rena isolationsmaterialet, som har 
en ledningsförmåga av 10-17 S/ cm, tän
kes vara »förorenat» av ett något sämre 
isolationsmaterial med ledningsförmå
gan 10-15 S/ cm. Det ger en tidskonstant 

4n' 9.1011(0,5' 1O-u +O,5-=!0-17 j 
=1050 sek. 

Om mau, som v,anligt, anser att för
loppet i praktiken är klart efter en tid 
som är ungefär 4 gånger ti,dskonstanten, 
bety-der -detta att efter en timme är kon
densatorn fortfarande inte färdigladdad. 
Med uttrycken i ekv. (50) kan vi be
räkna hur spänningen delar upp sig 
över skikten i inkopplingsögonblicket. 
Dessa ger 

(59) 

och 

(60) 

Vid starten bestäms som synes poten
tialuppdelningen enhart av dielektrici
tetskonstanterna, under det att i det sta
tionära tillståndet är samma uppdelning 
bestämd av ledningsförmågorna. 

På grund av restladdningsverkan blir 
kondensatorns kapacitans C variabel 
med tiden, och vi skall strax se att kapa
citansökningen från CD till Coo är vä

sentlig. Vi inför en storhet, f res' som är 
det f-värde, som svarar mot CD om di
e1ektrikum tänkes homogent. Vid t = (l 
är 

P. 	R. - B-g - Mekanismen hos. .. 7 
V 

Do = D10=D2o = Cres' Emed = Eres • - 
a 

om Emcd är medelvärdet av elektriska 
fältstyrkan. Vid,are är 

V- E .- E - C1C2D(I fl. lO - E? " 0 -' 
- - (1- flEl+IF.2 a 

Kombination av dessa två senare ekv. 
ger 

(61) 

Kondensatorns kapacitans uttryckt i 
Farad/ cm2 yta blir 

C - C1 C2 
0 - 4n' 9 • lOlla [(1-f) cl+IE2J (62) 

Ur ekv. (56) och (57) erhålles ut
trycken 

VE 00= _ )'2
1	 (63)

(1-f)Yl+fY2 a 

E200 = . Yl V 
(64)

(1-f)Yl+IY2 a 

Motsvarande laddningar på beläggen 
blir 

Q 00 - clY:-2--;:---,-~ 
l - 4n. 9 .1011 [(1- f)Yl+1Y2] 

V 
--coulomb/ cm2 

a 

och 

Q200 = E2Yl _ . 
4n'9 .1011 [(1-f)Yl+lr2] 

V I b .). -cou om / cm-
a 

e, 	 2 

Fig. 10. Laddningstillstånd et i ett skiktat 
dielektrikum vid t=co då E1='2 och f"1=2Y2' 

Den större av de båda laddnillgarna 

ligger helt på ena belägget. Motsvaran
de laddning med motsatt tecken ligger 

dels på det motsatta belägget och dels 
i gränsytan mellan de båda skikten (se 
fig. lo). I vårt fall har vi antagit all 

Yl~Y2 och El~E2' Kondensatorns totala 
laddning är i fortfarighetstillståndet 
Q200. Härur kan man beräkna kapaci· 

tansen Coo. 
Q2=

Coo=-- = 
V 

Cl • Yl 
-'4n . 9 l-"'"""' [ ( l-j) it+IY2] a- - ------'" O11-='

Farad/cm 2 

Förhåll an-de t mellan C00 och Co blir 

då 

Coo Yl [(l-jlcl+ls2] 
(65)c;- = fl [(1-/)Yl+IY2] 

Med våra tidigare uppgivna praktiska 
värden får vi 

Coo 200 
Go = 101 

Som synes är uppladdningen inte av
slutad då kondensatorn har upptagit den 

laddning, som svarar mot kapacitansen 
Co. Utan laddningsförloppet fortsätter 
genom att en viss laddningsmäng-d vand· 
rar in genom det av isolationsskikten, 

som har den större ledningsförmågan 
fram till gränsytan mellan isolations

skikten, där slutligen denna laddning 
fördelar sig likformigt. Trots sin, rela· 
ti vt det andra skiktet, höga ledningsför. 

måga utgör detta förstnämnda skikt ett 
mycket stort motstånd, varför denna 
inre uppladdning kräver synnerligen 
lång tid. Resultatet blir, att vid lång. 
varig la-ddning förmår kondensatorn 
uppta en avsevärd extraladdning, rest
laddningen. 

När laddningsspänningen brytes har 
således en sådan kondensator sanna 
laddningar dels på beläggen och -dels i 
sitt inre. Vid kortslutning försvinner 

lad-dningen på beläggen praktiskt taget 
ögonbliokligen, medan den inre hl-dd
ningen kvarstår och först långsamt neu
traliseras. Den har därför fått namnet 
restladdning. 
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U rladdning av kondensator 
med skiktat dielektrikum 

Vi förutsätter .att kondensatorn enligt 

fig. 10 är uppladdad till spänningen V. 
Pä de båda beläggen förefinnes ladd

ningarna 

Q 00= EtY2 . 
4n' 9 .1011 [ (1-/)1'1+/1'2] 

V 
coulomb/cm2 

a 

V 
. - coulomb/cm2 

a 

Index 00 hänför sig till uppladdnings

förloppet. Vid studium av urladdningen 

kortsluter vi kondensatorn med en gal

vanometer. rladdningen sker då i två 

etapper. Först ut j ämnas potentialen mel

lan beläggen, vilket sker mycket snabbt, 

eftersom urladdningsmotståndet endast 

utgöres av galvanometermotståndet. Den 

mot restladdningen svarande laddningen 

med motsatt tecken fördelar sig härvid 

på båda beläggen. Se fig. Il. 
Därefter skall restladdningen vandra 

ut till båda beläggen och ut j ämnas. Vi 
anser, att den första urladdningen sker 

momentant, och att vi sålunda vid ur· 

laddningens början (t=O ) har en rest· 

laddning Q, o som är skilln aden mellan 

de tidigare angivna laddningarna på 

beläggen, Q200 och Qloo. 
l 

4n .9.1011 

Et YI-EIY2 V coulomb/cm2 (66) 
(l-j)YI+h'2 a 

Fältstyrkorna vid urladdningens bör

j an är EIO och E2 o och förskjutningarna 

Dlo och D20 . Nu gäller självklart att 

DIO=EI' El o ; D20 = E2' E20 ; 

Dlo+D20 =D,o 
Och eftersom beläggen ligger på sam· 

ma potential kan spänningen över isola

tionsskikten skrivas 
V80 = /aElO = (1- j)aE2o (67) 

Detta ger fältstyrkorna 

Elo = (l-f) . 


1021' l-EtY-=.2_ :--_.,-----,,
-;::['7:(1,...----:/"....)y-1+/Y2J [(1-/lEl+/E2] 
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G 
Fig. Il. Tillståndet i d ielektrikum vid starten 

av urladdningsförloppets senare del. t = O. 

V 
. -volt/cm (68) 

a 

E2YI-E1Y2 

1.( l - j) Yl+fy 2] [ ( l f-:-:- -'---;-2 ] 
=- )E-I + fE--c:"

V 
. - volt/cm (69) 

a 

Och spänningen över skikten 

Vso = /(1-j) . 

Utjämnandet av restladdningen Q, 
och avtagandet hos fältstyrkorna El och 

E2 sker efter exponentialfunktioner med 

samma tidskonstant. 
~(';I

Q,=Q,o . e (71 a) 

~01 
EtCC~Elo'e (71 b) 

~(-Jt 

E2=~E20'e (71 c) 

Urladdningsströmmarna per cm2 i de 

båda skikten blir då 
. ~et 
lut = Yt • El o • e 

och 
. ~(·h 

lU2=Y2· E20· e 

Totala urladdningsströmmen kan skri· 

. d Q, dO .. 'k' ..vas lu = --~, a stromn tmng'Bn ar 
dt 

motsatt den som förskjutningslinjerna 

har. Vidare är 

iUI+iu2 = iu 
~(,lt-(-;!I

Yt . Et o • e +1'2 . E2o . e = 

~(-h 

=G·Q,o·e (72) 
Härur kan G lösas till 

0 = y,E1o+Y2E20 
Q,o 

(73) 

Konstaten e vid urladdningsförlop

pet är således densamma som konstan

ten a vid uppladdningsförloppet. Då ur

laddningsströmmarna går åt varsitt håll, 

kommer galvanomete rn att mäta skillna

den mellan desamma. 

Enligt vad som framkommit ovan är 

både laddnings- och urladdningsström. 

marna exponentiella och kan skrivas 

(74) 

Logaritmeras detta erhålles 

lni=lnio-at (75) 

Uppritas alltså In i mot t bör man få 

en rät linje med vinkelkoefficienten -a. 

l praktiken visar det sig, att linjen ej 

blir rät utan kroknar vid stora t-värden. 

Se fig. 12, som visar ett par typiska kur

vor över sambandet ström-tid. Man ser 

där, att en höjning av temperaturen 

medför en kraftig ökning av strömstyr

kan, vilket ju också var att vänta, då 

ledningsförmågan stiger exponentiellt 

med temperaturen. Att linjen kroknar 

mot slutet av försöket anses bero på, att 

i dielektrikum förekommer på en gång 

flera förlopp med olika tidskonstanter. 

Adderar man flera exponentialfunktio

ner, kan man nämligen få fram kurvor, 

som väl liknar de som återges i fig. 12. 

e/ogl'u, 

~----------------__ t 
Fig. 12. Urladdningsströrrunen som funktion 

av tiden i skiktat dielektrikum. T,,>T,. 
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SY15AOE provar Iransceivern. 

Allmänt. 

Sändaren i en transceiver utgöres ofta 

aven självsvängande oscillator- Stabili

teten blir naturligtvis bättre i en kristall

styrd sändare, men en sådan har också 

en del nackdelar. Den fordrar förutom 

kristallen en massa extra strömslukan

de rör som frekvensmultiplikatorer, om 

man vill köra på 2-metersbandet 

Eftersom transcei vern skulle vara 

portabel och så enkel som möjligt och 

batterilivslängden så lång som möjligt, 

valdes varianten med sj älvsvängande 

oscillator- Den har fördelen att den 

fordrar endast l a 2 rör och är ytterst 

enkel att bygga. Samtidigt har den 

emellertid den nackdelen, att den gärna 

blir instabiL om den inte bygges yttenl 

omsorgsfullt både mekaniskt och elekt

riskt. Den blir äver mer eller mindre 

frekvensmodulerad, om den anodmodu

leras till mer än ca 70 procent 

Mottagaren i en transceiver kan an

tingen v·ara en superheterodyn eller en 

superregenerativ detektor- Supern är 

naturligtvis den förnämligaste lösningen, 

men den blir rätt komplicerad, då den 

fordrar två eller tre frekvensomvaild

lingar, för att man skall kunna få nä

gan större spegelfrekvensselektivitet. 

En enklare lösning erbjuder den su

perregenerativa detektorn, där man med 

enkla medel kan uppnå stor känslighet. 

Lj udåtergivningen kan göras relativt 

god, men dess selektivitet är dålig, niir 
mottagaren ar j usterad för maxi Illal 

känslighet Den superregenerativa detek

lorn har även en viss volymkontrolIc

rand e verkan dvs_ den är avsevärt 

känsligare för svaga signaler än för 

starka och arbetar härvid logaritmiskt. 

Enkel traD 
2-meter 

Av stud. GC 

( 
Förbindelse över 8 km distans har 

byggda enligt denna beskrivning. Tn 
bör passa bra för söndareamatöre 

~-------------------
Detta gör den gamka tålig mot stör

ningar- Den superregenerativa detek

torns princip är ganska invecklad, och 

det skulle föra för långt att här gå när

mare in på den. 

För den som är intresserad av dess 

arbetssätt kan rekommenderas följ ande 

Ii tteratur: 

L S A Johansson: Super regenerativ 

mottagning_ Populär Radio nr 3 och 

5/194L 
2_ J K Möller: Amatörradio. Stockholm 

1949_ 
3. The Radio Amateurs Handbook, 

1948. 

Resultatet av funderingarna blev en 

kombination ·av en självsvängande oscil

+t,5V 

+~ov -90V ~5, ~ 
+ t.sv -t,SV 

Fig. 1. Principschema fi;r transceivern. Ob,! 

lii " " l 
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•celver för 
bandet 
r SJÖGREN 

'ätthållits med ett par transceivrar 

~ivern är ytterst enkel att ?ygga och 

nybörjarstadiet med C-certifikat. 
___________________J 

lator och en superregenerativ detektor. 


NJodeIlapparaten har visat sig fungera 


oväntat bra, och förbindelser har uppe


hållit; på mer än 8 km avstånd. Ljud


kvaliteten är hygglig, och känslighet 


och stabilitet likasit 


Principschemal. 

Principschemat innehåller två ror, 


nämligen acornröret 953-A och minia· 


tyrröret 3S4. Apparaten fungerar som 


anodmodulerad självsvängande oscilla


tor i sändarställning och som super

Närbild av transceivem. Bilden visa r tydlig t hur sväng ning,; 

regenerativ detek tor i mottagarställning. kre tsen utformats och li ka",i Iedningsl.lragningen. 

Oscillatorn är av den vanliga ultraau

diontypen; den har visat sig vara gan les liten. Avstämningskondensatorn e, 
ska frekvensstabil, om den byggs me är en vanlig Ape-kondensator på ca IS 
kaniskt stabilt och ledningslängde n hål "'I 

pF, som slaktats så, att alla plattor ut0111 

en rotor- och en statorplatta avlägsnats.C, 	 l »APC» kondensator som. »modi
fi erats», se texten Den har visat sig lagom täcka bandet 

C, 2-20 pF Philipstrimmer 
144-146 Mp/ s. e 2 är en vanlig PhilipsC, 50 pF keramisk eller glimmer 

e, ca 5000 pF trimrner, som parallellkopplats med el' e. 50000 pF 
Den används som »ba,ndset»-kondensaC. 500 pF 

R, 10 k-20 k 1/2 W tor och möjliggör en bekväm intrim
R2 ca 10 1\1 1/2 W 
R3 750 )/2 W ning av bandet. Genom att trimma om 
R, 500 % W avstämningskretsen med e 2 kan ävell 
R, 100 k pot. 
R, 0,5 M % W kommersiella stationer utanför bandet 
Dr, och Dr,: Vardera 30 varv 0,2 mm avlyssna3 utan spolbyte. 

emaljerad eJIer silkesomspunnen 
koppartråd på 6 mm stomme t. ex . Spolen L , är »luftlindad» med 3 varv 
ett l M l W ohmitemotstä nd 2 mm emalj erad eller blank koppartråd.

Dr" Sildrossel av miniatyrtyp 

T LF·transforrnator med en extra mi
 Dess diameter är 10 mm och lindnings

krofonlindning om ca 250 varv 0,2~ 
 längden 20 mm. Dess data är inte sär

mm tråd. 

a ABC-Re 3 poligt 2 vägs relä t. ex. skilt kritiska, eftersom det önskade fre
--h>------ Palmblads Re 23/ 10 kvensbandet ändå kan trimmas in medn<.ROFON S, l polig strömbrytare
rRl::iMBR"YrARE ej. Om frekvensen trots urvridning al' 

Mik Kolkornsmikrofonkapsel 
52 2 polig strömbrytare 

trimmern skulle vara så låg, att inte
L, se text 
L, se text. amatörernas tvåmetersb and täckes, bör 

iir ligga tillslaget läge, vid. det fig. ,isade "-_____~__.J man pröva en spole med färre van'.däet. 
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Fig. 2. Denna bild torde med önskvärd tydlighet visa transceiverns mekaniska utformning. Likaså 
framgår 

Spolen har på modellapparaten fast· 

satts <lirekt på Cl med banankontakt

stift, som modifierats (se fotos) .Den 

är lätt utbytbar, genom att man lossar 
dess fästskruvar. 

Högfrekvensdrosslarna Drl och Dr2 

består vardera av 30 varv 0,2 mm. emal

jerad koppartråd tätlindade på hög

ohmiga stavrnotstånd eller trolituIstavar 

med 6 mm diameter. De placeras så 

nära avstämningskretsen som möjligt. 
Vaxkokning av drosslarna rekommende

ras, då detta effektivt håller tråden 
kvar på slommen. 

Gallerläckans värde är olika i sänd

nings- och mottagningsläge. Läckan på 

10 MQ bör utprovas, då det till stor del 

är den, som bestämmer mottagarens 

känslighet. 

LF-transformatorn är av vanlig typ 

och har varvtals omsättningen l: 3. 

Utanpå dess li,ndning har en extra lind· 

ning om ca 250 varv 0,2 mm emalje

rad tråd pålagts för mikrofonen. 

Transformatorn tjänstgör som kom· 
binerad LF· och mi,krofontransforma· 

tor. Naturligtvis kan även separata 
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av bilden ganska väl, hur ledningsdragningen 

transformatorer användas för LF och 

mikrofon, om man parallellkopplar de 

två transformatorernas sekundärlind· 
ningar. Om man inte vill linda trans

fornlatorn själv, kan det göras av nå
gon transformatorfabrik. 

Ö,'ergången från sändnings- till mot

tagningsläge och tvärtom ombesörjes 

av omkopplaren OAIlC. I modellappara. 

ten bes tår denna av ett relä, som ma

növreras genom intryckning av mikro

fontangenten. Reläet är av typen 6V, 3· 

poligt 2·vägs (Palmblads Re 23/ 10), 

som omlindats för 1,5 V. Detta har 

skett genom att relästommen lindats 

full med 0,35 mm EE koppartråd. Na

turligtvis kan eventuellt en vanlig om

kopplare typ 4-poligt 2-vägs eller en 3

poligt 2·vägs användas. I sistnämna fal

let måste dock mikrofonströmbrytaren 

manövrer.as separat, då inte alla sektio· 

nerna räcker till. 

Modulatorn. 

Mikrofonen är av vanlig kolkornstyp ; 
glödströmsbatteriet levererar den nöd· 

vändiga strömmen. 

ordnas. 

Modulationdrosseln Dr3 är ell vanlig 

lågfrekvensdrossel av miniatyrtyp. Den 

bör helst ha en induktans överstigande 

5 H, och dess lindning bör minst kUIl

na tåla 15 mA. Dess uppgift är att för

hindra att tonfrekvens från LF-rörel 

kortslutes genom .anodbatteriet utan j 

stället påföres oscillatorn resp. 11 örtele

fonen. 

Hörtelefonen kan vara antingelJ hög

eller lågolunig. Man skulle kunna tro, 

att ljudstyrkan blir allvarligt lidande på 

grund av den felaktiga impedansanpass. 

ning, som föreligger om en lågohmig 
telefon användes. Detta är emellertid 

inte fallet ; prov har gjorts med båda 

typerna, och det har visat sig, att ljud

styrkan i stort sett är densamma vicl 
både hög- och lågohmig telefontyp. 

För att slippa från olägenheterna vid 

likström genom telefonen har denna 

sidställts med hjälp av kondensatorn C". 
Medhörning i sändningsläge, för kon

troll att modulatorn fungerar, har möj
liggjorts genom att sektion C på om

kastaren kopplar in kondensatorn Ca i 
serie med telefonen. Denna sektion änd-
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ral' också katodmotståndets värde, ge

110m att R g i sändningsläge shuntas med 

R1_ Denna »finess» håller gallerförspäu

ning på 3S4 konstant vid övergång 

fran sändning till mottagning och tvärt

om. 

Värdet på koudensatorn C4 är relati vt 

kritiskt. Dess uppgift är a tt erbj uda en 

framkomlig väg endast för quench-fre

kvensen och därigenom hjälpa röret att 

själv alstra sina quench-svänningar. Om 

kondensatorn tas till för liten, blir . ter

kopplingen av quench-frekvensen för li

ten, och röret slutar att supergenerera. 

Om den i stället tages för stor , kortslu

tes tonfrekvensen, och ljudstyrkan i hör

telefonerna blir dålig. Dess värde bör 

emellertid ligga mellan 2 000 och 5 000 

pF och måste också utprovas. 

Superregenerationen kontrolleras med 

votentiometern Ro. Den är värdefull, då 

det gäller att reglera mottagarens käns

lighet, men kan ev. utelämnas. 

l1ekanisk utformning. 

Som synes är transceivern inbyggd i 

en vanlig »matsäcksburk» av plåt, i vil

ken anbringats en aluminiumskiva på 

vilken bl. a. rörhållaren för 3S4 och 

transformatorn fastsatts. Batterierna 

1,5 V och 90 V är inte inbyggda utan 

får medtagas i en särskild enhet. Natur

ligtvis ·kan man ta till apparatens dimen

sioner så, att man även får rum med 

batterierna i den; detta gör appaTaten 

ännu lättare att transportera och handha. 

Beträffande den mekaniska utform

ningen gäller, att ledningarna bör vara 

~a korta som möjligt. För långa led

ningslängder i högfrekvensdelen kan re

sultera i, att apparaten helt vägrar aU 

fungera. Det är lämpligt alt bygga hög

frekvensdelen först, och när man har 

fått den att fungera gör man lågfre

kvellsdelen klar. Provningen av oscilla

torn verkställes, genom att man håller 

ell s. k. indikatorlampa i närheten av 

oscillatorspolen. Lampan skall lysa 

kraftigt, när alla spänningar släpps på. 
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Provning. 

Indikatorlampan bestå r aven spole 

på l ii 2 varv med samma diameter 

som oscillatorspolen, till vilken en 

dvärgglödlampa med låg strömförbruk

ning är kopplad. Lämpliga lampor är: 

Luma 6 V, 0,04 A och Philips 2,5 V, 
0,1 A. 

Om man har tillgång 1ill ett mäLin

strulYlI'nt, bör man mäta upp galler- uch 

anodströmmarna på oscillatorröret. Gal

lerströmmen bör hålla sig omkring l 
mA, och anodströmmBn omkring 9 mA. 

Att mottagaren svänger kontrolleras 

genom att man hör ett kraftigt brus i 

hörtelefonen. Detta brus försvinner 

emellertid, då en station kommer in. 

Vid vridning på potentiometern skall 

mottagaren gå in i och ur svängning 

jämnt och fint. Om så inte är fallet, 

justeras gallerläckan Rz och konden 

satorn Ct . Stör,s ta förstärkning erhålles, 

när mottagaren j ust står på svängnings

gränsen. 

Provning a v lågfrekvensdelen kan 

ske, genom att man kortsluter konden

satorn CG, samtidigt som man talar i 
mikrofonen. 

Kalibrering. 

När transceivern färdigbyggts, kali 

breras dess skala lämpligen med hjälp 

av lechertrådar. Detta tillgår så, aU man 

spänner upp två blanka koppartrådar 

med ca l mm diameter och 3 m längd 

parallellt med 25 mm avstånd från var

andra. I ena änden av trådarna matar 

man in effekten via en liten kopplings

spole, som koppats mycket löst till oscil· 

latorspolen. Dit skall också indikator

lampan kopplas, så att den lyser. Lecher. 

trådarna kortslutas sedan med t. ex. en 

kniv, som man för fram och tillbaka 

utefter trådarna. Då kniven passerar 

vissa punkter minskar ljusstyrkan. 

De punkter där lampan helt slocknar 

fixeras, och avståndet mellan två på var

andra följande punkter uppmätes. Fre

kvensen erhålles nu enligt formeln: 

F ,.c 300 
}, 

där F är den sökta frekvensen uttryckt 

i Mp/ s och J. är våglängden dvs. det 

dubbla avståndet mellan två på var· 

andra följ ande reson anspunkter (se 

ovan). 

Till sist! Det är förbjudet för per

soner som ej har amatörradiolicens och 

tillståndsbevis att köra eller t. o. m. byg

ga en amatörsändare. Sådan licens 

måste först sökas hos Telegrafstyreisen. 

Närmare upplysningar kan inhämtas 

från Kungl. Telegrafs tyrelsens Radio

byrå, Stockholm 16, eller från för

eni,ngen Sveriges Sändareamatörer, 

Magnus Ladulåsgatall 4, Stockholm. 

POPULÄR RADIO:s 

inbindnings
parmar 

samt 

bundna 
årgångar 1949 

kan nu levereras omgående. 

Pris pärmar 2:50, årgångar 10:

Dessutom finnes ett begränsa t an

tal pärmar 1045-1048 samt en

staka bnndna årgllngar 1948. 

Gör Eder beställning under adress 

POPULÄR RADIO 
Box 3221 • Stockholm 3 
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Amatörtillverkning av inspelningsband 


Som avslutning på vår artikelserie 

om amatörbyggd bandspelare ges i 
denna artikel detaljerade anvisning

ar för tillverkning av lämpligt inspel

nillgsband för denna apparatur. 

Det har vi5at sig att magnetiiika järu· 

nxider är utmärkta bärare av Ij udin· 

spelningar enligt den av Poulsens angiv · 

na principen. De ~a oxider har nämli

gen ganska hög remanens och hög kOer

Gitivkraft, vilket är förmånligt i ;;.ädant 

material, som skall användas för maga

sinering av magnetiska kraftfältsvaria

lioner. Utrörda i cellulo~alack ger de en 

slags färg, som anbringad på lämpligt 

underlag, ger utmärkta band för inspel

ning på magnetisk väg. 

Varken tillagandet av denna färg el
le r anbri ngandet av den på underlaget 

erbjuder större svårigheter; i själva 

051"d,' 
• S..7dcr 

O Ud.nfand,;. srnd.r 

• Rl4ce51alion 

~ l1ikrobolgf? forbfnfJ~lse 

Omroder mpd owr 
50 indbY9gm P' km. • 

~ 10 lO )O -.o ;060 10 80 90 :x, ...w. 
f 1 

5 k .W . 30 k,W, 
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Vidstående karta visar hur man l 

Danmark tänker sig televisionens ut

byggnad på längre sikt. Fem sändare på 

30 kW med en räckvidd vardera på ca 

30 km skulle täcka hela Danmark. På 

Bornholm har man tänkt sig en 5 kW
sändare. 

Sändarna planeras bli inbördes för

bundna med mikrovågsförbindelser med 

riktan tenner. Avståndet mellan relä

stationerna i mikrovågsförbindelsema 
skulle vara 30-40 km. 

Som framgår av kartan har man 

tänkt sig anslutning via mikrovågslän

kar med både Göteborg och Malmö och 

mikrovågsförbindeher med Bornholm 

skulle till stor del gå över relästationer 

i Skåne. Anslutning söderut skulle ock

så ske via mikrovågslänkar. 

Televisions5tudios räknar man med 

skall inrättas i Köp znhal1ln , Odense, L
bjerg, Aarhus och Aalborg. 

Av fil. stud. ROLF PETIERSSON 

\erket kan en amatör själv tillverka så

dana band, som är acceptabla i fråga 

om brusfrihet och kvalitet. Vid om

:,orgsfull preparering kan man med dy

lika amatörtillverkade band få ett fre

hellEområde vid Ij udinspelning- och 

återgivning på 50-6000 p/ s vid en 

band hastighet av ca 25 cm/ sek. 

Olika typer av inspelningsband 

Innan vi övergår till att .närmare be

,kriva hur en amatör <själv kan tillverka 

in5pelningsband, kan det van av intres

se att med några ord beröra, hur mag

netofonband principiellt är uppbyggda. 

Det finns två olika huvudtyper, dels helt 

genomgj utna ba.nd s. k. L-band och dels 

"vå5kiktsband. Det genomgj utna bandet 

består aven blandning av j ärnoxid och 

bindemedel (polyvinylklorid), .som ut

valsats till ett tunt band. För att fll 
tillräcklig hållfasthet i ett sådant band 

måste procenttalet bindemedel i bandet 

vara ganska högt. Detta i·nnebär emel

lertid att svårigheter uppstå att få med 

diskantregistret tillräckligt högt upp. 

Därj ämte har inspelningsband av denna 

typ en benägenhet alt kopiera ill.6pel

ningen från bandvarv till bandvarv. 

Den andra typen av inspelningsband 

består av ett helt omagnetiskt underlag 

av plast eller också papper, på vilket 

.'nan applicerat ett tunt skikt av magne

tiskt material ungefär på samma sätL 

!,om man anbringar ett emulsion5's.kikt 

på film. Det omagnetiska underlaget 

kan vara av olika slag, ex. polyvinyl

klorid, cellulosaacetat och papper. Den 

m.agnetiska emulsionen, som anbringas 

i ett tunt skikt på underlaget, består a\

en suspension av magnetisk järnoxid i . 
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Il itrocellulosalack eller pol yvin ylklorid. 

Av största vikt är, att kornen i massan 

är sa små som möjligt. Kornstorleken 

bör ligga mellan O,l- l ,u. I massan 

bör det inte finnas med mera än ett 

}Jar procent av större partiklar. Des.s-a 

fordringar uppställas dock endast för 

band av allra högsta kvalitet. Inspel. 

ningsband för amatörbruk kan inne· 

hålla betydligt större korn. Visserligen 

få r man då räkna med, att brusnivån 

därvid ökar, varigenom man lår nöja 

5ig med mindre dynamik ca 40 dB, men 

rlå det är svå:t för en amatör att bygga 

förstärkare, som verkligen gör full rätt

visa å t hög:dassiga band, spelar dett,a 

inte så stor ,011. Beträffande det magne

tiska skikt_ets tjocklek, så bör detta hålla 

sig inom oränserna 0,01-0,02 mm. Om 

man arbetar med t j ockare skikt upp

"tår svarigheter aU få med en god dIs

kant. 

Framställning av magnetisk oxid 

Det finns mång,a olika sätt att fram

s tälla magnetisk oxid; de flesta meto

derna är emellertid behäftade med den 

- ur amatörsynpunkt - besvärliga 

;lackdelen , att den färdiga produkten 

iir sintrad, dvs. partiklarna har bakat 

ihop sig till hårda klumpar, som måste 

sönderdelas. För detta ändamål måste 

man ha tillgång till en god kvarn. En 

vanlig kulkvarn för laboratoriebruk är 

\ äl lämpad för detta ändamål, men det 

är ju inte många amatörer, som har 

tillgång till en sådan. I detta samman

ha,lg må omnämnas, att såväl kvarn.hus 

,om kulor måste vara av stål; i annat 

[all uppstår risk för att man får in 

omagnetiska ämnen i oxidmassan. 

Det finns e-mellertid enklare metoder 

fö r framställning av magnetisk oxid, 

,_om ej ger sintrat pulver, och som där

för är mer lämpade för amatörer. Vis

serligen måste man räkna med att man 

med dessa metoder får större partikel

storlekar (ca 3- S,Il) i oxidmassan, men 

[ör amatörtillverkade band bör detta som 
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nyss nämnt,s i,nte innebära någon större 

nackdel, sä rskilt om man ser till , att 

man vid inspelningen lägger inspel

Ilingsnivån tämligen högt. 

Recept för framställning av 

»amatörband» 

Den metod som här skall beskrivas 

för frami!tällning av magnetisk oxid, 

iämplig för amatörband, grunda! sig på 

att organiska j ärnföreni ngar (oxalater, 

r.itrater och även karbonater ) vid upp

hettning ger magnetisk järnoxid. Och 

så kommer vi till själva framställnings

proceduren: Som underlag för bandet 

användes lämpligen en vanlig räkne

ma5kinsrulle ca 60 mm bred. En sådan 

rulle innehåller c,a 40 m. Den skall se

dermera klippas upp i 6 mm breda rem

sor, vartör man efter sammanklistring 

av de urklippta remsorna får en sam

manlagd längd av ca 400 m, vilket är 

ungefär lagom för ett inspelningshand. 

Uppklistringen i remsor skall emellertid 

ske först ,sedan den magndiska emulsio

Ilen anbringats på rullen. 

För preparering aven räknemaskins

rulle åtgår följande kemikalier: 

3 il 4 hg järnvitriol 

(järn..sulfat FeSO~ , 7 H~O ) 

2 cm" svavelsyra 

3 il 4 hg ammoniumox,alat 

ea 100 cm:l aceton 

ca 25 gr cellulosalack 

ett par droppar rici,nolj a. 

Lös j ärnvitriolen i ca l I vatten som 

dessförinnan surgjorts med litet svavel

syra. (Svavelsyran skall hällas i vatt

nel, i en fin stråle ej tvärtom, då risk 

för stänkning föreligger ). Lösningen 

f.iltreras därefter genom att man häller 

lösningen genom en tratt, i vilken ett 

filtr erpapper anbringats, Eå att man får 

ett absolut klart filtrat. Man tillsätt ~ r 

därefter en lösning av ammonium ox alat 

i vatten. Denna senare IÖ3ning fram

:: tälle genom att man i ea l I vatten 

löser upp ca 3 il 4 hg ammoniumoxalat, 

varefter lösningen filtreras. Denna lös

ning tillsättes den lösningen vi förut 

iordningställde. Man erhåller då ögon

blickligen en gul fällning av järnoxolat, 

som man tillvaratar på ett filter. Man 

låter sedan ren t vatten passera genom 

det på filtrerpapp eret erhållna jämoxa

latet, som därefter får torka, antingen i 

luften eller i ett värmeskåp. När det 

s ula pulvret är fullkomligt torrt, häller 

man över det en j ärnskål, som 

~edan försiktigt upphettas. Upphett

ningen får göras med största försiktig

het, alltför stark upphettning kan full

Btändigt förstöra materialet. 

Under upphettningen uppträder stark 

gasutveckling; det ser ut som om mas

san kokade. BI. a. utvecklas kolox id, 

,arför man måste vara försiktig och ha 

ett föns ter öppet, så att man inte riske

rar koloxidförgiftning. Under upphett

ningen kastas också glödande flagor 

omkring, som lätt kan antända föremål, 

\'arför man bör 1aktta försiktighet och 

inte ha lättantändliga ämnen i närheten. 

När gasutvecklingen efter någon tid av

ctannat och hela massan svartn,at, strör 

'nan ut massan på en skiva av järn, 

~xempelvis en bakplåt och låter över

~ko ltet av kol brinna upp. Detta sker av 

:,ig själv utan lIagon som helst upphett

IIi ng. När massan s\"alnat får man som 

:lter" tod ett brunt pulver av ;:- Fe20:I. 
Om upphettningen skulle göras för 

~ larkt, omvandl. )'-Fe~O:l till a-FezO:: , 
som emellertid är omagnetisk och så

luoch oanvändbart som material för in

spelningsband. Omvandlingstemperatu

:ren ligger vid ca +550° c. 
Det på detta sätt erhålla pulvret1 ut

röres därefter med ca 25 g cellulosalack, 

,cii att man erhåller en tämligen segfly

tande ma.-sa med en konsistens påm1n

lIande om sirap. Denna ma3sa förtunnas 

sedan med aceton till något mindre trög

\ Ett för della ändamål användbart pulvpr 
finns även att köpa till ett pris av kr. 3: 50 
pr kg (Kemikaliebolage t KEBO, Stockholm). 
Benämning: järnoxioxidul, 
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man för drivningen får använda en TRÄ5TÄLLNING 

lämplig motor. Cylindern skall rotera 
Fig. 2. Kulkvarnens principiella uppbyggnad. När kvarnen roterar finfördelas pulvret, ~a 

med ca l varv/ s. alt lämplig konsislens erhålles. 
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Fig. L Hemmatillverkad kulkvarn. Observera packningen, sOnt måste anbringa. mellan 
och järnbehållaren. 

flytande färgemulsion, vars kom;istens 

bör påminna om vanlig lackfärg. För 

att få den på så sätt erhållna massan 

homogen bör den helst malas i en kul· 

kvarn ett par dygn. I nödfall räcker det 

med en kraftig omskakning, helst då i 

en skakrnaskin, om man nu kan skaffa 

sig tillgång till en sådan. 

H emmatillve r kad kulkvarn 

Den 50m vill framställa verkligt först· 

klassiga inspelningsband kan själv till· 

verka en enkel kulkvarn för behandling 

av emulsionen. I fig. 2 visas den prin· 

cipiella uppbyggnaden aven sådan kul· 

kvarn. Den består aven cylindrisk stål· 

behållare, i vars botten man anbringat 

ett kullager, som fastsättes i en lämplig 

träställning. Stål behållaren har dess· 

utom ett tättslutande lock, som fast· 
hålles genom fyra skruvar, fastsvetsade 

vid cylindern. Med hjälp aven drivrem 

kan man få behållaren att rotera, varvid 

Vid malningen av färgemulsionen 
behållaren fyller man behållaren med 

emulsionen jämte ett stort antal stålku· 
lor av varierande storlek. De största 
kulorna bör ha en diameter på 12-15 
mm och de minsta 2-3 mm. Det be· 
höva så många kulor, att cylindern blir 
fylld till l / S med dessa. När cylindern 
nu roterar åstaJkommer kulorna en 
stark finfördelfJling av emulsionen. För 
att uppnå gott resultat får man räkna 
med aU kvarnen måste vara igång åt· 
minstone ca l dygn. 

Påstrykning av emulsionen 

Den finfördelade färgemulsion som 
ma·n erhåller på detta sätt skall därefter 
<inbringas på pappersunderl'aget. Detta 
tillgår helt enkelt på det sättet, att man 
med vanlig pensel stryker ut färgen på 
pappersrullen. {kt behövs bara en 
strykning och färgen torkar relativt 
snabbt (ca 1/ 2 min. torktid ). Vid på· 
strykning av färg anbring.ar man lämp' 
ligen räknemaskinsrullen på en axel. 
Man låter därefter en medhjälpare för· 
siktigt dra bandet, medan man med pen· 
seln doppad i färgemulsionen stryker på 
färgen så jämnt som möjligt. Man kall 
lämpligen ta några meter i ett svep: 
man låter därefter denna rems.a tOl'ka, 
varefter man rullar upp det färdiga 
bandet på en annan rulle. Man fortfar 
så tills hela rullen är klar. 

Därefter gäller det att skära till rul· 
len i 6 mm breda remsor. Detta kan ske 
för hand med hjälp aven sax, men 
ännu bättre är det om man för detla 
ändamål tillverkar en särskild bandsax, 
se fig. 3. I denna sax är det ett antal 
metallskivor, som anbringats på två ax· 
lar på sådant sätt, att de fungerar som 
skärverktyg, då en pappersrulle drage,; 
igenom anordningen. En sådan maskin 
kan man med någon händighet tillverka 
själv, men man bör helst då ha tillgång 
till svarv och andra maskinella anord· 
ningar på en finmekanisk verkstad. En 
amatörtillverkad band'Sax visas i foto-
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Fig. .3. Principskiss för pappeI;.iUX avsedd 
för tillverkning av band för bandspelare. 

grafiet på fig. 4. Som synes sker fram

lrivningen av bandet med hjälp aven 

l ' l ' på den undre gruppen av skivor. 

Om man klipper banden för hand, 

måste man se till, att remsorna blir så 

jiimna som möjligt, ändringarna i ban· 

dets bredd ger sig till känna vidavspel· 

Bingen genom ändrad n.ivå, som kan 

verka störande. Man kan dock tolerera 

mindre avvikelser i bandets bredd, men 

variationen bör inte vara mycket mer 

än ± 0,5 mm. 
Fig. 4. Amatörlillverkad bandsax. 

Kapacitansminskande koppling 


En ledares kapacitans till en annan ledare 
hes tämmes normalt av ledarnas geometriska 
utformning och det omgivande materialets 
dielektricite tskonstanl. Om vi tänker oss ett 
visst fall enligt fig. l, där kapacitansen mel· 

lan ledarna a och b är C ab' så skulle en i en 
ckvipotentialyta (orten för lika spänning) in· 
lagd folie av ledande material med oändligt 
liten tjocklek ej förändra fältet eller kapaci· 
tansen mellan a och b (fig. 2). Så lunda gäl. 
ler för delkapacitanserna 

Foliet får en spänning som ligger mellan 
a:s och b:s och är bestämd av delkapacitan
,eroa, detta under föru tsä ttning att foliet ej 
anslutes någonstans. Verkningarna av a:s 

kapacitans utgöres av den kapacitiva ström 
som uppstår från a till foliet (och vidare till 
bJ. Om nu spänningen mellan a oeh foliet 
minskas genom att foliet anslut es till en spän
ningskälla med nära samma spänning som a 

Av civilingenjör K R SMITH 

Det vanligaste fallet i praktiken är att man 
vill minska kapacitansen hos en skärmad led
ning, som är ansluten till gallret i en rör· 
förstärkare . Den enklaste lösningen är då att 
koppla första steget i förstärkaren som katod· 
följare 1 och ansluta skärmen till katoden. Med 
ett jämförelsevis brant rör erhålles lätt katod
spänningar upp till 95 % av gallerspänningen. 
K apacitansen hos ledningen minskas då sken
bart till 1/ 20. Samtidigt blir emellertid den 
skenbara kapacitansen 20 gånger känsligare 
för ändringar i skärmens spänning, vilket 
även kan uttryckas så att skenbara kapaci
tansen mellan skärmen och dess omgivning 
ökat 20 gånger. Vanligtvis tvingas man att 
omge den skärmade ledningen med en yttre 

l = Anonjordat steg. 
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skärm för att förhindra störningar, och då 
bestäms anordningens övre gränsfrekvens i 
allmänhet av kapacitansen mellan skärmarna. 
Den ka pacitiva strömmen mellan skärmarna 
lämnas aven signalkälla (ka toden) med inre 
motståndet ungefär lika med inverterade vär· 
det av brantheten hos röret, dvs. ett par 
hundra ohm för ett brant rör. Della mot· 
svarar vid 100 kp/ s 8000 pF skenbar kapaci· 
tans mellan skärmarna eller 400 pF verklig 
kapacitans (med data enligt ovan), dvs. något 
mer än l m dubbelskärmad mikrofonledning 
( BWV8). Samtidigt är då för samma lednings· 

--._[)
~"'"" 

kommer den kapacitiva strömmen från a att " 

minska. Skenbart är det a:s kapacitet till 
givningen som har minskat. 

om Fig. L Två ledare a och b 
med fältlinjer. 

Fig. 2. En folie har inlagts 
runt a. 
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Fig. 3. Ingångskoppling för millivoltmeter. 

längd skenbara kapacitansen för mittledaren 

ca 6 pF. 

Mätsladd för millivoltmeter. 

Med en mil!ivoltmeter önskar man kunna 

mäta låga spänningar (ned till l mV) inom 

frekvensområdet 10 p/ o - 100 kp / s utan att 

inverka på mätobjektet. Detta förutsätter att 

mätsladden har en ingängsimpedans på lägst 

10 Mohm parallellt med högst 5 pF. Man 

kan då placera ett seriemotstånd på 10 Mohm 

i mätspetsen och belasta efter motståndet så 

att övre gränsfrekvensen innehålles. Med en 

mätsladd med 50 pFIm erhålles ca 30 pF 

o;laddkapacitet (60 cm lång mätsladd) vilket 

erfordrar ca 50 kohm belastn ing. Man korn· 

mer då att belasta signalen till l / 200, vilket 

är ofördelaktigt med hänsyn till störningarna. 

Användes i stället en dubbelskärmad mät· 

sladd där inre skärmen i växelströmshän· 

seende anslutes til! katoden i ett anodjordat 

steg enligt fig. 3, kan en minskning av sladd

kapaciteten tiI! 1/20 lätt uppnås. Med 100 
pFIm blir skenbara sladdkapacitansen blott 

ca 3 pF. Genom särskilda försiktighetsmått 

bör de övriga kapacitanserna kunna hållas så 

lågt att den tillåtna kapacitansen 5 pF ej 

överskrides. Sålunda behövs inget seriernot

stånd alls. 

fOm 

Hilrrofonlrop,et 

1011[1 I flrQ 

50M2 

Fig. 4. Ingångskoppling för kondensatormi· 
krofon förstärkare. 

Förstärkare lör kondensatormikroion. 

Det är ofta svilrt att rätt utnyttja konden· 

satormikrofonens utmärkta egenskaper fullt , 

enär den har så hög impedans (ca 100 pFl. 

Man vill i allmänhet ha en fri anslutnings· 

längd till mikrofonen som ej understiger 3 Jll 

och ofta behöver vara så mycket som 10 Jn. 

Om mikrofonen skulle anslutas på vanligt 

sätt med så långa ledningar skulle den be· 

lastas med alltför stor kapacitans (300--
1000 pF). Dessutom skulle även ledningen 

fungera som mikrofon. Man brukar därför 

IJygga ihop mikrofonen med en förstärkare 

till en enhet. Med den här beskrivna special

koppIingen för minskning av kapacitans blir 

det nu möjligt att fullt utnyttja kondensator

mikrofonens små dimensioner och goda data. 

:VIed en dubbelskärmad ledning och en för

stärkare enligt fig. 4 belastas mikrofonen en

dast med 50 pF samtidigt som s laddens mikro· 

fonicitet sänkes betydligt. 

Den beskrivna metoden för minskning av 

skenbara ledningskapacitamer kan tänkas få 

användning för många andra områden, t. cx. 

för anslutningsledningar vid mätning av myc· 

ket små kapacitanser, som ersättning för 

»Wagnerjord» vid bryggmätningar, för foto· 

cellingångar på ljud film förstärkare m. m. 

[il/eralur: 

1. BROWN, W J: Leakage Reducing Means. 

VS Pat. 2.282.319. 

2. DANIELS, H L: Tubeless Probe jor 

VTVM. Electronics 1945, s. 125. 

Fading, fädning. 

Frågan om lämplig försvenskning eller 

lämpligt svenskt ersättningoord för den engel· 

ska radiotekniska termen »fading» har länge 

cliskuterats. Ar 1944 publicerades en TNC

spalt härom; se TNC 6 s. 26. Där framfördes 

preliminärt förslaget att säga »svajning», viI· 

ket ord föreföll acceptabelt även i de övriga 

nordiska språken. 

Tiden har emellertid inte arbetat för detta 

tcrmval, varken i Sverige eller i Norden i 

övrigt. Ett förslag till en radioteknisk ord· 

li,ta som nu är under utarbetande i Danmark 

visar att mall där åtminstone än ,ii länge 

fastnat för ordet »tyning». 

Det fenomen, som skall komma till uttryck 

termen, ger sig ju till känna som en mer 

eller mindre oregelbundet uppträdande fiir

svagning eller förvrängning av radiornoliag

ningen. Längden av den enskilda variations, 

perioden kan vara av mycket olika storleks· 

ordning. Den kan uppgå till bråkdelar av 

en sekund, men den kan också röra sig om 

minuter, timmar och dygn. 

Ordet tyning har olägenheten att leda tan

ken endast lill försvinnandet och inte till 

återkomsten av styrka och klangfärg. Detta 

bn vara [örsvarligt vid mycket långsamma 

variationer, men inte för de snabba. Ordet 

<vajning lider inte av detta fel, men an""" 

inte passa för variationer ~om är avsevärt 

mycket hastigare eller avsevärt mycket lång

sammare än t. ex. den mekaniska svajningen 

hos en mast. 

Frågan har diskuterat s i Svenska Elektriska 

Kommissionens normkommille för radionomen· 

klatur, och därifrån uppges all man beslutat 

hålla sig t ill det engelska ordet fading, i 

lämplig grad försvenskat. Visserligen lider 

detta ord av samma fel som tyning, men detta 

fel har man vid det här laget glömt bort, och 

i »fading» har man kommit att lägga in det 

erfarenhetsintryck man har av racliofenom:'· 

net. Enligt det nämnda beslutet skulle man 

försvenska det engelska verbe t fade till liida 

och alltså skriva verbalsubstantivet jädning i 

överensstämmelse med t. ex. kläda. klädning. 

städa, städning. 

Detta är sam,"a utväg som i inledningen 

till ovannämnda TNC-spalt angavs som (." 

möjlighet, och TNC kan alltså ansluta sig till 

den valda terminiologin och rekommendera 

den till allmän användning. Därmed skulL· 

denna namn fråga ha bragts i hamn eftn 

Jn1nga års motigheter. 

JW 
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Författaren börjar s itt arbete med en kort 
ö"ers ikt av n å gra med s lrålningslekniken sam 
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mor och sockelkopplillgar för så 
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Alla ,'ärden .)å spänningar, strömmar, motstånd och Iwndensa,to
rel' samt förstärkning, branthet etc. Totalt ca 850 oUIm, schemor kr. 6: 9S 
:;; iindes mot postförskott eller mot insättande ,"" likvid plus 

porto (20 öre) ä värt postgirokonto nummer aG 3161. 

AB BEVA-TEKNIK LINKÖPING 

manh'ingand.: kapitel i elektricitetsläran. Här 
och i fortsättningen användes blandat elektro· 
statiskt och elektromagnetiskt CGS·system. 

Som första huvudavsnitt behandlas några 
grundproblem, på vilka de följande beskrivan· 
de kapitlen utgöra tillämpningar, nämligen 
elektromagnetiska fältet från trådar och rör 
med konstant sinusström och med stående 
sinusvägor, frän trådpar med strömmar i sam· 
ma respektive i motsatta riktningar, från en 
strömbelagd platta och från trådgaller. Över· 
allt antagas de strömförande metallsysterneJ' 
ha oändlig utsträckning;. 

Problemens behandling kräver, liksom andra 
tillämpningar av vågekvationen, ett flitigt an· 
vändande av BesseUunktioner, på vilka för· 
fattaren dock icke har något lyckligt grepp. 
Långt större åskådlighet skulle ha vunnits, Olll 

de fortskridande cylindervågorna hade beskri· 
vits med tillhjälp av Hankelfunktioner i stället 
för med författarens upprepade konstruktio· 
ner genom linjär sammansättning av lösningar 
för stående vågor. Vissa räkningar kunna 
ock genomföras enklare, om man frängår 
författarens metoder. Framställningen är ej 
heller till alla delar så särskilt bindande. Ana
logier och diskussioner av stort intresse ur 
fysikalisk synpunkt finna s på många ställen. 
men de undanskymmas av opraktiskt upplagd 
detaljräkning. Läsarens arbete med att EåIla 
vetet blir som följd härav hårt. 

Ett stort och för uppslag mycket värdefullt 
diagrammaterial har hopbragts efter räkne· 
arbetet, SOI11 berör följande kapitel: 

stralningsegenskaperna hos antennmattor 
med olika slags strömfördelning, antenner med 
oändligt utsträckta metallplattor som reflek· 

Nu 
ka~ Ni 
åter tö 

KON DE NSATORER 
uV det 

fön\Ö1nli6ÖJ 

l1\~rkct 

~ 

http:ansJutningscl.le


GLacliotape 

tonband tillverkas av Audio Deviees, Ine., U.S.A:s 
äldsta tillverkare av ljudmedia. Audiotape är fram
ställt enligt ett specialförfarande, som ger bandet 
lägsta möjl iga brusnivå. 

Av övriga magnetiska egenskaper kunna vi nämna, 
att Audiotape å terger det höga tonområdet utom
ordentligt väl. G eno m att korrekt återge överto
nerna i tal och musik gör Audiotape inspelningen 
mera :tIevande». 

En annan framträdande egenskap hos Audiotape 
är homogeniteten hos järnoxidskiktet, vilket betyder, 
att utgående ljudstyrkan alltid är konstant propor
tionell mot magnetiseringen. 

WEBSTER 

bandinspelningsapparat, som nu bör jat framställas 
efter ett synnerligen omfattande konstruktionsar
bete, är den fulländade apparaten för kvalitets
återgivning med stora anspråk. Begär broschyr. 

Den Audiotape, som försäljes av oss, är av exakt 
samma kvalitet, som Audio Deviees levererar till 
radiostationerna över hela världen för program
återgivning. 

Följande bandtyper lagerföras av oss I 
å 5" resp. 7" spolar med en bredd av 
~" och inåtvänt oxidskikt i pappers
resp. plastmaterial: 

Typ Längd Material Järnoxid Kartong 

6011183 m papper svart blå 
621 å papper röd blå 
641 5" spole plast svort röd 
651 (600 fot) plast röd röd 

papper svart b lå12011 381 m
1221 å papper röd blå 

1241 7" spole plast svart röd 

1251 (1250 fot) plast röd röd 


GENERALAGENT 

GEORG SYLWANDER 

AKTIEBOLAG STOCKHOLM 

NYBROGAN 12. TELEFONER 675150, 675151, 675116 
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CHAMPIONS NYA 


RÖRHANDBOK 


lltu HlI utkolllmit. Den innehiillel' ÖH'l' 800 oJiI,a ame


rik<tllska och europeiska radior,jr lIled d<ltatabellel', 


sockelkopplilIga l' o('h sto rlek~uppgiftel'_ Ins iind nedan


s t:lende kupon;.;- srl cl'lltdler :'\i l'örJll1l1dbokeu olllg:"ten(]e. 


~ ~ - - - - - - - - - - - . - - - - - 
Till AB CHAMPION RADIO. 

Rörst.randsgatan 37. Stocl{holm. 

V. g. sänd mig Eder nya l'ijrhallc1lJok. Lik,-idell lIttns lllot 

postförSkott kl'. 1: 70 + {lort 0_ 


:\'amll 

Bostad AB CHAMPION RADIO 
RÖI·st.J'andsgata,n 37, Sthlm - Tel. vä.."el 227820.1'0st-flc1ress r_ R. 
Filial: Nordhemsg. 62, Gbg_ Tel. 1237 17, 14 27 17. 
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MANGANINTRAD 
KONSTANTAN TRÄD 

kopportråd 
blank, emaljerad, omspunnen 

systoflexrör 
elektriska ledningar 

The 
TEMPLE ELECTRICAL Ca 

LTD London 

- Generalagent 

A/B E. Westerberg 
Kl. N_ Kyrkog. 33. Tel. 207866 

Stockholm. 

torer, halvvågsledarc med V-reflektor, reflek
torer av vissa allmänna typer, cylinder- och 
plattproblem. 

Arbetet avsluta, med en omfattande experi· 
mentell del. 

Sammanfattningsvis kan man säga, att ma
terialet i föreliggande arbete har stort värde 
för specialisten, men att själva formen för 
framställningen är sådan, att boken icke torde 
komma att studeras med entusiasm. 

E T Glas 

POPULÄR RADIO:s Radiolexikon, vol. 
11, sid. 579-640, Nordisk Rotogravyr, 
Stockholm 1950, pris kr. 2:-. 

POPULÄR RADIO:s Radiolexikon är ett 
allt för välkänt verk för denna tidnings läsare 
för att i och för sig påkalla en introduktion. 
När emellertid nu dess elfte del föreligger 
den fjärde under knappast mera än ett år 
är det enbart glädjande att konstatera att 
förlaget tycks lyckas i sina strävanden att for
tast möjligt bringa arbetet till sin avslutning. 
Med den utgivningstakt som hållits för ver
kets sist utkomna fem volymer kan man kan
ske påräkna att de återstående tre skola vara 
färdiga inom ett år, och sålunda en viktig 
lucka i vår nordiska facklitteratur vara fylld 
vid den tidpunkten. 

Föreliggande häfte omfattar uppslagsorden 
»Piezoelektrisk hörtelefon» till »Rörvoltmeter». 
Bland mera utförligt behandlade uppslagsord 
märkes exempelvis: Radar, Radiofyr, Radio
pejling, Radiovågornas utbredning och Reso· 
nanslinje. 

Författare t ill denna del är, likwrn till de 
båda närmast föregående, civilingenjör Stig 

Holmqvist. Han har lyckats hälla framstiill
ningen på ungefär det plan som angavs redan 
i förordet till verkets första häfte, även om 
teknikens snabba frammarsch uAder de gång
na åren i viss mån nödvändiggjort en starkare: 
betoning av det rent tekniska innehållet. 
jämförelse med de tidigare volymerna gör sig 
också författarens berömvärda strävan att po
pulärt behandla även teknikens senaste fram
steg starkt märkbar. 

Den enda invändningen anmälaren finner 
mot dispositionen av materialet i detta häfte 
är att under uppslagsorden »Q-Iänb oc!. 
»Resonanslinje» praktiskt taget identiska a, 
handlingar om kvartsvågstransformatorn ges 
i stället för att genom en enkel hänvisning 
från det ena ordet till det andra inbespara 
nästan en hel sida, som skulle kunnat anväll' 
das att utförligare behandla något annat upp
slagsord. 

COli 

SVEDBERG, B: Om radiostörningar och 
hur man blir av med dem, 40 sid., 25 
fig. Radiotekniska förlaget, Stockholm 
1950. Pris kr 2: .50. 

Tyvärr är det ju så, att på många plat;ocr i 
vårt land kan man endast tidvis avlyösna 
svenska riksprogrammet störningsfritt även 
om man lyssnar till lokalsändaren. Orsakerna 
till störningarna äro mångfaldiga, och mynt!il':
heterna ha "idtagit åtgärder för att l11öjli~ 
göra störningsfri lnottagning inom så ~tora 
områden som möjligt bl. a. genom den kOH 
nadsfria störningsservice Telegrafverket till
handahåller. Självklart är att förhålland ena 
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PHILIPS 

RÖRVOLTMETRAR 


för högt 

ställda fordringar 


RÖRVOLTMETERN GM 6006 ell instrumcnt speei
elIt för högfrekvens. Stul'l frekv ensumrådc l 
kp /s - 30 Mp/s och stort miitolllråde 50 fl V 
1000 V. På kiinsligas te området erhå lles fullt 
utslag för l m V och områdesomkoppluren ut
göres uven i en lestkropp inbyggd kapuciti" 
spänningsdelare. Den inbyggda förstirkuren kan 
separat unvändas som b.·edbundsförstärkure 
(SOOx), oeh frun en inbyggd kulibreringsgenera
lor kan uttagas en konstunt spänning på 0,5 V 
vid 5000 kp/s. Pris 1640 kr 

RÖRVOLTMETERN GM 4153 aJh-oundiuslrumenlel 
för rulinmälningar och radioserviee. Mätområde 
för växel· oeh likspänningar: 1,5 - 4·,S - 15 
- 45 - 150 och 4· ~)O volt. Praktiskt taget 
frekven soberoelJde mellan 4·0 p /s och SO Mp/s. 
Ringa dämpning på mätföl'emålct på grund av 
den höga ingångsimpedansen - l;) megohnl. 
Nollpunktsins lii llningen är oberocnde av nät
i'piinnillgsnl ria lionel". IlIstruJllcnlet iir hell niit
:Illslute l. Pris 330 kr 

RÖRVOLTMETERN GM 6005 IIni"ersalinslrlllnen

le t för tcle tc knikel"ll. i\'Jätområde l JllV - 300 volt 

uppdela l j 10 olllråden, som överlappu varandra. 

Decibclskala -60 till +52 dB. RönoHlllelerJl 

har inbyggd kalibreringsanordning och utslaget 

är prakliskt tuge t uberoende av nätspällnings

varialioner. Visarinstrumenlel har spegelskala 

med ]25 mm I;illgd och knivvisure. Pris 875 kr 

SVENSKA AKTIEBOLAGET PHILIPS MÄTINSTRUMENTAVD.. STOCKHOLM" 
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UNIVERSAL· 

MÄTINSTRUMENT 


för alla, ändamål. 

SIMPSON mod. 260 lDed 20.000 
ohm pel' \'ol t . 

NORMAMETER mod. 185 G\\'O 
med torrlikriktare, 31 mätområden 
fr:"tn o-G A , 0-000 V, 0-1 meg· 
ohm, 6 direk ta uttag. )1ed f örkoPp· 
lingu l' upp till 000 A resp. 1800 V. 

TYP 10.376.05 med inbyggd trans· 
form a tor, 22 mätomrltden från 0
G .<\, 0-600 V salUt jordllingsskruv. 

Dessutom: 
Sa Dl tI iga visar· och tavelins! ru
ment. Begär prospekt önr vur DI
REKT·WATTJ\IE'l'ER f ör direk t 
effek tmätning. 

INSTRUMENT A. B. 
P. G. ANNELL & Co. 

Yas1\vägen 30 Lidingö 1. 

T el. G5 18 38. 


SnaLJLJ. p:itilli:; servic e med ori ginal· 
rCSHvuelar . 

\. 

för den lyssnande allmänheten gynnsamt på· 
verkats av dessa åtgärder, men lika självklart 
är också att åtgärderna måste stödjas av all· 
mänheten för att ge önskat resultat. Den ra· 
diolyssnande allmänheten måste alltså få upp· 
lysning om radiostörningarna och deras be· 
kämpande pil ett därför lämpat sätt. 

I föreliggande bok tages just fasta på ovan 
anförda fakta och där meddelas i lättläst och 
populär form informationer om radiostörning
arna, deras orsaker och lämpliga bekämp
ningså tgärder_ CiviJing., fil. kand . Bengt Sved 
bergs namn lJorgar för att framställningen är 
tekniskt korrekt , och Telegrafstyrelsens Radio
byrå har ställt \' ärd rfullt material till förfo
gande. 

En närmare redogörelse för innehållet kan 
vara av intresse i detta sammanhang. Efter 
det inledande kapitlet »Vad är radiostör
ningar?» redogöres i anslutning till ett par 
fältstyrkekartor för fält styrkeförJelllingcn 
från en sändare och vad man kan draga för 
slutsatser av denna ur störningssynpunkt. Att 
en kraftig signal från mottagarantennen för
bättrar mottagningsförhållandena är ju gans
ka självklart, och antennen och dess utförande 
behandlas i de följ ande fyra kapitlen. Först 
sedan man försäkrat sig om alt den önskade 
signalen är så stark som möjligt i förhållande 
till störningarna lönar de t sig att försöka 
hindra uppkomsten och utbredningen av stör· 
ningsimpulserna. Störningsfilter - såväl vid 
mottagaren som störningskällan - diskuteras 
i de återstående tre kapitlen och bl. a. visas 
hur en amatör själv kan tillverka ett dylikt 
filter. Framställningen avsl utas med en fyllig 

redogörelse för Telegrafverkets störningsser· 
vice. 

Man kan sill und a rekommendera boken åt 
alla som besväras av radiostörningar, för dem 
bör den kunna ge en ganska fullständig revy 
över störningarna ur olika synvinklar. Även 
för radioscrvicemän och amatörer bör åtskilligt 
av värde kunna hämtas ur framställningen. 

COH 

BÄCKSTRÖM, G : Rörhandbok, 95 sid .. 
Stockholm 1949, pris kr . l: 95. 

Att en rördatabok med svensk text alltid 
har sitt värde för dem som ej beb"rska något 
främmande språk är givet. I ovanstående bro· 
schyr ha medtagits data, sockelkopplingar 
och j ämförelsetabeller för ca 800 moderna 
rörtyper, både europeiska och amerikanska. 
Vidare finnas tabeller över lämpliga värden 
på kopplingselementen vid användningen av 
ett flertal amerikanska rör som motstands
kopplade förstärkare, vilket lorde vara a\' 
värde för »hemkonstruktören». Att dessutom 
ett par korta uppsatser om akustisk återkopp· 
ling och högtalaranpassning medtagits ökar 
häftets användbarhet för servicemän som syss· 
la med uppsättning av hög talaranläggningar 
i folkparker o. dyl. Tabellerna förefalla kor· 
rekta , och anmälaren har endast funn it ett 
betydelselöst - korrekturfel. 

COH 

Gynna annonsörerna1 

* Rörmillivoltmeter typ TF 899 

Begär närmare upplys

aingnr och IlTospelrt tråD 
ensamförsälja.ren för 

Sverige: 

löser Edra mätproblem 
:t>Measurtest» är na mnet på l\Iarconis nya, moderna in
strumentserie för radioservicebruk. Dessa instrument 
förena labora torieins trumentens kva li tet och precision 
med serviceinstrumentens mångsidighet och bekväma for
mat. Mätområden och prestanda ha avpassa ts icke blott Portabel Signalgenerator typ TF 888
('f ter dagens krav utan ä ven f ör morgondagens. 

KrI sta lllwntroJJerad sigoalgenprator kombInerad med 
tonfrekven"generator oeb uteffpktmeter. Fre kvens· 

..Measurtest"-instrument: 	 omr~<Ie 70 kp/ s-70 Mp/ s. Utg,lngsspänniogen lir 
variabel mella n 0.4 uV ocb 10 mV Of'b fast uttag* ToofreJ\vensgeoerator/ Uteffeldmeter typ TF 894 fi n ns för 0.5 V. To-ofrekvensge neratorn ge r en ut
spännIng pA 12 V vid 1000 p/ s ocb uteffektmetern* UHF Uteffektmeter typ TF 912 mfiter upp tll! 1000 mW Inom t re områden vid fyra* FM/AM Signalgenerator typ TF 913 olika impeda nser. Kristallkoorrollen ger möjligbet 
att uppnA en frek veosnoggra nobpt bä tt re lin 0.02 t ' t . * Uoiversalrörvolhneter typ TF 887 TF 888 ha r " mil d imenslou" r Ol'b ä r "Muoda bekvllm 
at! meutaga vid arbeten utom vprk"tade.n. Den till 
verka s för s1i väl nät· som batteridrift. 

SVENSKI RJlDIODKTIEBOLDGET 

Alströmergat.12, Sl<>ckholm. Tel. 223140 - FILIALER I GöTEBORG, MAL~Iö, SUNDSVALL, öREBRO och NORRKöPING 

http:Alstr�mergat.12
http:10.376.05


•• 

Använd 

Varlör besväras 
av nätspännings
variationer? 

J 

KONSTANTSPANNllVGS-TRA~SFORMATORER 


Transformatorerna reducera spänningsvaria Transformatorerna utföras normalt i 6 olika mo

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

Inspänning: 95-130 V eller 190- 260 V,Verka automatiskt. 

50 p/ s. 


Fordra varken tillsyn eller underhåll och 

Utspänning: 6, 12, no eller 230 V. 

har inga rörliga delar. 
Effekt: 4, 10, 20, 25, 50, 60, 150, 250, 

Skydda helt mot kortvariga toppspänningar 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 
och skydda sig själva för kortslutning. 4000, 5000, 6000 watt. 

Begär offert med närmare upplysningar. 

GENER,\LAGHNT 

pio, HELLSTRÖM 

'\GENTURFIR~I" 

Spannmälsgatan 14 GijTEBORG Tel. 132826, 132832 
110530 
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nadiorör, 
garanti, 
nc.\. m. 

'l'HI S07 

Surplus 
material 

nya, förpackade med v[lIllig 
fnbr. Westinghouse, Sylvania, 
fL 


.... .......... -_ . .. . . pe r st. Kl'. 

» (jLBO .......... .... .. .. » » » 
» 6AC7j 1852 ..... .... . » » » 
» g Jj'50 . . ...., . , , ........ » » » 
» 955 ........ ......... .... » » » 
» 6AL5 ... .. .. ...... .. ... » » » 
» GSJ7 .. .. ..... ......... » » » 
» lN2l Kris l'llIdiod ... » » » 
» H75 StIlbilisa torrör » » » 

7: 50 
5: 50 
5: 50 
4: 95 

11:
4: B1} 
3: 90 
4: 
3 : 50 

Oljekondensatorer 2 mfd , fl rbe t~s p. GOO 
volt Kr. 5: 50. 

D:o l mfd , urbelssp. 600 volt Kl'. 1: BO. 

Bilvibratorer 4 stift., G oel! l:? ,"olt , per 
st. Kr. 10: 60. 

Allt muteri:!l levereras med f nlL utbyles 
rii t t. 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Ebrensvurdsgutan 1-3, Stoekl!olm. 


Tel. G4 03 90. 


Vlira läsare lir viilkomna med bidrog under 
denn.... rubrik. VI efterlyser praktiska saker: 
tre.-liga arbetsmetoder, knepiga kopplingar 
och mätmetoder, liitlUlverkade detaljer, enkla 
och effektiva hjälpmedel för .en·lee och fel
sökning etc. Det nicker med en blyerts.kiss 
och några rader. Varje loIört bidra Il' honore
ras med kr. G:-. 

Bra knep vid lödning. 

Vid lödning kan man ibland vilja ha fyra 
händer: en åt lödkolven , en å t lödtenIlet , en 
ut kabeln som skall lödas och en åt föremålet , 
w m skall lödas på. En bit på vägen är, om 
man runt tummen på den hand man håller 
lödkolven med, lindar elt gummiband några 
varv. Lödtennet kan sedan stickas in och 
manövreras löst med hjälp av tummen, se fig. 

' 

Sammankopplingsmöjligheter 
högfrekvenspentoder. 

Högfr ekvenspentoder med ett till soc:k,' ln 
utfört bromsgaller, såsom 6SK7, EF9 m. fl .. 
äro ganska anl'ändbara ej blott till sina van
liga avsedda kopplingar utan även till all 

»tillverka» trlrod"r elkr trioder genom 'a l\\

a. 

9' 

I'Iög;u. triod ~
 
k k 

C\ 

~Q
==- 9~ 

91 91 -9 ry -
51«>,mgolledelrod ~ 

k k 

I/.J,jmdloddningsgoll4r
te troder med olika(PLDFD)'" ::, 
egen~JcDper. 

... gr" rvm/oddningjgal/er. 

- =- \ - .", ' mankoP:ling av olika elektroder. Följand e: ~ 
NÄcoR.A VAR.V LÖOTE.r4l'~ scheman visa de olika möjligheterna, va rvid 

g l , g2 osv. avser de resp. elektroderna i de 
Linda gärna lödten net några varv fram och »tillverkacle» rören. 
tillbaka som motvikt mot den utvecklade an· 

vända delen. (Sune Breekström, SM5XL) 

VITROHM:s 
Potentiometrar 

med S-märkt tryck- och drag,.:t r ölllurytare. 


Finnes i följande ohm\'ärclen . l oga rilllliska e ller Iilljii r a : 


GOK, lOOK, O,::>, 1 och 2 megohlll 1\:1'. B: -. 


D:o ntan strömbrytare: 


lOK, 25K, GOK, lOOK ohm. 


0,25, O,G, 1 och 2 megohm, Kr. ;;: 40. 

Tr6dlindade motstånd

D:o i miniutyrutför llllcl c, 2.:; IlIIll diameter: 


lO, 2ilK, GOl(, lOOK ohm. 


0,25, l och 2 megollm, Kr. 3: iS. 


Grafitmotstånd 1/ 2, 1 och 2' \Ya (t. 


Le\'erer3 S i värden upp till 160 watt. 

Begär !'pecialbroschyr 
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BAND- OCH TRÅDS PELARE 

DRIVMEI{ANISM FÖR BANDSPELARE 

fUT:oieLitl Ill r' d tn'i mnto rp l' ndl tonhuvIIu ni I' in. - och Hvt-lpelning 
ne h p e rman (~ntma .zn i· t rör rad~ ' ring _ 

"pOIl,a1'8Cil f'l : 12(1j f nol . 
Xijt ~' fli.in ol ng: 100-~.JO y yiixl ,!qröm ;jU l' / ~· 


Diuwl sl oner : :325 X :l7G mm . 

h UPJJli ngs::;ch ema till Himpli;..:- fiir,,!:il'),an..' Itl edfö lj ~l". 


)' ri R Jir . :j25:-. 

DRIV MEKANI SM FÖR TRi\DSPELARE. 
Ko mplett med t on h u ~uil , t ,·u motorer och omkopplare, inspel
u1ng-, återspolnio g o~h nn~pc l Tl in g, pjck -up och alltornatisl;;t stop p . 
. ' ät ~pil nlling : 220 V "iixclSlrölIl 50 pi s. 
Dimell ' iu n r: 230 X330 mm. 
K opplin gsschema ti ll liim plig för s liil'kal' c medfc;ljel'. 
l 'rifoi li.r. 495: - . 

TONHUVUD FöR BANDSPELARE, 
Inspelning- ' hu vud ... K r. r.5 : - Tom spo le fö r 000 foot G: 

Avspe lnlngshu'uil .... , 65: - D :o för 1200 foot . .. " 6 : 25 
l"tad(!rhuvud .. .. .. ...... " 55:- D:o för 32W foot " 12 : 60 
K ombinerat In spel- Osci i1ator>llole 65 kc " 16 : 50 

ni ngs · och IlVSp '1
n lngshuvud " 5r; :

TONHUVUD FÖR TRÄDSPELARE. 
Web, t~r original. Ett tonhm-nd som i kvalitet aldrig övert räffats. 
Ino0: lu icr SH \-iiI in - o(' h a't" ..:pdning:-; - :-: nm nt(l e rlin'dniu.~ i sam
ma hut nd. l·stiftsan -lu tTIin l,: . 
OBS.! Sä nkt p r is .... ........ .. .. ... . . .. . .... .. ... . , ..... K r . 65: 

Osci llatorspole 35 I,c .... .. ..... . ........... .. .... . ......... . ....... " 9 : 

MOTORER: 
Atcl'lilldn ingsmotol' 220 V växcls tröm ..... K r. 30 : 

l<fa ttlgare t yp .. 35: 

I nspeln!ng _lllotO l' ,. 40 :· 

I nspelni n;!'smotor , omkopp!.-ba r, 110- no , . \'äxelstr öm .. 50: 
D:o 11 130V 70 watt, ,' äxP!>I.l'öm Iiil1l[l li g- där 'en 

\' el'Jdi;:!I kraftig motvr hphön:. 	 75 : 

BYG GSATS TILL 

KOMPLETT PORTABEL 

TRÄDSPELARE 

MED FÖRS TÄRKARE. 

l . nR IV~rEKA~IS~I ENL. OVAN . 

2 . 	Låda klädd med klot och fö r sedd med handtag, gummifötter 
och i ö\'rigt avsedd för inbyggn ad av mekanism och förstärka re 
med högta lare ......................................................... K r. 66: 

3. 	}'ro nt ph\tnr graverade och passan de till ovannäm nda 
låda oc h för s tiirkarchassie .. .. .................... ............... 3il: 

4. Ch "",sle, specialti llverl'at för för stä rka ren ............... 111 : 
5. 	){om pon ""t-sat s till för~tärkare- och lil<r!k ta renhet , 

komp!. bestående av bl. a . lwndensatorer, ' utstyr
rur, trun_fo rmatorer, drossel, oscillato rspole, utstYr
ningsindikator , ratta r m. m . .. . ............ . .. ...... ............ " 175 : 

6. 	 H ög- t nlare 7" passande tin ovannämnda låda oc h 
frontpanel ... . ............. .... .. ...... .. ........... " 20: 
H ela byggsatsen 1--{) komplett . 775:

INGENJÖRSFIRMA ELFA 

Holländareg. 9 A STOCKHOLM Tel.: 2.07814, 2.07815 
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i 
MUMETAL uet mttast magne t! ~ rba ra ma trrialet: max. permeabiIitrt 100 .~00 D. C. 

,'itrmp!whaIH..llnt tillshi oll \'id min d re i"in 0.1 örRtNlt; utomonlenthgt hl ga forl\l S l~r: 
;;0 p/s 1.S X l<t", 1.000 p/s 1.!I X11,-' . 2. 5"0 p/s 7.8 Y1Q-' rör O . 3~ mm ..[j. l ~'arje ma,," e tls l' 
l"e t ,; uär minimala förluster r rte rstrii ...as och b ö!:t inuuktlon övarde on sl,as V1U lilg 
m ag-netisk effl"l,t rekomm enderu :3 ~lt;META.L.. D ess höga magn et i::;ka letlningsfö rm ilga 
gör de n till l' tt ollmlJlirlig t skHrmmall!riul. Len~rerH t) i f Olm a,': 

KÄRNBLECK ('ta m pl ngs) -färdiga vHrm eb e handla de tra nsformatorbleck - ca 300 
olika s lllllua r lhto rleka r finnas att ... li lja p:\ - elen min s ta h Rr en Jiingd fi\' 1!J mm 
meu 5 mm mittbl'n. 

SKÄRMBURKAR i en miill gfa ld olika , ta ntlardstorl ckar - li"en efter ritni ngar 
t. eX. rör k1:llo<h:tr:.'ller ö r. 

PLÅT i alla tjocldf'ka r och breu d er, som vi åtaga oss att \'iirm ebehandla . SUnd oss 
I<;ura specificerade rörfr~gningar eller ritni ngar, beg:ir offert och p r o~pckt. 

TELCON 
THE TELEGRAPH CONSTRUCTlON & MAINTENANCE CO LTD 


Greenwich - London 


Generalagent i Sverige: 

AB E. W E S T E R B E R G 
Klara Norra KyrllOgata 33, Stocll.hobn. Tel, 20 i8 66, 207854. 

Unde:r rub:rllccn Radio!ndustriens nyheter In
föres uppgifter från tlll,'~rka . e och importör(' r 
om nyheter, som av förettlgen introduceras pA 
nlR,rkna(]en . 

Skivbytare för tre olika hastigheter. 
Svenska AB Philips, Stockholm, har in· 

troducerat en ny skivbytare för tre olika ha,;· 
tigheter, 33 1/ 3, 45 och 78 r/ m. Omkopplin· 

ge n mellan de olika hasti"heterna kan ulfö· 
ras med ett enkelt handgrepp. 

En nålmikrofon med sa[jrspet s med ett nål· 
tryck av endast 8 g ingår i skivbytaren, "il
ket bör ge minimalt skivslitage. 

För TELETEKNIKERN 

UNIVERSALINSTRUMENT 

Fab;ikat METRIX 

" '~..
.....- . ",', 

. . 

. I 

.~ , I 

Typ 450. 

18 mätomiåderi, 2000 [2/ Vc:::. 
1,5 mA-l,5A ~ fullt ut sl~ 
15 V-750 V ~ fullt utslag. 

10 kQ. 
0-1 :.W. 
Knivvisare och spegelskala. 
Dimensione r: 140 X 100 X 40 mm. 

Pris kronor 180:-. 

TONGENERATOR 
Fabrikat SWEMA 

Typ GT 72. 

Frekvensområde 20-200000 p/ s. 
. ''lax. utgångseffekt ca 2 W j hörfre· 
kvensområdet. 
Symrn. och O"ynun. utgång. 
Plarie'tväxel på frekvensratten. 

. ~Pris krono~ '575:-, 

Begär utförligt prospekt 

SVENSKA MÄTAPPARATER 


DEKADMOTST ÅND 
Fabrikat SWEMA 

Typ RD 11, 0-111,1 kD, 2 W. 

Typ RD 12, 0-11 ,11 MQ, 2 W. 

Noggrannhet: ±5 O/o. 


4 dekader. 


Pris kronor 75:-. 

DEKADKONDENSATOR 
Fabrikat P. de Presale 

0-11,11 ,aF i 4 dekader. 
Noggrannhet: ±S %. 

Provspänning 1500 V. 

Pris kronor 375:-. 

FABRIKS AB 

Pepparvägen 30, Enskede, Tel. Sthlm 486995 
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Mikrofoner. 
Amerikansk Ljadteknik AB har översänt en 

broschyr, upptagande olika mikrofoner, både 
kristallmikrofoner och dynamiska mikrofoner, 
de senare företrädesvis avsedda för upplag
ningar på tea trar eller upptagning av orkt! '. 
termusik, Dessa mikrofoner kan l "ereras med 
takmikrofonstativ och enligt uppgift har man 
kunnat arbeta med mikrofonledningar upp 

Nya rör. 

till 300-400 meter. 
Sylvania EleetTic PToduets har nu släpPl 

ut en ny serie av miniatyrrör för resemot
tagare lU6, lAF4, lAFS och 3ES, i vilka 
glödströmsfö rbrukningen nedbringats till 25 
mA för l U6, lAF4 och lAFS och 50 mA för 
3F.S vid 1,4 V glödspä nning. l U6 är en hep
todblandare med oseillatoranoden som fri· 
stående elektrod . lAFS är en pentod med in· 
byggda dioder lämpligt som LF-rör och lik
riktare. 1AF4 en HF-pentod och 3ES ett slut
rör som ger 175 m V vid 90 volt ~ anod sp än
ning. 

Data för rören överensstämmer någorlunda 
med data för TangsTams 50-rnA-rör lR5, 1T5. 
1S5 och 354. 

Krisstallmikrofon med inställbar 
frekvenskurva. 

RonelIe PizoelectTisehe lndustrie, Amst er
<lam, har utvecklat en typ av kristallmikro· 
foner, i vi lka man elter behag kan -tälla in 
frek venskurvan med hjälp av ett avstämbart 

När det gäller elektriska mätinstrument••• 

Antingen det gä ller att mäta små 
e ller st ora strömst yrl,or ocll splin
niuga[' är det nöd\'uncligt at t använ
ria e tt tillförlitligt instrument. Våra 
pal1'elinstrlll11en t ii ro a \. bästa engel 
s ka fabrikat och erbjuder Eller ~ "t
da na fördela [' siitiUlll stor noggr.m n
h et, ett elegant uLiieende och ett lttgt 
pri~, 

Typ ~I 25 ]{ 

l'rån lnger lc\"t~'r e-ra, Yl stl väl vridspole
!-lom vrldjiiI"flSinstrunlent. Tala. med OS8 

eller begiir vu..rt sårt... ycJi ö\'er panelin
strument. 

Rifa ytskiktsmotstånd 
- pn driftsiiker kvalitetspro rlukt I 

Rifa. ytsldlltsmotstånll ha. låg in
duldans och liten egenlmpacitans. 
överallt inom radio- och teletelmi
Ilen, där motståml mell IlOnstanta I 

värllen föreslll'ives, är Ilet räaa 
valet Rib ytsldlltsll1otstånl1. 

Ytsldldet utgöres av grafit, SOIll 

utan n1\,gm som helst bindeme!1el 
inbränts på en pOI:slinslläl'l1a. Den. 
na uppbyggnad av ytsldlltet gÖl', att 
motstånden bli brusfat-1iga. 

Rifa ytsldlltsmotstånd äro försed
da med ämlhylsOl' och sllYIl<laclc 
mot yttre åverlmn genom ett Slle
ciallack. 

Mots' ånden t.iII verkas i storlelml'llll 
0,25, 0,5, 1 och 2 W. 

PI'ospeld med ut,förli ga uppgifler 
sända vi gäl'l1a på, begäran. 

AKTIEBOLAGET R I F A NORRBYVÄGEN 30, ULVSUNDA • Tel. 262610 Ett LM Ericsson-företag 
• 0.0 •• 0.0 •••••• 0.0 •••••••••••• • • • • • •• t., •••••••..• n. . .............. .. ...-•• 0.-'." .... ........ . . , •• ~. o ••••••• • • ••••••••••••••••• • 0.0 ............................ _ •••• ••• •• 0.0 •••• • •• 0.0 ••••••••••••••••••• • 0 .. " .................. I ........... . 
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Universal
instrument 
Modell 260 

Endast Kr 250:

MÄTOMRÄDEN : 
v= 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
v= 0-2,5 -1 0-50-250-1 000-5000 
uA 0-100 
mA 0-10-100-:00 
AD-lO 
ohm 0-2KQ-200-KD-20Mg 

dB -12 till +52 


Beställ idag från 

AB GYLLING & CO 
S:t Eriksgatan 50, 5tocknolm. Tel. 520705 (växel) 

~---------------------------~\ 

TELEVISION 

En ny handbok al' D. Xilsson o<.:h H . 
\\' erth6n. hligge fadouän p å området, 
som presenterar det nya konununika

tIoIlsmediets t....knik I"" ett Iiittr",uugt 
s~i.·tt. 

INNEHÅLL 
Det aktuella televisionsläget 
Ett televisianssystems uppbygg nad, . ~ 
Televi&ionsprogram-s inspelning 
Utsiiudning av televisionprogrnm! '" - . 
Televisionsprogralnlnets mottagning 
Televisionens u.tveckling61injer 

Io struktiva 1llustratiooer förtydligar in
nehållet, som böl' int res,e ra ue flesta, 
efersom det rör sig om ett synnerli 
gen aktIle lIt ämne. . 

KUMGS~~ 
Böcker i 3 \':lningar 

Klln~.s!,:"tall ~G - Tel. 2;~ 281o, Sthlm C. 

Val' g'od sijnu mot postförSkott ...... ex. 
TE'LBVISro)/ il kr 4:7" Ull 

Xamn: 

ilostad : 

Postadr. : pn 10 

I 

mekaniskt fill er. Detta filler, som endast däm., 
par vid mikrofonens resonansfrekvens utan att 
samtidigt minska mikrofonens känslighet, är 

I 

av myc ket en kel konstruktion, vilket möjlig· 
gör massfabrikation. Med hjälp av mikrofon· 
filter kan man med en och samma mikrofon

I ty p efter behag framställa mikrofoner med 
stigande, fallande eller rak frekvensgång. På 
detta sätt har man framställ t mikrofoner med 
en återgivning, som lär vara jämförbar med 
de bästa kondensatormikrofoner. 

Mikrofonens yttermått : diameter 44 mm, 
höjd 15 mm . 

I Svensk representant: AB Champion Radio, 
Stockholm. 

I 

I iUUtehee 
Mätmetod för noggrann mätning av 

I höga spänningar. 

Förf· har lämnat följande tillägg beträffan· 
de dimensioneringen av resistanserna RI, RoI och R:!, 

Vid dimensioneringen av motstånden RI, R, 
och R, väljes resistanserna så att i=O vid 

I början av ett visst mätintervall. Strömmen 

I 
genom Re blir då V'; R, och kan genom va
riation av R2 ges e tt passande värde. Sedan 
R2 bestämts kan man med hjälp av den sista 
ekv. beräkna storleken hos RI och R3 för att 
mikroampereinstrumentet vid mätintervallets 
början skall visa noll och vid dp,." slut ge 
f ull t utslag. 

~------------------------------\ 

::\"ordisk Instl'l1mentfabrik 
Köpenhamn 

Allt i mätinstrument 
Generalagent för Sv€rig-e 

P. ,Jac, Bjerre 
Birger ,Jarlsgatan 67, Stockholm 


Tel. 308280 

I.. 

BVTE~ OCH FtfRsiUJNnGAR 

Till salu: Amel'll;ansk siindar~ GO-D 30(}
GOO kc, 30~(}-18100 kc. Al och A2 c:a 100 W. 
output . AC 120 V. 6O(}-SOO c, DC 12 el. 24 V. 
Rörbcstyckning 801. 807, 2 ,t. 837, 2 , t. 803, 
Z st. 1616, 5 Z 3. TUI bög-s tbjuualluP. En",rIl , 
KJubbacken 12, :llälarhöjden . 

Till 8"lu : Radlo l\ews. Proc. 194 GO . 1 s t . 
s uper spolsats med ;lIf-tr. spec, lä mll l_ fiir bil 
radio. [ ng . 'III. Dyberg, Box 24, Eslöv. 

Till .alu: DI"""e sUl'plusmatel'lal, bl. a. 
mottagare R 1155, Be 348 öamt fabrlksny 
D~ nco DCR 19. S. Iu:;reman " ,on, Storllöju>
gatan 11, Götebol'g. Tel. 1642 '/1. 

Ön.lULB köpa: 2 st. mellaufrekvenstransf. 
405 ko, varinbel bandbredd, helst spollliss. 
2 st. rör 6A5G med fr. tran s ., bi;r "ara a,' 
bästa k,'alitet. H. Xorberg, Gottne. 

AB STOCKHOLMS 

PATENTBYRÅ 


Zacco & Bruhn 

Patent 
Varumärken 
H, Onn, I. Stäck 

E, Holmqvist, 

N. Ladeldt 

Medlemma~ av S"emka PalenlombudIfö~etJ;ngen 

CENTRUM STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 - Tel. 23°970 

GrllfJllt4d 1878 

Restparti 
av elektrolyter fabrikat V I C O N 

Realiseras för 75 öre pr st. 

8+ 8,uF 380/ 440 V 
8+16!iF 380/ 440 V 

16f'F 380/ 440 V 
16+16,uF 380/ 440 V 

32f'F 380/ 440 V 

AB CHAMPION RADIO 
S T O C K H O L M, Polhemsgatan ,38 


Tel. växel 227820, 516572. 

,---------------------------~\ 

E~~STAE~DE TILLFXLLE 
Ett mindl'e parti fabriksnytt rad iomaterial 
bortslumpa s ti ll nakpris. 1',1 grunu av 
partie ts. b,-,grUnsadc omfa ttn ing- har j,a
talog i sering icke fln s 'tt~ hefog"ud , \'arför 

uet up pdela t " i följanue . at ser: 

l st. nlit transfol'lna tor 2)(300 "Dit '15 Illa 
2 g löulindnin gar 220 X110 "olt prim:ir 

" s ildros Rel 10 Hy 'I:> ma 200 obm 

3 " utg-. lransfornuHorer l1a S&:lnde ur(j 
2jLG- EBL21, ~ ~ ohm sekundär 

:2 l' ot e rl tiometl'ar !-!,'iL!l;:;-buI'u' viitLl e n 

;) " skallarnpor g-iing-bara "~illlcll 

2 g-a ng-konur.n sn tarel' 3 X:;OO [Il l..: l-' l' . 
" 

isoJ. Liten typ 

2 :l1I!- trans/o I'mato l'er 4511 170 kc smtt 

De:;sntom et t antal kv,- spolar m. fl. små 
tletrrljel'. S3l1lrnuDJng'u vikt fl lq;. 

P ris per " 0 1.< Kr. 37: 50, 

Till InlldsortCIl m ot pos tftir sk ott . 2 ~a t scl' 

fl'aUfl'itt. Full l'etul'l'iitt. 

SpecialerbJudande! 

Puch-pulltl'all ~fol'mato l' ~ X G{)OO ohm prim. 
3--8 ohm sel\:, :\fl' g. ~Hc1'l\. ~ linuning, Y{\rk
ligt kraftig typ, vikt 1.1 kg-. Fabl'lk.::ny 

Pris pel' :;(. lir. 12: 50. 

HANDELSFIRMA GALVI 
Bromma. 

\. 
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GENERAL ELECTRIC 
Germanium Diode 

Des'gn Frequency 
Operating Frcquency 
Peak io\·erse yoItage 2Go C. 
Peak rectified Cllrrent 
~[a" . surge current 
Reverse work iog" \"'o ltnge 
Avel'age rectificd curreot 
Ambient t pmpe ro.tllre rauge 

~----------------------
lIoYTT I' :\IOTT.'\'J ,\RFRO~TE. . 

Yi ,iro nu i tillfUll e a tt prC'c lltera mottag aren 
Il ,DIBAXDBR, so m Ullvprknts för att fylla 
ocho,""t ur en Il ilIig mottugurc, som har uen 
liö g"a }.;:\"aIitet. ~n rn forura ~ l 1l10uprn amatör 
tl'ueik. I~ OPlllitq.wn , delar J1 U och röre n ba ut
valts omsorgsfu llt för a lt uDpn1\ g od sele"ti 
vitp,t, ltiUhel i 8\'ställ1oing eD, g od å te q:dvning 
o .:..- h ~!lyg6 t IIt SCNld c. Tl'01 ~ u lt mo ttagare n en
da5t har 7 rör. ga r den (örn1nande bra nu 
l O meter. Pil 20 meter h a r alla rundradioslör
nill g", p . ;; . a. d ,'ligt sj)cg 'l! rek\'ensföl' b 1
lanoe elimin e rats. Ba u uspriil n ing finnes oru
nau gPllom en Hli r skilll bp lys l "kala, som pla
ceratti i l:implig ögonhöjlJ. lia nuspriuningcn 
pil L1c olika banucn ur g'od. r,l HiO meter upp
tar lJanll "1 700 g m u" r, p:i 80 Hlder 600 gra
uer, pil {il l1loter 220 p uu er , p,., 20 meter 140 
g-ra,l , 'l', pli 1:;, 1()() och 10 !1'1('1 pr 200 grader. 
Fr,' kvensomr:1u l' t iir 1.7-2.0, ~,:!~I,6, 7-10,:;, 
14- Z1 och 2Q----.32 ~[c/s. 

Priset på HAi\IJ3Al'\DEU är lågt, 
Kr. 545: - fritt Stockholm 

l-L\,IBA),lDER har: 
~lörn i ngsbegrän

sare 
S lo r bel ys t ska la 
13:1 Il d.spri dn ing~

skala 
BFO , variabel fröo 

panelen 
Antenntrimmer 

Hurtelefonjack 

l~ontroller : 
Av stii mni ng 
BFU tonhöjd 
A nl c nn t rimmer 
Rpg' riin f' arnivå 
lH'-f[ir"m rknln:; 
LF-förs tti r"ning 
BFO·sl römhrytare 
\ ';lgUi n g d soml.;:opp

lare 
Sen'u/R eceiveom

kop plare 

Kos'r"'KM).\))E 1'.\DIORöH. 

Garanteras felfria med undanlug av ro s t skador. 


1 LN::; pris pr st. 1: 25 pris pr 10 s t. 19: 
12 SG 7 ...... l: 26 .. .. 10:
e Sl( 7 .. l: 25 .. .. 10:
12 C' 8 ...... 1: 25 .. .. 10:

GVG 2: 75 " 23:I' 

Typ 1N48 Typ 11\63 

Pris 6: 50 per st . Pris 19: 50 per st. 


Rabatt \'id kvantltet,köp. 


Data för lN48. 

GOO mc. 
100 to 1000 mc 

85 
1GO mA. 
400 mA. 

70 
50 mA. 

-30 to +7G o C . 

Dala för lN63 


GOO mc. 

100--10~,() mc. 

125 

150 mA. 

150 mA. 

100 


50 mA. 

---{)O to -1-75 0 C. 
_________J 

Df\'ER E. 

Typ 10006. Millen avstämningsratt utan 
skala. Storlek 23/4". Pris brutto 5: - .. 

Typ 10008. i\Iillen an~ämningsratt med 
ska la grnderad 0---100. Storl €k 3 1/2". 
Pris urutto 10:-. 

Typ 10009. ?llillen a" tämningsra tt. med 
graderad skala 0---100. Storlek 23/ 4". 
Prh brutto 8: 50. 

Typ 10039. Millen minia tyrskala för egen 
grade:' ing. St orlek, liingtl 102 mm , höjd 
s;:; mm. Pris brutto 27:-. 

Typ 34100. "lillen H. F. clrn ~sel 2,5 mil. 
~50 DlA. Kra ftig typ uj()nterad på stcllld 
of f. Lämpl. för sänclare. Pris bru t·to 4: 20. 

Typ 36001. ?lIillen l,e raroiska 
ni ng för 866 etc. Pris brutto 

T.rp 36002. Millen kl'l'ilmisku 
nin g fö r 807 etc. Pris brn rto 

~.p 36004. ?lIiilen keramiska 

toppans lut
2: 10. 

toppa ns lnt 
2 : 10. 

toppans lut
ning f lir mottagarrör etc. Pris brullo 
2: 10. 

Typ 39002. i\lillen flexibel koppliug med 
kerami sk isolation. Pris brutto 4: 2·0. 

T yp 39006. Millen flexibel koppling lika 
med föregående men förskjutba r i s idled. 
Pris brutto 4: 20. 

Typ 58001. ?lIillen »Coil Dope» lä mplig 
för fixering av spolar m. m. Pris b r utto 

5:-. 

Typ 59001. Millen panelmärkningssa ts, 
inneh ä ller öyer 200 st. skyltar på engelska 
för sända re. mottagare e:c. Pris brutto 
knmplett Dled ,-ätska och pensel 12: 50 
ne tto. 

Vi äro nu i tillfälle il tt presentera en del 
av den engelska firman »Q-MAX»:5 hij;;
klassiga pl'odukter, nämligen en grid-dip 
meter, en absorptionsvågmeter och en 
modula tionsinclilo\ tor. 
Typ GDO-1. Griddipmetern GDO-l ,il' eil 
synne rligen am'ändbart inst rumen t fijl' 
best ämning av kretsars resonansfrekyell;;, 
neutralisering, trimning av sändare och 
mottagare utan at t högspänningen ii,' 
tillkopplad. Läs f. ö.. 8!\15.-\KQ:s artikel 
i PR. och se vilka möjligheter som fiullns 
med detta instrument,. GDO-l täcker OU \ 

ddet 1,5 till 300 ml'/S och ko!" ta r kOlH 

plpt,t med alla spola r kr. 215 : - neLlo. 

Typ 1\\\'-1. Absorptionsd gmetern AWl 
täcker med olika spo lar amatörbuncle ll 
1.8 till RO :Hels och indikering sker mert 
en lumpu. ~led hjälp aven likrildnre, 
som finups inbyggd, kan man även an
,-finda A'Vol som ll.lodula tionsmonitor. 
Pris med alla spolar kr. 44 : 50 netto. 

Tn) MIA. ~loclula tionsindikatorn ~IIA 
"isar UlAd hj iilp ,1'- t\'l't glimlampor 11,ii: 
modula t ionen iiI' 80 resp. 100 % och ,il' 
avsedd för anodspänninga r mellan 400 
och 2500 yolt. MIA Ul' inbyggd i en trev
lig pL"ttl[lda och l,ostar 59 : rYl) netto. 

KIU, "1 \LL mOll 
Typ 1 :; S I 


forlf:!ran-c1e i la :o;r r. Pr iSet sänkt till 

8: -lO netto. 

))1\ KfC:-.F. RF..\LlI'> . \TIO~~ I\TF.RIF.L 

Tn> ;)745. H t>r D1N isk f kapslad filt rdros

sel ::n- ame rik1inskt fabrikat. Induktans 

6 Hy. ,-id 80 mA. lo tsUll1d 310 ohm. En . 

mycket bra clrossel för endast 7: 65 nebtu. 

T~' p ] 200. Vridkol1 (! nsMor 200 pf. llIcd 

keramisk upphängn ing. Lä mplig i ~:lll


dare med en anodsIliinning av 1200 yolt 

eller iantennfilter. ;,\:i.got ytskadade bav

lar re:d iseras fijl' 5 : 95 ne tto. 

Typ 2.t50. "ridkr,ndensn tor- 2X450 pf. l' ;!" 

mo! tagarllruk 6: 45 ue llo. 

TYll 3333. Vridkondellsa tor med kerami," 

upphungniug. Kapacitetl 3 X:IO pf. D ull

belt plat ta ystlll1d . Liimplig som banll 

spridningskonden,clltor. R eali!"e r:u; tör 

7 : 95 netto. 

Typ 1180. Hamlllarlund n-idkondensa tot· 

200 pf. Lagring i bilda axelänua rna. 

Lämplig fö!" "FO eller dubblare. I'J:i >:; 

7: 95 netto. 

BC·624. Mottagare Uimplig f ör 2 meter 

amatörband, med diyerse ändringar. Pri" 

netrto utan rör 34: 50. 

BC-52;;. S~indare lämp'ig fUr 2 meter aL"1 . 

törband. med di"erse ändrin~ar. deh:,; 
demonterad, pris utan rör 24: 50 netto. 

ISZhJ AB BO }-'ALl\IBLAD Torl.rl Kmll"on,!) IlIn :!!l - l ' trilIn U Il:! g:i ("äl!"! - Stut:l.hohn ' I 
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••• Stor fabrikation ger hög och lamn 
•samt låga priser. 

På grund av R O N E T T E f a b r i k e n s oerhörda massfabrikation ha VI kunnat vidtaga 

avsevärda prissänkningar. 

Typ GliD. Utmörkt kristallmikrolon 
av meloll . Finnes i grå eller grön 
foconertfocketod färg. St611bart hu' 
vud . Pris ulan kabel kr. 65:-. 

Typ 8110. Populål kristallmikro
fon för 101 och sång, utförd I 
svorl eller viI plast . Pris utan ka
bel kr. 40 , - . 

Ty.p KA07. Gitarrmikrofon av kon.. 
lakttyp. Hög u1sponning föt di 
rekt o nslutnino;:j till ra dioapparOI 
eller förstörkare Komplett med 
1.5 mIr skörmod kabel Pris 
kr. 30, - . 

Typ BRO. Fbrstklassig kristall· 

pickup med hö? utspon· 

ning och färSIKlassiQ 

hud6Ier!=jivnlng. Kom 

plell med orm och on· 

$!ul n;n~s!ilodd . f innes I 

\' I . svod och brun fö I \.l 

Pris kr. 30:-. 


Typ R510. förstklassig krislollmi · 
kralon för sånQ och musik. Ele 
ganl sTudiemedel I. Pris ulan ka· 
bel kr. HlO, -. 

Typ R474. M ulticelimikro
fon med 4 sI. hägkapoci · 
liva dubbelkrisla ller . Motk 
nodens böslo mikrofon för 
orkester . och se.enbruk.. 
Pris utan kabel kr. 225 : - . 

Typ BOX. Kflslallmikrofon ln

So ls, könsli ghet -52 db 

Freh ensomr6de 3O--1OCOO pI$. 

O'omelet 50 mm Passa, 1111 Ronen9 

mod flele må rken.. Prrs kr . 25 : - , 


Typ ECHR. Krlslo llmikroloninso' " 
so mo dOIO so m BDX, droma e, 
48 mm. Possa l som Ej! sÖnnlngsefe 
ment i A Sloli c,.. Turner, Peorl me 
Ireta mikrofonfIl Prls kr , 25 : -. 

Alla Ronelle-mikroloner ho 
stondordqänqo och on· 
slu1ningskontokl . Mikro
lonkabel skörmad anlado
re 7,5 mIr med anslut · 
ningskonlokrer, passar olla 
Renetls-mikrofoner. Pris 
kr. 12 , - . 

Typ EAOO. T onfrekvensfiltsl IÖI 
kristal lpickup, komplett med an· 
SIUlflJnQskonlokler FörbÖlIror 
Jjud61elQiv nin~en oCh min~kar 
n61raspel Pr is kr. 16:...:..... 

Typ RO. K rISIOllp jckuP·lnsol~. 
samma dala som BRO. Pas· 
sal i ~e IIesIa pickup, 
ormar. Komplell med n61
skruv. Vikt enda5! 16 ~ rom. 
Pris kr. J6:-_ 

Omgående le-verans från lager i S-verige 
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