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Nu bor vi • 
I 

centrum av sta'n 
För att bättre kUlIIIH betjäna ",ha s tockholmskum1er ha 

Yi flyttat "år rörelse till centrum ny staden, diir vi äyen 

öppunt y'll' butik för försä ljning a,· radioml1teriel. Affiirs

tid en där blir liksom tidigare (J-1R, fredagar 0--:20 samt 

lönlaga r (J- 17. 

Yi komma ä ven i fortsättningen att föra silyii l special

materiel för ama törer som standardmateriel f ör radiorepa

rat ions finuor. 

Yi bl~<1ja iiven ulla \'ära Jandsortskunder notera YHr nya 

ad ress och Yåra tindrade telefonnummer. 

SÄSONGENS RADIOFYND! 

c. 

B. 

A. SPOLSYSTEM kontinuerligt täckande området 
8.8-550 meter, uppdelat på 4 omrtlden llll'd god 
öyerlappning en\. följande: 

Band l S,&- 30 m . 
Band 2 28-- 7(; m. 
Band 3 7()...- 210 m. 
Bano 4 190-550 m. 

Varje exemplar ",. dessa spol"system lir 
la bora torietrimlOat. 

B. GLASSKALA, med grad. i såväl !lIc som meter. 
C. VRIDKONDENSATOR 2 g., pass. oyan:taende. 
1). LI~HJUL a,·s. att allbringas direkt fl konoen-

sa toraxeln. 
E. KOPPLINGSSCHEMA föl' byggallde a\' en 4+1 
rörs yiixelströms,,; uper plus »mugi~kt öga », medf. 
Ovanstående milteriel iir fa brikatiollsö"erskott, ga
ra nterat nytt och i prima sk ick. 

Vi niimna detta "om säsongens rndiofyno ej enbart 
pä grund av deL enormt låg-o prisl'l , utan även med 
tanke på hu r kort\'å~snmaWrerna längtat efter den
na jwnstruktiun där ä nm 70--200 m. omrlloet fin
nes med, 

Pdset fö r ovanstående materia l A-D jämte I<opp
Ii.ngsschema är enda·st I<r. 38: i5 plus frakt- och 
postförsl<oUsl<ostnad kr. l: 40. 

Allt 7Ucllan antenn och jord 

INGENJÖRSFIRMA ELFA 
Holländaregatan 9 A - Stockholm - Tel. 207814 20781 S 

,--------------------------------------------------~) 
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NORDISK 

ROTOGRAVYR 

erbjuder tngenjörer och radioal'natörer 

förnämlig facklitteratur 

RADIOLEXIKON 
utges i hiifLe u fil: 50 mr dcbnnu 1- 7 och 
2: - för fiiljull(l e. Ett utomord entligt prak
tiskt, iuueh ftllsrik t och aktuellt· litet lexikun. 
Inom kort komplet t. besW ll (]iirfiir snaras t. 

o 

KORTVACiSMOTJ ACiN INCi 
.-\ ,. :'f a I s H o I l1l )!: r e Il, 

IUlleh:lller SclJClll fl nIe ll aHa "ii rdell f;jr StiilTl' 
och mindre kOl'n -i'tg-S:l ppara le r. '.rabeller ii" e r 
spolar samt kretsa r fiir hnnrl s priclnill g de. 
WUt. 1: ;'0. 

CiRAMMO,FON INSPELN INCi 
HY S i g' Il T d 'l' n r l i n, 

En lilen g()(l haudlel1uing 1';ir ClmaLllrc r vill 
"alet: av nppara1'ul' och <l ess sUlllUl ll nsliillnillg 
och llnvHndnillg, UUft. 1 : 50, 

RÄKNESTICKAN 
Ny uppinga liT H. i\, Linllg1'cllR IIfmiirkl H hand
ledning av diknestickans anviinclning vid avan· 
cerade heriikningnr, Hiift, 3: 25. 

INCiENJÖRSHAN DBOKEN 
U ttömmande s tandardverk i feuI !l elar, SU IO Jll! 

samtliga 11 tIwm mit , samt spec:ialyolYlJler och 
registe r . Xiirlllnst utkoUlmer d el :3 n T l' le lckuik, 
Begiir pros pekt. och lI11plys llill ;.;ar i bold!:l ntlelll 
eller hos förlaget, Pris per d e l hi.ift. 42 : - , 
klotband 4c : - , llalvfr. hd ;:;4:-, 

Pricka fur häroyan vel d Ki ull skar oell si.illu 
li stan Illed Edert nallill oeh a drc,~s I' ill n iinunsle 
hokhandel eller direkt. I iii Norl1isk Rotogr:t vyr, 
Box 3221, St.ockholln 3, sil ~iillda8 hu"kernn 
lllOt postförskolt, 

N a mn: , .. .. ......... , .. , . ........ , .. .. .. .. 

' I~ ==Adre=ss:=".= ...... = .. , .. = ...... = ..... = .. . ,,=, .... =, ... ,~'~' ~I 



PHILIPS 

Tack vare en ny tillverkningsmetod har Philips Rirnlockrör en 
diameler av endast 22 mm och en sll ringa längd. inklusive kO:ltakl· 
slift. som 60·80 mm. Sockeln beslår aven gl:tsplatla pli vilken 
konluklslift och e1eklrodsystelll äro monlerade. Glaskolven och 
sockeln sammanfogas medelst en speciell keramisk massa. vars 
smäJtpunkt är så låg. att eleklrodsystemet vid tillverkningen icke 
uppvärmes till mer än ma.\:. 230~ C. På gruJld av denna låga 
temperatur kan elektrodsystemet placeras avsevärt n,iriJlare 
sockeln än som förut varit möjlig\. Dethl förfaringss:itt i förening 
med den högt uppdrivna precisionen vid tillvcrkningen har möj. 
liggjort Rimlockrörens små dimensioner och gjort dem väl för. 
tjänta av beteckningcn "ett mäslervcrk i miniatyr". Rimlockrörcn 
iiro idealiska för användning vid hiiga frekvenser och för byg. 
gnndet nv mottagare av alla slag. De tilhcrklts i komplctta serier 
för blide alJslröm och växelström. Ring dler skriv lilI Syensk~1 
AB Philips. Radioavdelningen. leL namnanrop "Philips lampor" 
och begär ntförliga nppgifter om Philips Rimlockrör. 

EvakuQringsrör 15 l1exoddelen. )'IIre skärmgaller 
2 Glaskul" 16 l1a.~oddelel1. anod 
3 Geller/.ållar .. 17 Nedre slöd. ki,'a av glimmer 
4 Fiirbindning m"lIan 'riuddelens 18 Förbindning 1I1ellan Ilexoclens 

atyrgaller oclt ltexodd"len. injek· skärmga/ler o. gonom/öring •• li/I 
lorgaller 19 Förbindning mellan lu?xodclc lens 

5 Förbindning mel/an Irioddelena injelilorgaller u.genom/iiringsslifl 
,!.nod ocl. genomföringsslifl 20 Förbindning mellan Iwlad och 

6 Ovr" slödskiva av glimmer genomföringsslifl 
7 Gemensam kalod för Iriud· oclt 21 Glödlrådsändar 

hexocldel 22 Förbindning m~lIall glödlråd ocl. 
8 Trioddalen. styrgal/er gellomförillg .. lifl 
9 Trioddelens anod 23 Förbindning mellan I",""odanod 

10 Förbindning mellan Itexoddelens oclt genomförings.lifl 
inre oel. yllre 8kärmgal/er 24 Sockelring 

11 Mellans/öd.ki"a a" glimmer 25 Rörbollen av pressglas 
12 Hexodclelens ./)'rgaller 26 Gellomföri"g,slifl 
13 Ilexoddelon. inre skärmgal/er 27 K"I'ami.kt limmad 101llllel/an 
14 l1exod<!"len. injektorga/l4lr kol" och bollen 

RIMLO CKRÖR 
Ett m-ästerverk l miniatyr 



Forskning inom radioteknik 
och elektronik vid CTHl) 

Av civilingenjör. fil. kand. BENGT SVEDBERG 

Det är i dag väsentligen två riktlinj er 
man följer inom den rent vetenskapliga 
radioforskningen - nämligen dels un
dersökning av mikrovågornas egenska
per och möjligheterna att konstruera 
olika rör för dessa, och dels undersök
ning av elektroniska fenomen uppe i 
atmosfären och ute i universum. Man 
skulle grovt uttryckt nästan vara böjd 
för att tala om en »makroskopisk» och 
en »mikroskopisk» elektronik. 

Det är nu en händelse som ser ut som 
en tanke att dessa båda elektroniska 
områden är högst intimt förknippade 
med varandra - att t. ex. elektron
rörelsebanorna i j ordens magnetfält 
efterbildats vid konstruktionen av ett 
speciellt elektronrör, trokotronen. Och 
omvänt har t. ex. den princip man ut
nyttjat i ett mikrovågsförstärkarrör, 
elektronvågröret, kommit till använd
ning vid försök till förklaring av ett 
radioastronomiskt fenomen, nämligen 
utsändandet av radiostrålning från sol
fläckarna. 

Båda dessa tendenser inom den elek
troniska forskningen återspeglas i rikt 
mått hos forskningsverksamheten vid 
CTH:s institution för elektronik, vars 
chef, professor Olof Hydbeck, håller 
ett 3D-tal radioforskare sysselsatta. 

Här skall lämnas några glimtar från 
det ena av dessa båda elektroniska om
råden, jonosfärforskningen och där
med sammanhängande problem, aktua
li ."erad genom den donation av ett för 
radioastronomiska mätningar lämpligt 
omr de 4 mil söder om Göteborg som 
en känd göteborgare för en tid sedan 
gj ort till denna institution. 
L CTH= Chalmers Tekniska Högskola, Göte
borg. 
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Registrering av jonas järsskikten. 
Var 30:e sekund dygnet runt och 

vecka efter vecka tar en automatisk 
kamera en bild av alla jonosfärsskikt 
mellan 100 och 700 km uppe i Chal
mers' jonosfär- oeh vågutbrednings
observatorium utanför Kiruna. Statio
nen är belägen på denna nordliga bredd
grad därför att norrskenet - oeh av 
detta betingad jonisering - gör sig så 
myeket mer gällande dåruppe. Upprit
ningen av ekona från j onosfären på 
katodstrålerörets skärm sker medelst 
svepfrekvensregistrering, där frekven
sen hos sändare och mottagare varieras 
automatiskt oeh synkront mellan 1,0 
och 20 NIp/s under loppet av 30 sekun
der eller mindre medan bilden på skär
men dröjer kvar lika länge. Man får 
därmed en »panoramisk» framställning 
av de olika skiktens förmåga att reflek
tera olika frekvenser. 

DK G2J..39G.11.001.5CTI-I: 5,,1.594: 523.51 

Spelas en film med t. ex. 2 000 så
dana bilder upp med vanlig bildväx
lingshastighet av 16 bilder per sekund, 
erhålles tydligen med en tidsförstoring 
av 30X16= 430 gånger en skildring 
av förändringarna i jonosfären. Så 
snabba är dessa förändringar nämligen 
inte att några större variationer hinner 
ske under ett 30 sek.-intervall. På en 
sådan film, som förf. var i tillfälle att 
se, kan man se hur skikten försvinner 
eller växer fram alltefter dygnets väx
lingar. Genom statistisk bearbetning av 
dessa svepfrekvensregistreringar kan 
man sedan få en uppfattning om skik
tens dagliga och årliga fluktuationer, 
deras tjocklek - genom flerfaldiga 
reflexioner mot under- och översidorna 
- samt inverkan av norrsken och mag
netiska stormar på dem_ 

Man kan sålunda se hur vid magne
tiska stormar - sammanhängande med 

Professor Olof Rydbeck fotograferad i ett obevakat ögonblick vid invigningen av den nya 
sjöfartsstationen vid Onsala. 
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Sändarstation vid Chalmers nya radiolaboratorium. Här finns bland annat en radaranlägg
ning, som registrerar regn och hagel etc. 

oro på solens yta - den övre jonosfä
ren i allmänhet förlorar sin väl definie
rade skiktning så att man inte längre 
kan tala om något reflekterande skal. 
När exempelvis F2-skiktet, som har en 
varierande höjd mellan 275 km och 
uppåt, får en sådan diffus karaktär, 
kan det ofta inte längre användas som 
reflektor för kortvågig strålning. Vid 
mätstationen registreras därtill konti
nuerligt signalstyrkan för vissa av
lägsna stationer, så att man får ett sam
band mellan signalstyrkan och förhål

landena i jonosfären. 

Jakt pil meierorer. 
Steget från j onosfärsskikt till meteo

rer är icke så långt om man tar hän
syn till att meteoren alstl ar en cylind. 
risk »svans» av joniserad gas, som äger 
förmågan alt reflektera radiovågor. En 
mätstatioll för registrering av meteor
banor med hjälp av denna joniserade 
svans har också upprättats ute i Askim 
någon mil söder om Göteborg. Här sker 
dock ingen svepfrekvensregistrering 
utan man utsänder i stället impulser 
med konstant frekvens av 33 Mp/ s, 
vilka reflekteras och på ett katodstråle
rörs skärm återger en bild av meteorens 
höjd som funktion av tiden. 

skickas en impuls som dels går längs 
marken till mottagarstationen och där 
startar en tidmätaranordning och dels 
upp till meteorbanor för att där reflek
teras och sedan nå mottagaren. Den 
bild man får på mottagarskärmen ut
gör sålunda summan av alla dessa 
reflekterade impulser. Man ser på skär
men till ett 30 cm katodstrålerör med 
horisontella linjer för var 100:e kilo
meters höjd meteorbanan som i all
mänhet ett nära horisontellt streck, eller 
om det är en mindre meteor på några 
få milligrllm som omedelbart förgasas, 

en indikering endast i form aven liten 
fläck. De flesta meteorerna uppträder 
på omkring 100 km höjd. 

Vid 6-tiden på eftermiddagen, då 
förf. var i tillfälle att se anläggningen 
i funktion, var förhållandena för meteo
rers uppträdande emellertid minst 
gynnsamma, eftersom vi då befinner 
oss på »baksidan» av den i sin årsbana 
runt solen med en hastighet av 30 km/ 
sek. framrusande j orden. Relativhastig
heten mellan jorden och en meteor, 
som hinner upp jorden, är således vid 
detta tillfälle ung. 60 km/sek. lägre än 
vid den mest gynnsamma tidpunkten, 
kl. 6 på morgonen, med därav följande 
mindre jonisering. Ändock kunde vid 
denna tidpunkt ett flertal meteorer i 
minuten observeras på skärmen -
fastän de inträffade oregelbundet, så 
att flera minuter kunde gå utan en enda 
för att sedan en hel svärm kunde kom
ma på en gång. 

Meteorregistrerillgsanläggningen är 
helautomatisk, så att en filmkamera 
var 5:te minut - eller med kortare 
intervall - tar en bild av spåren på 
skärmen. Sedan behöver bara_ ny film 
insättas en gång i veckan. 

Denna registrering av meteorbanor 
är av intresse icke enbart ur astrono
misk synpunkt, då man genom eko-

Från sändaren, som befinner sig na
gon mil från mottagarstationen, ut-

Jonosfärobservaloriet i Askim. Här finns bland annat en anläggning för registrering av 
meteorbanor. 
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radiometoden har möjlighet att nog
grant mäta meteorens hastighet och 
därmed kanske kunna besvara frågan 
huruvida meteorerna tillhör vårt sol
system eller ej, utan även ur radiotek
nisk. Ty man kan kanske genom dessa 
mätningar få klarhet i frågan om ett 
tillräckligt stort antal meteorer, som in
faller mot jorden, kan åstadkomma 
några mera hetydande förändringar i 
den lägre j onosfärens tillstånd. Det är 
sålunda ej uteslutet, att det s. k. spora
diska E-skiktet ibland kan förorsakas av 
meteorjonisering. 

Om denna meteorregistrering kan 
slutligen nämnas, att observationerna 
kan försiggå dygnet runt i alla stags 
väder och att även meteorer som är 
för små att under en stjärnklar natt 
kunna synas för blotta ögat, fastnar på 
radarskärmen. 

Radaranläggningen (amerikansk »surplus» ANj CPN-6) med vilken fotot nederst 
pil sid. 39 tagits. 

Registrering av sol
och stjärn-»brns». 

Men undersökning av j onosfärsskik
tens reflekterande egenskaper är inte 
den enda användningen av panadaptorn 
inom den rydbeckska institutionen. En 
anniui - ar för spektral analysering av 

det »bru5» som kommer från solen och 
stjärnorna. För att kunna uppfånga 
oetta brus håller man, i samarbete med 
den amerikanske gästprofessorn Henry 
Wallman från M.T.L, j ust på med att 
bygga ett radioobservaturium ute ,rid 
Råö vid Onsalahalvöns spets omkring 
4 mil söder om Göteborg. 

Nästan från samma klippa där en 
gång för ca 300 år sedan kaparhöv
dingen L~sse i Gatan sökte tillämpa 
dåtidens signaleringskonst genom att 
m~d falska ljussignaler - hans »fyr» 

Mätstationen pä Mosseberg med fr. v. mag'netronsändare för resp. l, 3 och 10 cm med till
hörande vägledare och elektromagnetiska horn för 10 cm parabolisk reflektor. T . h. en FM· 

fältsändare för kommunikation med mätvagn. 
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i form av ett stenröse står ännu i dag 
kvar uppe på toppen - vilseleda fart}". 
gen mot de farliga undervattensskilren, 
kommer sålunda i dag den moderna 
signaleringskonstens allra sinnrikaste 
apparater att uppmonteras. Dlltta märk, 
liga sammanträffande kan uppfat~as 

som en ödets ironi eller helt enkelt: för
klaras med alt Lasse i Gatan hade sarnr 
ma fordringar på omgivningarnall 
karaktär som moderna radi<;lforskare 
- nämligen lugn och stillhet. ':,; ,J 

Ty detta område är ett av' de ödsHf 
gaste oC;h lugnaste som går att ~pp~påra 
i denna, del av landet. På ena sidan 
finns nästan 180 0 fri horisont : --:- på 
andra milsvid tallskogs- o,cl~, , klipp
terräng.; För att , ej , införa, någlja ; stör, 
ningskällor har därtili de elektri~!<:aJf<d_ 
ninMrna till laboratoriet dragits' i ,fO'l'm 
av kabel genom marke,n de sista kilo
metrarna. 

Ty för alt kunna uppfånga br1,lset 
från solen och st j ärnor på upp tiIl~an
ske 10 miljoner ljusårs avstål1d,måste 
man ha en känslighet av 0,001 :mikro
volt. För att exakt kunna bestämma 
från vilken punkt på himlen bruset 
kommer, har man därtill riktantenn
system, med vilket man beräknar ' kunna 
uppnå en noggrannhet av 5 bågminuter. 

Ett sådant antenIlsystem ,-: stjärn
antennerna - består av två horisontellt 



våg· och elektronvågrören även är 
exempel på - nämligen överensstäm
melsen mellan elektronrörelsefenomen 
ute i universum och i elektronrör. Det 
var också just studiet av elektronernas 
trokoidformade banor ute i universum, 
som inspil'erade professor Hannes Alf
ven vid K.T.H. till uppfinnandet av 
trokotronröret. Och vandringsvågrörens 
princip - som grundar sig på inter
aktionen mellan radiovågor och elek· 
tronstrålar med lämpligt avpassade has
tigheter - har man även trott sig åter· 
finna ute i universum - nämligen vid 
solfläckarna. 

Metcorregistl'eringen sker med ett 30 cm katodstrålerör samt framför detta en automatisk 
kamera som tar en bild var 5:tc minut. Vänstra klockan anger lokaltiden - varav 

meteorernas position beror. 

Man har vid sådana sol· och st j ärn
brusmätningar funnit att i. riktningar 
med starkt brus finns också stjärnor. 
En del av dessa är kanske inte synliga 
för blotta ögat och i vissa fall har man 
hört brus från punkter på himlen, där 
man i.nte alls känner till någon st j ärna. 
Det kan vara fråga om en sådan, vars 
radiostrålning verkar starkare än den 
optiska. Gör man med ledning ' av de 
iakttagna stjärnbruskällorna upp ett 
diagram - med nivålinjer för punkter 
med samma brusnivå - finner man en 
otvetydig överensstämmelse med en 
stjärnkarta. Inom vissa områden av 
vintergatan finner man optiskt mörka 
områden från vilka radiostrålning ema
nerar. Detta kan tydas så att materie
moln i vintergatan, liksom molnen på 
jorden absorberar ljus- men ej radio
vågor. 

liggande »mattor» med vardera 40 halv
vågsdipoler och på ett avstånd av 100 
våglängder = 200 meter från varandra. 
Tack vare detta stora »ögonavstånd» 
kommer en mycket liten förändring av 
de infallanqe radiovågornas riktning 
att medföra en stor förändring i gång
tiden till de två antennmattorna - allt
så stor fasvinkeldifferens mellan spän
ningarna inducerade i de två mattorna 
och därmed mycket smala antennlober 
hos riktningsdiagrammet. 

Hos det i en annan del av området 
uppbyggda sobntennsystemet användes 
i stället endast 6 dipoler i vardera mat
tan samt ett »ögonavstånd» av 10 våg
längder = 20 meter. Med endast ett så
dant antennsystem skulle den största 
antennloben i diagrammet uppta unge
fär 9° - men med de två antennsyste
men sammankopplade tiickes i stället 
ca 30 bågminuter, vilket motsvarar sol
skivans diameter. För att undvika stör
ningar är från antennanläggningarna 
ute i terrängen dragna kablar till -
för solbrusmätningen - laboratoriet, 
och - för stjärnbruset - en mätvagn. 

För att mäta styrkan av det upp· 
fångade bruset, som är kanske 10 000 
gånger svagare än vad som skulle upp
fattas i en rundradiomottagare, får 
detta förstärkas i känsliga mottagare 
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samt sedan jämföras med bruset från 
en lokal bruskälla - en diod. Ty rörets 
elektronbrus får hela tiden automatiskt 
Tegleras så att det är exakt lika starkt 
som st j ärnbruset. Detta sker enkelt 
genom att skillnaden mellan diod- och 
st j ärnbruset uttas som en spänning som 
likriktas och får reglera diodens glöd· 
ström. Sedan får man ett mått på 
stjärnbrusets styrka genom att helt en
kelt mäta glödströmmen. Denna mät
metod är intressant även av den anled
ningen att man här gör ett elektroniskt 
fenomen från universum direkt ekvi· 
valent med ett elektroniskt fenomen i 
ett elektronrör. 

Denna goda överensstämmelse ger en 
antydan om ett sammanhang, som 
exempelvis trokotronröret, vandrings. 

Att inte denna himmelska radiostrål
ning skulle kunna användas för att 

T. v.: Svepfrekvensregistrering en »lugn» dag vid Kiruna, Överst F 2·skiktet på 300-350 km 
höjd, därunder Fl på 200-300 km höjd och längst ned E·skiktet på något mer än 100 km 

höjd. Frekvensområde 1,5-15 Mpj s. T. h.: Registrering på samma plats en »störd» dag. 
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navig ra med, förklaras av flera skäl. 
Dels är nämligen solen j ämfört med 
himlen i övrigt en relativt svag radio
sändare_ Radiostrålningen från solen är 
s,lunda i normala fall svagare än från 
övriga delar av himlen_ Endast under 
kortvariga perioder när enorma elek
triska åskväder utbryter någonstans på 
sol ytan i samband med magnetiska 
oväder och uppträdandet av solfläckar, 
kan solbruset nå ett starkare värde -
eller 100000-1 000000 gånger star
kare än normalt - varvid det även kan 
ge sig tillkänna i vanliga radiomotta
gare_ 

Om än den omedelbara praktiska nyt
tan av de radioastronomiska rön som 
kommer att göras ute vid det nya 
observatoriet i Råö sålunda blir ringa, 
kommer dock säkerligen den astrono
miska vetenskapen att få stor glädje av 
desamma. Detta framgår därav att den 
på jorden normalt registrerbara radio
strålningen omfattar så många fler ok
taver i det elektromagnetiska våglängds_ 
spektret - nämligen ungefär all strål
ning mellan 8 m och 3 cm, dvs. ett för
hållande av 800: 3 mellan gränserna -
än den optiska, som endast omfattar 
6000 Å till 3 000 Å, dvs. elt förhållan
de 2: l. Det är stllunda anledning att 
tro att man genom att uppfånga radio
st j ärnornas strålning kan få reda på 
mycket inom stjärnvärlden som hittills 
legat fördolt även för det starkaste 
teleskops »blickar». 

Att man begränsar mätningarna på 
bruset till detta våglängdsområde, be
ror på att annan strålning absorberas 
på vägen ned till jordytan. Vågor över 
8 meter reflekteras mot j onosfiirsskikten 
och vågor under 3 cm absorberas starkt 
av atmosfären - det senare har be
stämt minimivåglängden för radar och 
radiolänkar till ca 3 cm. 

Slutligen bör om de rad.ioClstrono
miska mätningarna nämnas, att lllan 
här ä\'en genom svepfrekvensregistre
ring skulle vilj a spektralanalysera bru
set. Något annat värt att nämna är att 
observatoriet även är bra aU ha för 
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Meteorregislrering: spår av meteor strax un
der HJO km höjd, »5vansen» har varat 6---7 
sek. - som framgår av avståndet längs 
abskissan - och bör om fenomenet inträffat 
en stjärnklar natt ha varit synlig för blotta 

ögat. 

vanliga radiotekniska matmngar, där 
det gäller att undersöka apparater utan 
inverkan av elektriska störningar eller 
mekaniska vibrationer - något som 
man aldrig kan bli hett fri ifrån inne 
i en stad. 

Registrering a.v regnskurar, 
åskbyar samt mikrovågornas 
absorption i luften. 

Naturligtvis ingår i denna forskning 
vid Chalmers även undersökning av 
mikrovågornas reflexion och absorption 
inom en mera begränsad del avatmos
fä ren. Man utför sålunda här eko
registreringar med en från det nya 
stationshuset vid Chalmers nya område 
vertikalt riktad 3 cm radaranläggning 
(en amerikansk militärradar typ AN/ 
CPN-6), varvid reflexioner erhålles 
från olika slags regnmoln och regn-
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Radarfoto av åskby taget vid CTH med 3 cm 
radar, iVIan ser hur regnskurarna sjunker med 
olika ha ·tighet - den t. h, fortare än den 
t. v. - och hur en del av regnet ännu inte 

nålt markytan. 

skurar. Man har här tagit radarfotos 
över åskbyar och skurar, som sjunker 
med olika hastighet. 

Registrering av absorption och bryt
ning i atmosfären sker genom utsänd
ning från en mätstation på Mosseberg, 
en av de högsta punkterna i Göteborg, 
av resp. 10, 3 och l cm vågor medelst 
en parabolisk reflektor för den längsta 
samt elektromagnetiska horn för de 
kortare vågorna. Dessa riktantenner 
matas via vågledare från tre magnetron
sändare. Fältstyrkan från dessa sändare 
registreras sedan kontinuerligt med 
skrivande galvanometrar i mottagnings
stationer belägna inom synfältet på 
andra sidan Göta älv, nämligen för I 
cm i Backa på 6 km avstånd och för 
10 och 3 cm i Hisings-Kärra på 13 km 
avstånd. Man har här kunnat kOllsta~ 
tera hur fältstyrkan varierar exe~pel
VIS l takt med ångmolnen som utstötas 
från lokomotiven nere i hamnen. Ge
nom att föra väderleksobsel'vationer 
parallellt med registreringarna kan 
man erhålla upplysningar om hur väx
lande atmosfäriska förhållanden inver
kar på mikrovågornas utbredning. 

Solförmörkelser och stående
våg-rörelsefenomen hos moln. 

En översikt över den j onosfärforsk
ning som professor Rydbeck och hans 
medarbetare ägnar sig åt vore knappast 
komplett utan att nämna något om 
jonosfärundersökningarna i samband 
med solförmörkelser. En sådan inträf
fade senast den 9 juli 1945 - och var 
såsom partiell förmörkelse iakttagbar 
även i Stockholm - varvid Chalmers 
sände en expedition till en ort strlL'!: 
söder om Umeå inom det bälte där 
förnlörkelsen var total. 

En solförmörkelses betydelse ur 
j onosfärsforskningssynpunkt framgår 
därav att man antar att den primära 
jonisationskraftell för E- och Fl-skikten 
- på resp. 100 och 190 km höjd -
iiI' solens ultravioletta strålning. Efter
som dessa skiikt snabbt neutraliseras 

(/ort3. på s. 52) 
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Radiovetenskaplig konferens 

En radiovetenskaplig konferens, den 
första i sitt slag i vårt land, hade anord
nats på initiativ au Svenska N ationalkom
mitten för Vetenskaplig Radio tillsammans 
med Ingenjörsakademien och S venska 
elektroingenjörs/ören ingen i Svenska Tek
nolog/öreningens lokaler i Stockholm den 
24-25 november. Vi ger här nedan ett 
kortfattat referat au de viktigaste /öredra
gel), som hölls under denna konferens. 

De 36 .olika föredrag som presenterades 
detta' sakkunniga auditorium gav en god över
blick över vilka områden inom radiotekniken 
80m är mest aktuella ur forskningssynpunkt. 
Och ' konferensens facit blev också, att för 
närvarande några områden fullständigt domi
nerar som forskningsobjekt nämligen 
mikrovågsteknik, mikrovågsrör, television och 
matematikmaskiner. Innehållet i övriga bi
drag vid konferensen kunde lätt härledas som 
nära besläktade med nämnda områden. 
. Första dagens föredrag behandlade mät
metoder, svängningar och kretsar och här 
talade forst civiling. S Jonson (CTH) om 
»Mycket noggrann kalibrering av atLennato
rer». Tal. beskrev hur man genom att an
vända- en brusdiod som signalgenerator, vil
ken avger en bruseffekt av lätt kontrollerbar 
storlek tack vare att uteffekten är proportio
nell mot glödlikströmmen, kan mäta dämp
ningen hos en dämpsa ts. På dämpsatsens 
primärs ida användes alltså en brusdiod. Den 
effekt som kommer ut vid attenuatorns seklln
därsida jämföres sedan genom omkoppling 
med effekten [rån en annan brusdiod, vars 
glödström varieras till dess effekterna blir 
l ika. För att erhålla noggrannhet vid jäm
förelsen förstärkes och likriktas signalerna 
innan de mätas i en voltmeter. Det är med 
denna metod möjligt att t. ex. kalibrera en 
attenuator med en noggrannhet av 0,0043 dB 
genom att man mäter två brusdiodströmmar 
med en noggrannhet av 0,1 % . 

En analog användning av brusdioden som 
signalgenerator presenterades vid ett annat 
bidrag från CTH, nämligen när det gäller 
m ätning av sol- och stjärnbrus vid deras 
radioastronomiska observatorium. Här jäm
föres brusdiodens och s tjärnbrusets effekter. 

Nästa bidrag, som presenterades av tele
vis ionsforskaren tekn. lic. H Werthen (KTH) 
i form av »En automatisk impedansmeter för 
frekvensområdet 0,2-14 Mp/ s», kan i sa 
måtto sägas vara förknippat med den nu så 
aktuella jonosfärforskningen genom den an
vända mätmetodens princip. Här beskrevs 
nämligen ett instrument som liksom vid den 
vid jonosfärforskningen anviinda svep frekvens
registreringen genom hastig variation a\' frek
vensen automatiskt upptecknar en kurva på 
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en oscillograf - i detta fall ortskurvor för 
två- och fyrpoler. Ett sådant instrument för 
frekvensomrädet 0,2-14 Mp/ s bar byggt s vid 
KTH, men man planerar att bygga ännu ett 
som täcker området ända upp till 220 Mp/ s. 

Därefter följde en del bidrag som behand
lade mera avancerade och delvis ganska speci
ella problem inom mikrovägsområdet. Det var 
civiling_ Gunnar Svala (Sv_ Elektronrör> som 
talade om »Speciella mätmetoder inom mikro
vågstekniken», dr F Tischer (KTH) som be
handlade ämnet »Undersökning av mätnog
grannheten och metoderna för dennas förbätt 
ring hos mätledningar för mikrovågor», civil
ing. N-H Lundquist (FOA) som ventilerade 
frågan om »Linjär frekvensmoduIation av 
klystroneu samt slutligen civiling. L Heller
stedt (CTH) som talade om »En video-för
stärkare för 200 Mp/s». 

TiII de mera lättfattliga ämnena hörde »Be
stämning av ljushastigheten», som presentera
des av statsgeodet Erik Bergstrand. Detta bi
drag gav en tankes tällare över hur radiotek
niken ständigt utvecklas till att omfatta allt 
fler områden - här geodesien. 

Till de mera lättfattliga ämnena hörde även 
civiling. C-E Granqvists (AGA) som handlade 
om »Radiofyr för avstånd och riktning) . Här 
beskrevs sålunda en ny slags radiofyr som 
utsänder ett elektromagnetiskt fält med spiral
formi g fasfront och med periodiskt växlande 
rotationsriktning. Denna typ av radiofyr bör 
vara särskilt lämpad för att betjäna t. ex. 
fi skebåtar och mindre fartyg eftersom den 
medger en snabb positionsbestämning med 
hjälp av en vanlig radiopejlapparat. Icke 
minst för flyget bör den vara användbar, 
eftersom den möjliggör en kontinuerlig och 
automatisk avståndsbes tämning på upp till 
4-5 mils avstålld under landningen. 

Bidraget med det kanske mest sensationella 
innehållet - fa stän det gellom dess teore
tiska innebålI kanske gick många mer eller 
mindre spårlöst förbi - lämnades av tekn. 
lic. Bertil Håård (KTH) och hette »Gauss' 
felfunktion, tillämpningar i telekommunika
tionsteorien». Detta ämne är även förknippat 
med mikrovågstekniken i så måtto att en av 
dess praktiska tillämpningar gäller radar
system liksom impulslägesmodulation som an
vändes företrädesvis vid mikrovågslänkar. 
Teorien går knappast att beskriva i få ord 
utan skall behandlas utförligare i en speciell 
artikel i ett kommande nummer. 

Ett hundraprocentigt televisionsbetonat före
drag hölls därefter av den andre av KTH: s 
två televisionsexperter, tekn_ lic. Björn. Nils
son, som talade om »Bildkvalitet vid några 
upptagningssystem för television». Tal. gjorde 
en allmän överblick över de viktigaste pro
blemen vid televisionsupptagning och -över
föring samt jämförde olika typer av tele
visionssystem sinsemellan och med det natur
liga bildupptagningssystemet - ögat. 

De återstående föredragen denna dag be
handlade uteslutande avancerade mikrovågs
och elektroniska företeelser. Här behandlades 
sålunda elektronrör med rymdladdningsstyrd 
stråle, magnetroner, den linjära elektronaece
lera torn samt olika fenomen i samband med 
trokotronen. 

Den andra konferensdagen började med tre 
föredrag från Chalmers av professor Ryd
becks medarbetare, som berättade och med 
ljusbilder illustrerade verksamheten vid 
jonosfärobservatoriet i Kiruna. Innehållet i 
dessa liksom övriga föredrag av professor 
Rydbecks medarbetare om bl. a. ekoregistre
ring av meteorer och vert ikalregistrering av 
regnskurar med 3 cm radarteknik, behandlas 

en särskild artikel i detta nummer. 

Ett synnerligen intressant föredrag som 
innehöll en hel del hittills för de flesta radio
tckniker okända fakta om radiovågornas ut
bredning hölls därefter av tekn. lic. Bengt 
Josephson från Försvarets Forskningsanstalt: 
»Meteorologi och mikrovågsutbredninp_ Tal. 
gav en intressant överblick över meteorolo
giska faktorers inverkan på mikrovågsutbred
ning dämpning, spridning, reflexion, 
refraktion och superrefraktion_ Sålunda upp
hör dämpningen i atmosfären helt över 10 cm 
men varierar under 10 cm starkt med neder
börden. Över 1,3 cm, där det finns en reso
nans!opp, avtar vattenängans dämpning gan
ska konstant. Mellan 2 cm och 8 il 10 cm upp
träder dämpning genom regn. Ovanför 10 cm 
är vattendroppsdämpningen även i de häfti
gaste regn mindre än gasdämpningen och för
sumhar. 

Tydligen måste man för att kunna studera 
radiovågornas utbredning genom atmosfären 
så noggrant som möjligt känna dennas sam
mansättning och data på temperatur, tryck, 
fuktighet och övriga meteorologiska före
teelser. Dessa meteorologiska data behöver 
man känna inom hela det område radiovågen 
passerar. Enbart markobservationer är ej av 
så s tort intresse, då det särskilt är föränd
ringarna med höjd en man vill veta. Ä andra 
sidan passerar de vanliga radiosondballonger
na det för mikrovågornas utbredning särskilt 
intressanta området upp till några hundra 
meters höjd så hastigt att knappast någon in
formation av detta därmed erhålles_ 

För mätning av fuktigh et och tryck inom 
detta område användes därför i stället ank
rade ballonger. Dessa är ankrade i nylonlina 
som väger 1,5 g/ m och har en hållfasthet av 
50 kg. Ballongen väger 1/2 kg och är större 
än vanliga radiosond ballonger. När det blåser 
får ballongen, som har drakform, större lyft
kraft. Inuti nylonlinan finns kopparlinor som 
förbinder ballonginstrumenten med mätinstru
menten nere på marken. I ballonginstrumentet 
finns omkopplare, som i tur och ordning 
kopplar in de olika instrumenten. Största 
svagheten hos dessa meteorologiska mät-
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Nätbrum i radiomottagare 
och förstärkare 

( Forts.) 

Vid dimensioneringen av mycket 
känsliga lågfrekvensförstärkare spelar 

ingången på första röret en stor roll. 

Ingångskretsen bör konstrueras med 
stor omsorg, och fig. 3 visar två van
ligen använda utföringsformer. De i det 
ekvivalenta schemat visade kondensato
rerna el och e2 motsvaras av de kapa
citanser, som finns mellan förstärkaren 
och den övriga utrustningen resp_ växel
strömsnätet_ Man ser, att man genom 
att använda en skärmad enkelledare får 
en strömkrets, som antingen kan avge 
en elektrisk läckström eller ett magnet
fält, oberoende av hur nätet är anslutet 
och hur stora kapacitanserna är. Resis
tansen i l meter skärmstrumpa kan an
tas vara ca 0,01 ohm. Antas, att nätets 
ella pol är jordad (e2 kortsluten) och 
att el är av storleksordningen 0,1 fI,F, 
så kommer läckströmmen på l meter 
skärmkabel att åstadkomma en brum
spänning på ca 50 ,uV. 

Ofta kortslutes el och e2 genom en 
direkt ledning mellan de två chassierna, 
och under sådana omständigheter finns 
risk för att det i den slutna kretsen in-

MOTOR
C HAS!> I 

A 

B 
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duceras spänningar av det magnetiska 

läckfältet från apparaterna. Härvid har 
så höga brumspänningar som 75 ,uV 

uppmätts. 

Fig. 4. Olika kurvtyper för läckströmmen 
mellan glödtråd och katod. 

Användningen aven skärmad dub- tiOll av elektronströmmen på grund av 
belledare hindrar ingängskretsen från glödtrådens magnetiska fält, och brum
att vara en del aven sluten krets. Ris- met torde därför i första hand härröra 
ken för att det skall bildas hrumspän- från läckströmmen mellan glödtråd och 
ningar i ingångskretsen blir härvid be- katod. Läckströmmen kan i allmänhet 
tydligt reducerad_ För övrigt gäller det tänkas sammansatt och bildad av tre 
vid konstruktion av ingångsförstärkare, 
att alla slutna kretsar vid j ord anslut
ningarna bör undvikas. Det gäller allt
så här att först och främst sörj a för, 
att det verkligen endast finns en enda 
j ordningspunkt för hela ingångssteget. 

Brumkällor i röret. 
Vi har nu sett litet på de brumkällor, 

som finns utanför röret, och skall nu be
fatta oss med källor, som finns inne i 
själva röret. I röret är glödtråden den 
enda elektrod, som för växelspänning 
med nätfrekvens, och brummet bör där
för orsakas av glödtrådens förhånande 
till övriga elektroder. I moderna rör 
kan man här utesluta en direkt modula-

orsaker: En kapacitiv koppling mellan 
glödtråd och katod, en direkt (mer eller 
mindre resistiv) läckström mellan dem. 
och slutligen emission från katod och 
glödtråd. Fig. 4 visar tre vanligen före
kommande kurvformer för läckström
men mellan glödtråd och katod. Man 
kan se, att liickströmmen är mycket rik 
på övertoner. 

Om katoden är jordad, uppstår icke 
någon nämnvärd läckström. Detsamma 
är fallet, när katodresistansen är till
räckligt väl avkopplad. Det finns emel
lertid en mängd fall, såsom vid fas
vändare, anodjordade förstärkare, FlVI
detektorer osv., i vilka läckströmmen 
åstadkommer ett spänningsfall över 
katodresistanserna, förutsatt att glöd
tråden är jordad. 

Jämfört med vanliga katodresistanser 
är resistansen mellan glödtråd och ka
tod mycket stor. Brumkällan torde där
för kunna anses såsom varande en 
generator av konstant ström. I väl
konstruerade rör, dä r hänsyn är tagen 
till eventuella läckströmmar, kan denna 
ström nå värden på 0,04 ,uA vid 6.3 
volts glödspänning. I slutrör, vilka i all
mänhet anses för att vara mindre brum
känsliga, kan den bli så hög som l ,w\. 
Strömrnotkoppling med hjälp aven 
icke avkopplad katodresistans reducerar 
läckströmmens betydelse. 

Fig. 3. Två olika sätt att koppla ingångs· 
kretsen för en lågfrekvensförstärkare. 

En i FM-mottagare vanligen utnytt
j ad koppling är den s. k. kvotdetektorn. 

42. POPULÄR RADIO NR 2/1950 



Fig. 5. Ekvivalenta schemat för en kvot· 
detektor. 

En schematisk bild härav framgår av 
fig. 5, där chassiet antingen kan anslu
tas till X eller Y. Använder man X som 
jordpunkt, fås en balanserad kvotdetek
tor. Brummet är ca 3--4 gånger så 
stort (på grund av läckströmmen) i en 
dylik balanserad koppling än i en oba
lanserad, som enhålles om Y jordas. En 
ökning av resistanserna ökar även 
brummet, samtidigt som skillnaden 
mellan den balanserade och den obalan
serade kopplingen blir större. 

Inom ultrahögfrekvenstekniken stöter 
man på ett nytt och ovanligt brum
problem. Man har nämligen fastställt, 
att den lokala oscillatorn är en brum
källa, som man tidigare ej lagt märke 
till. Fig. 6 visar en vanlig oscillator
koppling, i vilken Cik är kapacitansen 
mellan glödtråd och katod. Denna kapa
citans har en tendens att variera med 
nätfrekvensen. Orsaken härtill torde sö
kas i varierande uppvärmning av isola
tionen mellan glödtråd och katod och 
mekaniska svängningar - eventuellt 
en kombination av bägge delarna. Då 
glödtrådkatodkapacitansen i serie med 

Fig. 6. Högfrekvensosc illator med glöd
tråd-katodkapacitans. 
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Fig. 7. Metod att eliminera brum en 
oscillator. 

gallerkatodkapacitansen är en del av 
avstämningskretsen, kommer en fö r
ändring av den förstnämnda att resul
tera i en frekvensvariation. Att fenome
net företrädesvis förekommer i UKV
kopplingar beror på, att kapacitansen 
i dylika svängningskretsar är mycket 
liten, varför till och med en liten änd
ring av C fk är tillräcklig för att frek
vensmodulera oscillatorn. Figurerna 7 
och 8 illustrerar två metoder för aU 
eliminera detta besvärande fenomen. 
I fi g. 7 sörjer man för att glödtråd 
och katod med hjälp av drosslar får 
samma HF-potential, medan man i fig_ 
8 konstruerar om oscillatorn, så att 
både katod och glödtråd ges jordpoten
tial. Kopplingen enligt fig. 7 har prövats 
och har visat sig vara tillfredsställande 
för frekvenser upp till 200 Mp/ s. 

Av artikeln framgår, att brumproble
met är betydligt mer invecklat, än man 
i allmänhet rälmar med_ Vid dimensio
neringen av kvalitetsanläggningar bör 
man ta hänsyn till här angivna förhål
landen, om man eftersträvar en brum
fri återgivning. 

Fig. 8. En annan metod för att undvika 
brummodulation_ 

Hur man fick radiolicens 
för 25 år sedan 

Som. ett apropå till Stockholms Radio· 
klubbs 25·årsjubileum återger vi här en 
skildring hämtad ur AGA·nyheter, som 
visar hur det gick till all få radiolicens 
JÖT 25 år sedan. 

»Min första hemgjorda radioapparat var 
en trerörs mottagare med detektor och tva 
transformatorkopplad e lågfrekvenss teg. Med 
undantag av rören och transformatorerna 
voro alla detaljer hemgjorda. Antenn- och 
återkopplingsspolarna voro av honeycomb
typ, lindade med hjälp av stift, som i två 
rader voro fästade med jämna mellanrum 
pa en rund träpinne. Kondensatorerna be
stodo av tunn mässingsplåt med rentvättad 
biofilm som isolat ionsämne. Man fick följ
aktligen vara försiktig med lödkolven. Mot
stånden bestodo av blyertsstreck på fiber
bitar. Med blyertspenna och kautschuk kun
de motståndet varieras inom vissa gränser. 
Att göra den variabla kondensatorn var 
besvärligt, speciellt var det svårt att få 
distansrören lika långa. 

Vid den tidpunkt, då »lådan» inkopplades, 
var det endast radiosändningen från England, 
som man kunde pröva mottagningsmöjlighe· 
terna pii. Det var en upplevelse, då musik 
en kväll tydligt och klart kunde uppfattas i 
hörlurarna. Utsändningen var från Newcastle. 
Möjligheterna att avlyssna de engelska radio
sändningarna varierade oerhört. Det hände 
ofta, alt man knappast kunde konstatera, om 
en viss sta tion hade utsändning eller ej. 
Denna omständighet förklarar till en del de 
olidliga å terkopplingstjut, som vara karakte· 
ristiska för den första radiotiden. Det hände 
ibland, då en nybliven radioamatör blev allt
för besvärlig, att andra gåva s itt misshag till
känna genom alt föra återkopplingsspolen 
hastigt fram Oell åter, därigenom åstadkom
mande ett varnande: oi·oi·oi·oi. 

Så småningom blevo möjligheterna för av
lyssning av radiosändningar bättre. Telegraf
verket kom eft er en del prov igång med regel
bundna sändningar. Radieringen av guds
tjänsten fn n Jakobs kyrka är något, som 
man speciellt minn s frän åren 1923- 1924. 

De besvärliga mottagningsförbållandena på 
de .• tiden gjorde utomhusantenn nödvändig. 
Av denna anledning och med hänsyn till gäl
lande bestämmelser ansåg jag det säkrast att 
skaffa tillstånd att »uppsntta och nyttja mot
tagningsapparat för trildlös telegrafi och tele
foni». I skrivel se till Konungen anhöll jag 
om dylikt tillstånd, och sedan vederbörande 
myndigheter - TelegrafstyreI en, Marinför
valtningen, chefen för Marinstaben och che
fen för Generalstaben - avgivit sina utlåtan· 
den fick j ag tillståndet genom en pampig 
resolut ion med Högs tdensammes egen under
skrift, sigill och allting. Fyrtio kronor kosta
de nöjet ... » 

En så omständlig historia var det att skaffa 
radiolicens på den tiden, och ändå är det bara 
25 år sedan! 
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Europeiska radionyheter 

Av KARL TETZNER, Emden 

Den liberala handelspolitik, som den 
schweiziska regeringen kunnat föra, har 
gjort det möjligt för landet att praktiskt 
taget i obegränsad omfattning importera 
rundradioapparaler, rör och tillbehör av 
alla de slag. Den schwez:ziska radiomark
naden saknar därför trots sin begräns· 
ning praktiskt taget ingenting. De flesta 
kända producenterna i hela världen har 
där sökt insteg. Inte minst lockar här 
schweizerfrancen, som ju är en av de få 
fritt konverterbara valutorna i världen. 
Den årligen i Zärich återkommande radio
wställningen är där/ör ett veritabelt skylt
fönster för hela världen. V år tyske kor
respondent, Karl Tetzner, ger i nedanstå
ende artikel sina intryck från årets radio
utställning i Zärich. 

Förutom ett ganska stort antal inhemska 
radio fabriker - det finns 15 radiofabrikan· 
ter i Schweiz - var det ett mycket stort 
antal utländska företagare, representerade av 
sina företrädare i Schweiz, som ställde Ul 

på radioutställningen i Ziirich. Utställare 
från Belgien, Holland, Tyskland, Frankrike, 
Sverige, Ungern och USA visade upp de 
senaste nyheterna i fråga om mottagare, rör, 
grammofondelar, mikrofoner osv. 

Självklart har de inhemska företagen en 
mera ingående kännedom om den schwei
ziska marknaden, varigenom de utländska 
firmorna har att kämpa med åtskilliga svå
righeter. Schweizaren är - kritisk och skep
tisk av naturen - van att välja och vraka 
bland det bästa. Faktnm är också, att för 
honom står praktiskt taget allt vad hela värl
den kan tillverka till förfogande; att ha fått 
fast fot på den schweiziska marknaden är en 
bra rekommendation och utgör ett bevis för 
att vederhörande verkligen har kvalitetspro
dukter att komma med. 

Rundradiomottagare. 

Fig. 1. En av utställningens största radio
möhler. Denna apparat är en 9-rörs super 
med högtalare med 32 cm diameter. Skiv-

växlare ingår i apparaten. 

längre ett lika bra försäljningsargument, 
som llen var ännu på våren detta år_ De änd
lösa, tröttande propagandasändningarna på 
olika språk, avsaknaden av goda musik· 
program, liksom de otaliga störsändningarna 
har betydligt reducera t den behållning man 
nu kan ha av kortvågen. 

Trots detta bemödar sig konstruktörerna lik
som förut alt göra sina kortv llgsområden sli 
effektivt utnyttjade som möjligt. För motta-

Som fallet är även i andra länder sakna· 
des ocksIi på rad ioutställningen i Ziirich 
några verkligt sensationella nyheter i fråga 
om rundradiomottagare. Karakteristiskt är 
att allt flera tillverkare övergår till att få 
med en effektiv kortvågsmottagnin:r på' Fig. 2. Ny typ av radiomöbel i mindre skrym· 

~ sma mande utförande. Apparaten inkluderar även 
apparater. Ä andra sidan är inte kortvågen grammofonavspelningsapparatur. 
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gare imedelprisklass (omkring 480-550 sfr) 
är den s. k. »Kurzwellenlupe» eller kortvågs
luppen ännu mycket omtyckt. Denna möjlig
gör, att IDan på godtyckligt ställe på kort· 
vågsbandet mellan 3()-....-Sl m kan åstadkom
ma en effektiv bandspridning. Detta ernås 
genom finavstämning av HF·krets och oscil· 
latorkrets medelst ett varv koppartråd, som 
manipuleras med en särskild ratt, vilken för
skjuter slingan över respektive avstämnings· 
spolar. I andra typer av mottagare, t. ex. 
Siemens-Albis modell 493, åstadkommer man 
samma effekt genom en lätt förskjutning av 
järnkärnan. Vid användningen går man till· 
väga på så sätt, att man ställer in huvud· 
skalan -i mitten av de kortvågsrundradioband, 
som man vill söka igenom med bandsprid
ning, varefter man med hjälpskalan genom· 
söker detta band. 

Större mottagare har däremot ännu spritt 
de enskilda banden över hela skalan. Häri
genom blir emellertid oftast skalorna ganska 
oöverskådliga och stora. Detta har föranlåtit 
Sport AG att i en av sina lDodeller, »Bienno
phon 4951», anbringa de olika kortvågs· 
skalorna på en trumma, varvid endast den 
skala, som motsvarar det kortvågsområde, 
vilket för tillfället är inkopplat, är synlig. 
Orion (Budapest) har anordnat ett system av 
KV·spolar på en vridbar trumma varigenom 
omkoppling meDan de olika KV·områdena 
kan ske med kortast möjliga förbindningar. 
Temperaturkompensation i oscillatorkretsar
na förhindrar frekvensdrift, när mottagaren 
värms upp. Även i småsuprarna förekommer 
det alltid bandspridning på kortvågsområ· 
dena, exempelvis i den nya Philips BX 290, 
som avstår från alla kortvågsområdena utom 
de på 25-meters och 31-meters banden. Dessa 
båda är emellertid mycket spridda och möj· 
liggör därigenom även i denna relativt bil· 
liga mottagare (274 sfr) mycket god kort
vågsmottagning. 

S!lerige i Zärich. 
De svenska apparater, som visades på ut· 

ställningen i Ziirich, var mycket uppmärk
sammade och enligt uppgift av de svenska 
firmornas representanter mycket efterfrågade. 
.Yrodelle~na från Aga, Luxor och Svenska 
Radio AB uppvisade framför allt mycket till· 
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Fig. 3. Skivväxlare från Thorens avsedd för avspelning av gram
mofonskivor på båda sidorna. Såväl 25 som 30 cm skivor kan 

köras samtidigt. 

Fig. 4. Nålmikrofonen för skivväxlaren i fig. 3. Med nålmikro
fonen i den visade ställningen avspelas plattornas baksida. 

talande höljen. Emellertid är åtminstone för 
tillfället högglanspolerade höljen ej längre 
särskilt efterfrågade i Schweiz. Man föredrar 
numera mattpolerade valnötslådor, i överens
stämmelse med den just nu mes t domine
rande möbelstilen Schweiz. Vi provade 
exempelvis Aga 1771 med HF-steg och 5 
kortvågsområden och kunde konstatera, att 
den var en av de mest effektiva mottagar
typerna på utställningen. Radiobolagets mo
dell 474 ES observerades särskilt tack vare 
sin lokalornkopplare, med vars hjälp man 
kan koppla in lokalsändarell oberoende av 
skalans inställning för ögonblicket. 

T)'ska (lpparater. 

För första gången efter kriget uppträder 
nu också tyska firmor på utställningen. 
Bland de apparater som återuppstått märkeJ' 
man exempelvis Blaupllnkt, Saba, Schallb och 
Tele/unken_ Man kunde f. ö. märka ett be
tydande intresse för dessa apparater även 
om de inhemska konkurrenterna inte såg på 
dessa apparater med så särskilt blida ögon. 
Saba-mottagarna har mycket gott namn om 
sig i Schweiz och man får anta, att de höga 

Fig. 5_ Allströmssuper från Telefunken. 
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priserna på dessa apparater inte kommer 
att försvåra avsättningömöjligheterna. Schaub 
utställde apparater till mera konkurrens
kraftiga priser medan Telefunken särskilt 
framhävde sin stora radiogrammofon av golv
modell, vars smäckra konstruktion välgöran
de kontrasterade mot de delvis alltför om
fångsrika sakerna i samma väg, som sär
skilt fransmännen excellerar i. 

Smårnottagare_ 
Småmottagare, även i de allra billigaste 

utförandeformerna och i prisläge under 250 
sfr, utföras inte i plasthöljen då smaken i 
Schweiz tycks vara sådan, att endast trälådor 
kan finna någon avsättning. Dock fanns det 
vissa undantag: den fran ska småsupern (Bel
mont modell 410) i plasthölje med en mycket 
intressant vridbar trumskala; den överraska
de alla konkurrenterna genom sin utmärkta 
l judkvalitet och mycket goda mottaguings
egenskaper meu sina 5 rör (UCH41, UAF41, 
UF41, UL41 och UY4l) och 6 avstämda kret
sar _ Däremot föreföll det som om de övriga 
franska apparaterna inte skulle finna någon 

--I 

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

Fig. 6. Sexrörs sexkretssuper från Siemens 
Albis-Wer/w i Ziirich. 

större anklang. Inte heller de belgiska mot
tagarna från NOVAK kunde slå an på den 
rätt konservativa schweiziska smaken. Sam
ma sak gällde exportmodellerna från RCA i 
USA_ Trots att man i dessa byggt in lång
våg och försett apparaterna med europeiska 
skalor föreföll uet som om inte heller dessa 
apparater skulle falla publiken riktigt j sma
ken. Därtill kommer även det ganska höga 
pris som de amerikanska apparaterna be
tingade. 

X andra sidan uppvisade den amerikanska 
radioindustrien ett mycket stort antal upp
märksammade resemottagare. Emellertid före
faller det som om den popularitet, som tidi
gare kommit de små portabla suprarna med 
enbart batterianslutning till del vara på upp
hällningen. Dels är prise t för en sats torr
batterier ganska högt , omkring 15- -20 sfr, så 
att man börjar fordra a tt dessa smårnottagare 
också skall kunna anslutas til! nätet. Dess
utom förslår inte den känslighet, som karak
teriserar en liten 4-rörs super med subminia
tyrrör, låg anodspänning och inbyggd liten 
ramantenn, inte särskilt bra för de ogynn
samma schweiziska mottagningsförhållandena. 
I viss utsträckning har därför de större por
tabla apparaterna vunnit insteg. Bland dessa 

Fig. 7. Den nya billiga amerikanska typeIi av 
skivväxlare, »Multidisc» frän Paillar,l, 
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märkte man särskilt en mottagare fr.lu »Ze· 
nilh» som förutom långvåg har 5 hand· 
spridna kortvagshand, knappinställning i stäl· 
let för våg längdsomkopplare, 3 olika anten· 
ner, däribland en separat ramantenn avsedd 
att appliceras på vindrutan i en hil, HF·s teg; 
och mottakt·slutsteg, batteri· och nätanslut· 
ning. Ä andra sidan kostade denna apparat 
mera än en vanlig genomsnittslllottagare och 
väger dessutom omkring 12 kg inkL batterier. 
En mindre modell från samma firma under 
namnet »Elegant» var särskilt bestickande 
genom sitt skickligt utförda hjjlje. 

Bilradiomottagare finns det i mycket stort 
antal utförandeformer. Dock förefaller det 
som om praktiskt taget alla nya bilar, som 
numera importeras är utrustade med inbygg· 
da radiomottagare, varför omsäuningen på 
separata bilradiomottagare tycks ha gått till· 
baka. En viss efterfrågan för eligger dock på 
bilradiomottagare avsedda för bussar, för· 
sedda med extra starkt slutsteg som kan 
driva 5- 7 mindre högtalare. Chauffören kan 
från sin plats lämna meddelanden över en 
kristallmikrofon. Den nyaste modellen är en 
»Phlitouring» från Philips. I slutsteget har 
denna mottagare 2 st. EL42 och har en hög· 
frekv ensdel, som omfattar både mellan· och 
långvåg. Den är uppdelad i två enheter i det 
att HF- och MF·delen är inbyggda i instru· 
mentbrädan på bussen under det att låg· 
frekvens· och strömförsörjningsdelen ingår i 
en särskild enhet, som är placerad på annat 

håll i bussen. 

Av A F KECLIK, Wien 

Att Österrike nu övervunnit alla krigets 
skadeverkningar visar den i september i 
Wien anordnade SO:de höstmässan, vars 
speciella radioutställning redan tidigare 
varit en mycket u.ppmärksammad händelse 
blide inom och utom landet. Man kunde 
öuert'yga sig om a/.t österrikiska apparater 
och detaljer i/råga om kvaliteten nu ater 
uppnått /redsnivån. 

Före kriget intog Österrike en framträdan· 
de plats på det radiotekniska området. Kri· 
get och dess efterverkningar spolierade emel· 
lertid helt och hållet denna ställning. Åt· 
skilliga radiofabriker förstördes, andra blev 
i samband med kriget fullständigt utplund· 
rade, och radiotekniker och ingenjörer stupa· 
de under kriget eller blev kringströdda för 
himlens alla vindar. 

Före kriget exporterade Österrike hundra· 
tusentals radioapparater, radiomateriel, radio· 
detaljer och mätinstrument till Balkan och i 
någon utsträckning också till länder i Europa 
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Skivväxlare. 

Konstruktioner för skivväxlare har i 
Schweiz nått en mycket hög nivå, dock före· 
fall er de t som om den idealiska skivväl'laren 
ännu icke sett dageus ljus. De skivväxlare, 
som erbj uder alla tänkbara löjligheter är 
för dyra och har alltför många felkällor. 
Den sista omständigheten är inte minst vik· 
t ig, enär de moderna skivväxlarna har blivit 
utomordentligt komplicerade. De båda mest 
kända firmorna i Schweiz, Paillard och T/w· 
rens, har därför ' beslutat sig för att få fram 
billigare modeller på marknaden. I dessa 
skivväxlare har man anbringat manövrerings· 
spakar på ett sådant sätt att de icke byggts 
tillsammans i en plint utan man får ställa 
in dem på de ställen där de enklast kan in· 
passas i det övriga maskineriet. Dessutom 
har man avstått frän en del finesser, exem· 
pelvis kan man i vissa typer använda endast 
antingen 25 cm eller endast 30 cm skivor i 
varje laddning. 

Från USA kom det ett ganska stort antal 
skivväxlare, däribland en modell, Milwaukee 
Inc., som kan spela alla tre skivtyper som 
f. n. levereras i Amerika: standardskivor 
med 78 varv per minut, ReA micro·groove· 
skivor med 45 varv/ min. och Columbia micro· 
groove med 331/ 3 varv/ min. Den till appara· 
turen hörande nålmikrofonen är omkopplings· 
bar med en tjockare safirnål för standard· 
skivorna och en finare för LP·skivorna. 

och nära Östern. Genom den omfattande för· 
störelse som gick i krigets spår kunde Öster· 
rike 1945 knappast få in material för fram· 
ställning aven enda mottagare typ i sma 
serier. Först 1946 lyckades det genom inten· 
siv t samarbete mellan de olika ös terrikiska 
radiofabrikerna att få fram en enhetsmodell 
för en rundradiomottagare, som kunde till· 
verkas i någon nämnvärd omfattning. 

Den nuvarande produktionen inom den 
österrikiska radioindustrin visar en oerhörd 
stegring sedan krigets slut. Tillverknings· 
programmet för ,le österrikiska firmorna om· 
fattar numera åter detaljer som motstånd, 
kondensatorer, spolar, spolsystem osv., ett rik· 
ligt urval av rundradio mottagare, mikrofoner 
osv. och även högklassiga mätinstrument och 
provanordningar för laboratorier och verk· 
städ er. 

RlIndradiom.ottagare. 
I allmänhet är rundradiomottagarna nu· 

mera utrustade med trälådor. De mindre och 
allra minsta apparaterna är dock ofta för· 

Magnet% ner. 

Det var ett mycket . tort antal amerikanska 
och schweiziska firmor, som ställde ut tråd· 
ill'lpelningsapparater. BI. a. såg man en ame· 
rikansk modell som arbetade med 19 cm 
bandhastighet och dubbelspar. Emellertid 
kunde man konstatera, att de amerikanska 
modellerna i frå ga om sin mekaniska kvali· 
tet ej var tillfredsställande i många fall . 

M ikr%ncr. 
Det var knappast någon av de många 

amerikanska firmor, som framställer mikro· 
foner, som saknades på utställningen 
ZUrieh. Bland nyheterna på detta område 
såg man för första gången en dynamisk 
mikrofon för frekvensmodulerade rundradio· 
sändare, vars kvalitet motsvarar det höga 
anspråk man kan ställa på denna module· 
ringsmetod. Det var fråga om modell 650 
från Electrovoice [n c., Buchanan. Frekvens· 
kurvan för denna mikrofon är rak mellan 
40--15000 p/ s. 

l\Iyeket stor uppmärksamhet tilldrog sig 
oekså en stor förstärkare från Paramount Ine., 
som utställdes av John Lay, Luzern. Denna 
förstärkare hade en frekvenskurva, som var 
rak mellan 40--20000 p/s ; vid 40 watts 
utgångseffekt är klirrfaktorn inte högre än 
ca 2 % . Demonstrationen av denna förstär· 
kare med en tredubbel högtalarkombination 
med en baffel pä 2 m' var fullt övertygande. 

Fig. 1. Spolsystem från firma RDF·laborato· 
rium. Systemets storlek 85 X 1l5X72 mm. 
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Fig. 2. Rundradliomottagare av österrikiskt 
fabrikat. Apparaten är försedd med det i 

fig. l visade spolsystemet. 

sedda med plasthöljen. En nyhet för Öster· 
rike var en liten super bestyckad med rim· 
lockrör och försedd med ett plasthölje, som 
levererades i olika färger. Bland de enklare 
mottagarna märktes särskilt en typ »Ultima 
348 GW» som endast har en avs tämd krets 
och där avstämningen sker med permebilitets· 
förändring. Även denna apparat var inbyggd 
i en plåtkåpa. 

Ett gemensamt kännetecken för de appa· 
rater, som kommit fram senaste året är att 
man i lika stor omfattning gått in för hög· 
värdiga nya material, såsom Ticonal, Ferrox· 
cube m. m. Man kan också konstatera, att 
de flesta apparaterna är försedda med rör ur 
rimlockserien. 

Elektroakustik. 
För första gången utställdes l ar en i Öster· 

rike av Siemens·Aus tria tillverkad trådinspel· 
ningsaggregat med inbyggd inspelnings· och 

avspelningsförstärkare. Jn rrå ngskänsligheten 
uppgår till 0,1 m V, apparaten är därför an· 
vändbar för dynamiska mikrofoner utan nå· 
gon tillsatsförstärkarc. 

Philips förde i marknaden en HF·band· 
magnetofon med separa t förstärkare. En 
band magnetofon med en rundradiomOIt agare 
av edd för heminspelning utställdes av ett 
österrikiskt företag. 

Förutom ett mycket rikhaltigt urval av för· 
stärkare har å tskilliga företag slagit sig på 
tillverkning av mikrofoner och högtalare. 
Bland de österrikiska tillverkarna har man 
lagt upp tillverkning av högklassiga dyna· 
miska mikrofoner men också kristallmikro· 
foner. Vid tillverkning av mikrofoner synes 
man eftersträva att hålla nere dimensionerna 
så mycket som möjligt, vilket åtminstone 
ifråga om de dynamiska mikrofonerna har 
haft de helt nya magnetlegeringarna till 
förutsättning. 

Ru.ndradiotransmission. 
Utrustningar för studios och reportage· 

bilar fick efter kriget hämtas från utlandet. 
Numera har firma Siemens·Austria också 
börjat tillverka dylika anläggningar. Det 
förefaller som om i första hand de europeiska 
länderna i sydosteuropa skulle vara de huvud· 
sakliga avnämarna. Bl. a. tillverkas ett kom· 
plett kontrollbord för sändarstudio. Intres· 
sant är att man här gått in för en uppställ· 
ning i vilken chassierna inte är anbringade 
vågrätt utan lodrätt. Här igenom är under' 
sidan på chassiet lätt tillgängligt för servic.e . 
Förstärkare och nätanslntningsaggregat är 
helt och hållet skilda från stativen och de 
olika enheterna är därför lätt utbytbara. 

Firma Electronic visade en intressant typ 
av reportagemikrofon, som i själva mikrofon· 
hå llaren innehåller en mycket liten ultrakort· 
vågssändare, till vilken en mycket liten an· 
tenn i form aven metallstav är ansluten. 
Hela enheten skiljer sig inte nämnvärt från 
andra mikrofoner ifrÄga om ytterdimensio· 
ner. Batterierna häras separat i en väska. 

Fig. 3. Förstärkare frän Philips försedd med 
åtskilliga finesser. Den har 5 mikrofonin· 
gångar, ingång för radioupptagning och gram· 
mofonavspelning. Mikrofonförstärkarna är be· 
, tyckade med röret CF50, som karakteriseras 

av mycket låg mikrofoni. 

Radiodetaljer, mätinstrument, rör. 
På utställningen var det anmärkn ingsvärt 

många firmor, som visade upp radiodetaljer. 
ÄtskilIiga firmor har sålunda börjat tillverka 
spolsystem. Fig. l visar exempel på ett sä· 
dant spolsystem, som byggs av firma RKF· 
laboratoriet. Inklusive den inbyggda två·· 
gangskondensatorn upptar spolsystemet ett 
utrymme av 85 X 1l5 X 72 mm. 

En ny permanentdynamisk högtalare av 
mycket litet format, 6,9 cm ytterdiameter, 
har framställts av eu österrikisk firma. Denna 
högtalare har trots sina små dimensioner och 
mycket låga vikt, 156 gr, en flödes täthet av 
icke mindre än 8 000 gauss (0,8 Wb/ m') i 
luftspalten. 

Bland mätinstrumenten som utställdes var 
det endast ett fåtal, som uppvisade några ny· 
heter. En nyhet var en resonanskurvskrivare 
med inbyggt oscilloskop och FM·generator, 
som sveper över ett område ± 15 kp/s. 

De båda ledande rörfabrikerna i Österrike, 

Fig. 4. Trådillspelningsaggl'egat från Sicmens·Austria. Anlägg· 
ningen kan också användas för avspelning av grammofonskivor. 
Utstyrningskontrollen är utrustad med indikatoröga. Förstärkare 
ocll högtalare är inbyggda. Rörhe.lyckn ing EF40, ECC40, 

Fig. 5. Förstärkareanläggning med 8 ingångar med pulp t för 
hlandning och kontroll. Förstärkarna är inbyggda i enheterna i 

bakgrunden. 

EL41 , EL41, EZ40, EMI. 
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Philips och Tungsram, har utvidgat sin leve
ransförmåga så att de numera helt täcker 
det inhemska behovet !IV radiorör. I första 
hand tillverkas rör i pressglas· och rimlocks
serien, miniatyrrör och batterirör. I början av 
nästa !ir räknar man med att även de flesta 
typer av de amerikanska miniatyrrören för 
nätdrift skall vara i produktion. Sedan någon 
tid tillbaka finn s det också subminiatyrrör 
tillgängliga på österrikiska marknaden. 

Då det ännu i Öst.errike är förbjudet med 
amatörsändning har sändarrör tillverkats 
egentligen endast för ultraljudgeneratorer 
och för andra industriella ändamål. 

Ultraljud. 
Det finns endast en österrikisk firma, som 

sysselsätter sig med ultraljudgeneratorer . 
Detta företag tillverkar dyljka generatorer 
för effekter mellan 50 watt och l kW. De 
kvartskristaller, som används i dessa oscilla· 
torer, uppvisar mycket stora dimensioner, 
tjocklek ca 10 mm och diametrar mellan 
80--100 mm. Dessa kristaller kan inte fram
ställas i Österrike utan importeras från 
Bras ilien. 

Fig. 6. Bandinspelningsapparat från Philips för reportage och studio. Under den högra band
hållaren synes ett mätinstrument, med vilket högfrekvensförmagnetiseringen kan kontrolleras. 

Rörbestyckningen är blandad och omfattar CF50, EF6, 4 X EBLl, 4652. 

Några enkla induktansbryggor 

Överraskande få radiotekniker liar in
duktansmätbryggor. Detta kan bero på, 
att i många böcker och artiklar om
nämnas induktansmätningar såsom nå

got mycket invecklat och besvärligt. 
Detta kan kanske vara sant, när det 
gäller laboratoriemätnin o-ar med myc
ket stora krav på precision, men sådan 
precision har man sällan användning 

för vid servicearbete. För mätningar 
med mindre krav på precision är de 
här beskrivna bryggkopplingarna fullt 
tillfredsställande. De är helt utförda av 

vanlig standardmateriel, som finns till
gänglig i handeln. 

Inga försök har gj orts att mäta för
luster i spolarna. Sådana mätningar är 
oftast av mindre intresse och är i all
mänhet meningslösa, om de inte kan 
utföras under driftsförhållanden. 

De induktanser, som vanligen an
vändas, kan för vårt ändamål grovt 
indelas i tre kategorier: 

L HF-spolar med induktans mellan 

20 och 4 000 ,uH. 
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2. Spolar mellan 4 000 ,uH och 2 H. 

:3. J ä rnkärnedrosslar och transforma
torer mellan 2 och 2 000 H. 

Mätningar utanför J essa gränser kan 
svårligen utföras med enkla apparater. 

Spolar av kategori l mätas enklast 
medi en Owenbrygga av den typ, som 

visas i fig. L Denna brygga har den 
fördelen för små induktanser, att de 
förlustutj ~imnande R2 och C2 inte på
verkar inställningen av mätmotståndet 
R3, vilket gör balanseringen mycket lätt 
att utföra. 

Fig. 1. Owenbrygga för små induktanser. 

Enkel Owenbrygga. 

Fig. 2 visar ett praktiskt utförande 
av denna brygga. Några kommentarer 
kan kanske vara på sin plats. De mot

stånd, som inkopplas med SI' måste 
vara induktionsfria. Lämpligast är gra
fitmotstand. j\ ven kondensatorerna 

måste vara induktionsfria. 
52 är avsedd för grovreglering av 

förlustutjämningen, och R2 ger finjuste
ring. En svårighet uppstår med R2 , 

eftersom induktionsfria reostater med 
så lågt motstånd är svåröverkomliga. 

M DET. N '2 K/R3 
, I 

~L 

Fig. 2. Praktiskt utförande av Owenbrygga. 
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Fig. 3. Förstärkare, lämplig att använda till
sammans med de visade bryggkopplingarna. 

Lyckligtvis kan man med hjälp av S~ 

hålla R2 långt utvriden. Dessutom kan 
man, om man önskar större noggrann· 
het, förse R2 med en skala, som visar 
dess egen induktan . Denna kan mätas 
gellOm att man sätter 51 till läge B och 

balanserar ut bryggan med 52' Härvid 
skall provuttagen vara kortslutna. På 
detta sätt får man tre punkter, där man 
känner R2 :s induktans, och med dessa 
som utgångspunkt kan man sedan kon
struera en skala, som visar induktansen 
över hela Rz. Denn a induktans subtra
heras från det mätvärde, som Ra visar. 

För att ge en nppfattning av mät· 
felets storleksordn ing kan nämnas, alt 
på ett provinstrument hade den 30 
ohms reostat, som utgjorde R2 , fullt in
vriden en induktans av 50 ,uH. 

R3 behöver inte vara speciellt induk
tionsfri, eftersom en liten induktans i 
denna inte påverkar mätresultatet. 

Formeln för mätningar med denna 
brygga är 

LCuH) = RI X R3 X Cl 

(värden i ohm och ,nF) 

Fig. 5. Oscillator, omkopplingshar för 300 
och l 000 pi s. 

ken är dock signalstyrkan så liten, att 
en förstärkare är nödvändig. Ett lämp
ligt utförande av denna visas i fig. 3, 
men vilken som helst förstärkare kan 
användas, om så önskas. 

Maxwellbrygga. 

Induktanser av kategori 2 går inte 
så lätt att mäta på en Owenbrygga utan 

Fig. 6. Praktiskt utförande av mät brygga för 
induktanser mellan 20 p H och 2000 H. 

Obs ! Kond ensatorn i läge x för S. skall vara 
0,01 ."F. -

användande av ett mycket stort antal 
kondensatorer. Maxwellbryggan är bätt
re i detta avseende (fig. 4). 

Även för denna brygga gäller formeln 
L (,uH) = R I X R:I X Cl 

(värden i ohm och ,aF) 
I denna koppling användes R2 för 

förlustntj ämning. 
Denna brygga kan även användas 

för spolar av kategori 3, men här upp· 
står ett annat problem. På grund av 
järnkärnan går det inte att få någon 
balans på bryggan, om en l 000 p/ s 
oscillator användes. 

Detta kan dock avhjälpas, genom aU 
man sänker mätfrekvensen till 300 p/ s. 
Denna frekvens ger god balans utan att 
komma alltför långt ifrån örats maxi· 
mala känslighet. Fig. 5 visar en oscil· 
lator med omkopplingsbar frekvens, 
som är lämplig att driva de ,risade 
bryggorna. Om man anvilnder denna 

oscillator, behöver man inte någon för· 
stärkare annat än vid mätning av spolar 
av kategori L 

En brygga, som är lämplig vid mät· 
ning av alla de nämnda indUlktanserna, 
vi sas i fig. 6. Vid användande av den· 
na brygga måste man ha något slags 
tabell eller skala, som visar de olika in· 
stälIninga rn a. Ett lämpligt sätt att ställa 
upp denna visas nedan. R3 förutsättes 
vara kalibrerad direkt i ohm. Se tab . L 

Tabell l 

Detta betyder, att om Rz kalibreras 
i ohm med SI i läge B, visar skalan 

Jirekt i ,uH. Läge A ger då L/2 och 
läge C L X 2. Spolkategori Område I Ra helt invriden = 2 k ' 51 I S. -

I fig. l har ett par hörtelefoner ritats 
kopplade direkt till bryggan. I prakti-

Fig. 4. Maxwellbrygga. 
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L 

1000 p/ s 

2. 

1000 p/ s 

3. 

300 p/ s 

I 
l 
I 
I 

I 
I 

X l / 2 ,aH I 1000 pH 

X l ,aH 

I 
2000 ,uH 

X 2,uH 4000 ,uH 

X IO ,uH 20mH 

XIOO ,uH 200mH 

X lmH 2 H 

X IOmH 20 H 
X IOOmH 200 H 

x i H 2000 H 

A X bruten 
B X bruten 

C X bruten 

D I X sluten 

E 

l 
X sluten 

F X sluten 

I E Y sluten 

I 
F Y sluten 

G Y sluten 
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N y typ av service
instrument 

En dansk radiotekniker, Franck Nielsen, har 
till alla radioreparatörers fromma konstruerat 
en felindikator, som säkert kommer att visa 
sig värdefull vid uppspårandet av intermittenta 
fel i radiomottagare och liknande apparater. 

~------------------------
Av de fel som förekommer i moderna 

radioapparater, torde de period,iska vara de 
besvärligaste. De kan yttra sig på olika sätt, 
t. ex. så att apparaten blir plötsligt tyst, ljud
styrkan stiger eller faller, eUer liknande_ En 
sak brukar de emellertid lIa gemensamt: de 
uppträder sällan så länge man håller på och 
provar och mäter i apparaten, utan kommer 
först när man vänder ryggen till. 

För att underlätta inringningen och av
hjälpandet av dylika fel har nu en dansk 
firma lanserat en ny typ av felindikator, 
benämnd FRANKlE. Ett principschema till 
denna apparat visas i fig. 1-

Apparaten innehåller tre rör, ett slutrör 
CL33 och två duodioder EB34. Dessutom 
finns ett likriktarrör, ett stahilisatorrör och 
ett regulatorrör. Felindikatorns ingångskläm
mor anslutas till mottagarens utgångstrans
formator. Jmpedansanpassningen är icke kri
tisk, utan utgångsimpedansen kan variera 
mellan 2,5 och 50 ohm. Från ingångskläm
morna går signalspänningen till en omkopp. 
lare med fyra lägen: Direkt - balans l -
balans 2 - tracing. När denna omkopplare 

står i läge direkt, föres signalen direkt till 
felindikatorns högtalareuttag. 

Om omkopplaren ställes i läge 4, föres sig
nalen till nedre halvan av ingångstransforma
torns primärsida. Från sekundären går den 
sedan via en potentiometer och en kondensa
tor till katoden på den första dioden. Dennas 
anod är kopplad till minusledningen, och 
röret fungerar således som likriktare. Den 
likriktade signalen föres via ett motstånd 
på l megohm till utgångstransformatorns ena 
sekundärlindning och vidare till den tredje 
diodens katod. Till samma katod föres också 
en 50-periodig växelspänning fråu potentio
metern P2• På den tredje diodens katod får 
vi alltså både en lik- och en växelspänning. 
Om likspänningen är större än eller lika med 
växelspänningens maximalvärde, kommer dio
den att hållas blockerad. Om signalens ampli
tud minskas, minskar även likspänningen, 
röret blir inte blockerat längre, och en del 
av växelspänningen tillföres slutrörets styr
galler genom den fjärde dioden, och i hög
talaren hör man alltså en SO-periodig ton. 

På den andra diodens katod ligger en fast 

Fig. L Principschema för felindikalorn ilFrankie». 
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Felindikatorn ilFrankie». 

likspänning från potentiometern P3• Denna 
poten tiometer ligger som shunt över en del 
av ett motstånd som tillföres en likspänning, 

stabiliserad av gl imröret 4687. 
På denna katod ligger även ingångssigna

len. Om denna är mindre än eller lika med 
likspänningen är dioden blockerad_ Om sig
nalens amplitud stiger, blir katodens växel
spänning större än likspänningen, blockerin
gen upphäves och en signal med ingångs
spänningens frekvens tillföres slutrörets gal
ler och höres alltså i högtalaren. 

Det är nu meningen att man skall utbalan
sera kretsarna på så sätt, att man med en 
viss ingångsspänning får kontrollhögtalaren 
tyst_ Denna utbalansering göres med poten
tiometern PI. Potentiometrarna P2 och Ps 
är kopplade till samma axel och användas 
för inställning av de toleranser, inom vilka 
signalspänningen får variera, utan att appa
raten ger alarm. Potentiometern är försedd 
med en skala, graderad direkt O ± 3 dB. 

De i apparaten ingående dioderna har en 
viss egenkapacitet, och en del högre frekven
ser kan därför slippa igenom, även om dio
derna är blockerade. Det är av denna anled
ning, som en fjärde diod har inkopplats före 
slutrörets styrgaller. För att framhålla den 
förhållandevis låga nätfrekvensen har en ii ter
koppling ordnats med hjälp aven extra 
sl'kundärlindning på utgångstransformatorn. 

För att inte utgångstransformatorn skall 
kunna ta skada av de höga spänningar, som 
kan uppstå om ingen högtalare är ansluten, 
är primärlindIIingen försedd med ett uttag. 
Mellan detta uttag och lindningens ena ände 
ligger en glimlampa, och om spänningen sti
ger över dennas tändspänning, verkar den 
som en kort!'!utuing. Ä ven i ingangskretsen 
har en sådan lampa inkopplats för a tt hindra 
alt dioderna överst yras. 

Om man ställer ingångsomkopplaren i läge 
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Strålningsdiagram 
för enkelt antennsystern 

För amatörer, roade av a tt experim ntera, 
ges här invid systematiskt uppställda horison
talstrålning -diag ram för ett enkelt antenn
system, beståend av två parallella vertikala 
dipoler, placerade på olika avstånd från var
andra och matade med strömmar, mellan 
vilka föreligger olika värden på fasförskjut
ninge n_ Den tunna c irkeln i d iagrammen an
ger strålningsd iagram för en motsvarande ell
kel rund strålande antenn_ 

~ 
II 

-O ~€l~g$ 
Som framgår av diagrammen kan man ge

nom att bibehlllla avståndet mellan dipolerna 
konstant och ändra fasförskjutningen mellan 
strömmarna i de båda dipolerna åstadkomma 
högst olika strålningsegenskaper hos antenn
systemet. Man kan också, om man utgår från 
en viss fasförskjutning mellan strömmarna i 
de båda dipolerna, genom att ändra på av
ståndet mellan dipolerna åstadkomma högst 
varierande horisontaldiagram. Det är uppen
bart, att man på dessa sä tt kan få fram just 
de strålningsegenskaper, som man vid ett visst 
tillfälle önskar. Det är klart, att ett dylikt 
antennsystem knappast går att förverkliga 
annat än på ganska kort våglängd, för att 
inte antennsystemets dimensioner skall bli för 
otympliga. För experiment på t. ex. 50 Mc/ s
bandet bör emellertid det inte bereda större 
svårigheter att åstadkomma ett antennsystem 
av det slag som avses här. Även på 28 Mc/s
bande t föreligger goda resultat med liknande 
anordningar. Tydligen kan atskilliga möjlig
heler åstadkommas med ganska enkla medeL 

Av värde vid riktan tenner för långdistans
förbindelser är emellertid ej blott e tt gynn
samt horisontaldiagram utan även att strAl
ningsvinkeln i verti.kaldiagrammet är tillräck
ligt låg. Tänker man sig ovanstående system 
lagt ) på sidan) , så att horisontaldiagrammen 
blir vertikaldiagram, synes, att gynnsamma 
strålningshöjdvinklar föreligger, när Il och 12 
har motsatt fa s och d ligger inom området 
}- }'. . 8 - 2' Pa denna prmcip grundar sig bL a_ 

de i sändaramatörkrctsar välkända W8JK-an
tennerna (uppkallade efter uppfinnarens an
ropssignal ), vilka användas både på 14 Mc/ s
och 28 Mc/ s-band en_ 

(Sune Breckström, S:\15XL) .. ........................ .... .. ............................... ........... ... . 
2 eller 3, kan man särskilja de p05itivu och 
nEgativa halvperioderna och således konsta· 
tera eventuell förvrängning a\' signalen. 

Andra användn ingsmöjligheter_ 

Felindikatorn kan anturligtv is användas 
även till andra ändamål än rad ioservice. Vid 
all slags tillverkning brukar det t. ex. finnas 
toleran er av olika slag, som skall övervakas. 
Ofta kan man härvid låt a de ötorheter, som 
skall kontrolleras påverka en tonfrekvent 
växelspänning som sedan i sin tur få r på
verka indikatorn . På så vis få r man en alarm
signal så snart någon storhet går över eller 
under dc ioställd a toleranserna. 
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Drivsteg utan driv
transformator 

Av förste teleQ'rafassistent SUNE BlECKSTRÖM (SM5XL) 

Då man önskar utvin.na maximum 

lågfrekvenseffekt ur t. ex. modulator· 
rör, blir det som bekant mest ekono· 
miskt att driva dem i mottakt klass AB2, 

dvs. en ganska stark styrgallerström 
drives fram under de högre topparna i 
styrningen. För att denna styrgaller

ström ej nämnvärt skall ruhba arbets
punkten, måste drivsteget ha låg inre 

impedans på utgångssidan. Vidare inne
bär förekomsten av styrgallerström, att 
drivsteget måste kunna avgiva en viss 
bestämd effekt; enbart spänningsför. 

stärknjng räcker inte. 

Detta har orsakat, att nästan alltid 
transformatorkoppling tillgripits mel
lan drivsteget och klass-AB2·steget; 

motståndskoppling duger ej här. En 
drivtransformator blir i förhållande till 
sin storlek ganska dyr, då spännings· 
fallet för styrgallerströmmen måste hål

las så lågt som möjligt. Om man byg
ger kompakt, kan drivtransformatorn 
dessutom lätt upptaga brum från när

liggande likriktartransformatorer el. d. 
Emellertid kan man komma ifrån 

drivtransformatorn även i detta fall ge· 
nom att använda den förstärkarkopp
lin g, som på engelska benämnes »ca· 
thode follower» och på svenska »anod

jordat förstärkarsteg». Förf. vill dock 
påpeka, att det är i växelspännings-hän

seende, som anoden är att anse som 
j ordad, ej i likspänningshänseende ! (se 
f. ö. tidigare uppsatser i denna tidning 

angående nämnda förstärkarkoppling.) 
Kopplingen kännetecknas nämligen av 

en mycket låg utgångsimpedans, vilket 
ju är just vad som här önskas. 

Om man vidare använder en fasvän
dare i stället för en speciell mottakt. 

transformator samt använder en mik· 
rofon av sådan typ, som ej fordrar mik· 
rufontransfurmator, t. ex. kristallmik

rofon, kan man ju åstadkomma en mo· 
dulator, som ej innehåller någon an· 
nan transformator än moduleringstrans. 
formatorn ! Fördelarna härav ligga i öp
pen dag. Eventuella utrustningar för 
nivå.kompression el. dyl. kunna också 

utföras utan extra transformatorer. 
Nedanstående schema visar ett ex· 

Fasvändare : 6J5 eller 6SN7GT. 
V,+V,: två 6J5 eller ett 6SN7GT. 
V,,+V.: två 6J5 eller ett 6SN7GT. 

V" och Vo: 807 R5 = Ru: 20 Hl, 2 W. 
R, = Rö : 100-500 Q, 2 W. 
R g : 1- 2 kQ, 2 W. 
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R,=R2 : .50-100 kg, 2 W. 
R,, =R.: 500 kO, 1/ 2 W. 

empel på ett drivsteg av nämnd typ. 
Kopplingen är »importerad» från Ame· 

rika. 
De angivna gallerspänningarna 40 och 

100 volt äro blott ungefärliga. De 

måste utprovas, så att rätta styrgaller. 
spänningar erhållas för V3+V4 och 
V~+ Vs. Sedan 100 V-spänningen fast
lagts, inställes 40 V·spänningen så, att 
V ~+ V 6 få rätt styrgallerspänning ge

nom att anodströmmarna i V 3+ V 4 ut
bilda spänningsfaH över Rö och R6 • Då 
skall V:l+ V 4 arbeta i ungefär ABl eller 
Bl, och V5+VG skall arbeta i AB2. Rö

ren V l + V 2+tidigare steg kopplas nor
malt och arbeta på vanligt sätt. 

Forskn ing inom . .. (forts. fr. s. 39) 

och försvinner om ingen strålning bibe· 
håller j onlsationen, bör alltså en solför
mörkelse ge ett ypperligt tillfäBe att 
konstatera teorins hållbarhet. Hur 
snabbt neutraliseringen sker har man 
endast tiUfälle att mäta under en sol
förmörkelse till skillnad från under den 
dagliga skymningen eftersom i senare 
fallet solljuset endast gradvis upphör 
att belysa först atmosfärens lägre och 

sedan dess högre skikt. 
Under förmörkelsen upptog sålunda 

expeditionen kontinuerligt svepfrekvens. 
registreringar, av vilka kunde utläsas 
ett snabbt avtagande i F 1-jonisationen 
så att denna under den totala förmör· 
kelsen hade ett typiskt nattutseende. 
Man tyckte sig även finna att jonisa. 

tionsstrålningen från coronan icke kun
de helt försummas. 

ROWE, A P: One story of radar, the 
University Press, Cambridge 1948, 208 
sid., 7 iiI. Pris 8 s. 6 d. 

Som titeln antyder är detta icke den full· 
stiindjga historien om hur radar kom till, 
utan en historia och en personligt färgad sli· 
dan, eftersom den berättas av krigsårens 
chef för T . R. E. (Telecommunications Rese· 
arch Establishment= teletekniska forsknings· 
laboratoriet), som experimenterade fram ra
dar för brittiska flygvapnet. Historien omfat· 
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TELETE,KNISKA MÄ TIINSTRUMENT 

HF-rön'oltmeter UTKT 

KapacUansmiitaro KA.RU 

\Vattmeter UIT 

från firma 

ROHDE &. SCHWARZ 
Munchen 

• lIF-rörvoItmeter UTKT 

Rohde & S"hwurz tillverkar "tt stort auta! rörvoltmetra r för mätning 
av sp,inningur frlm 0.1 mV upp till 100000 V och för frekvenser UPI) 
till 20()() "lp/s. Som exterupe! nämua \'i HF-l'örvoItmeter TKT m ed 
miitoruritde t 20 mV- 2V och frej,vensomr:1det 50 p/s-lOO Jllp/s. Nog
grannhet ± 2,5 °/0. Ingångsku puc.ita n s 5 pF. 

• Kapacitallsmätare IiZT 

för rutinmiitningar av l,ondensutorer. framförallt elcktro!ytkondens:l
torer, vid s lutprov i fabrikation samt Uven för enstaka miitningar ay 
kond etI atore r. Instrumentet ~lIlge r kapaciteten direkt i u]' utan re 
sonan s- eller brygguvSUiUHting-. lUlitomrtillct O.Ol-u 000 ull'. 

.• Kapacitansmiitare KARU 

nrbct.ar enJigt resonans prillcipe n med luH t.f r el\:vcn,serna l.G~180 kp/ s. 
G lll~itomriid ~n, 0-100 pF- O-10 ull'". Noggranl1het + 1 {J/o ± 0,5 pV'. 
Ka n. anvlindas r(jr miituingar nv I rörIi:UP;citeter pu ~5gra pIl' upp till 
stora kondcn"1.torhlnck med 831rtOla liilthct och säkerhet. Med den an
"Huda )llätpl'illdpen sker nl1ituingen i r egel vid UL~n rätta frekvensen. 

• In!1uktallsmätare LARU 

:ir ~tt in s trument. .för- rnlitnill g av induktau·:;c r m ellau 0,1 uH och IH. 
De:~ utom kl.Hl egeureSOJlall~ " Jl hos spolnr oe ll kret sar nl~(l par:lllcll
r esonans be~t1imuuIR. Ur dessa hAda m:itnill("'ur kUll sedan egenkupa r. i
teten hos den uJlpmii [ta ~po len enkelt uestiimmns. 

• Wattmeter UIT 
för tonfrekve nsomrä d et, g rad erad i effe ktivYii.rtl e . I\Ili tomrft d c f.iOlll watt
meter 0.1- 500 'V, upp(l elat på 5 steg. Som voltmete.r tir lnHto lllr~l llet 

~,.. 250 V t uppdelat i 2 steg. Frekv('n~omrrl(lct 00 p/s-lO kp(·. Ko g 
g rullnhet ± 3 Q/o :lV äudvUruct . 

• Frekvensmeter FTK 

tir ett litet hUndigt U1iitin5trUl1lf~ llt ff,r frck\'(~n~mlitning i tonfrekvellH
områrl e t 10 p/s-:lO k[>/". Dc", muximalt till:1tna spän nin ge n iiI' 100 V 
och noggrannheten är ± 2 °/0. 

Begär närmare upP0'sni11gar från 

Generalagenten 

KlLpacitansmiitaro K ZT 

I,uluktnn.miit.ar" LARtT 

.l"'rek\'ensmeter FTK 

EI.EKTRONIKIfIOI.AGET AB 
Kungsgatan 34, StocI,holm. Tel. 21 62 90, 21 62 91. 
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Inventerings
realisation 

Följande fl'å n vå l' f a brika tiOll ih"erbliyna 
mlda ra diode la r u tförsä ljas till sjli l\"lws t
nadsprise1': 

F; lel,tro ly te1' . B lockkolldenS<l to rer. Trim
kondensatorer. Högohmmotstånd. Niit
mots tftnd. P oten t iom etrar. ~ ä ttransfo r 
matorer. lJ tgållgs t ransfonnn torer. Slml
lam por . H ögtala re. 

Ett mindre anbll fabriksnya radioappa
rater 4- och 5-rö1"s superheterodyner mo
d ell 1947, utfö1's iUjas till. kraftigt redu
cerade priser. 

Infordra broschyr och prislista över våra 
reaiisationsvaror. Det kommer att löna 
sig. 

T JERN ~ELDS RADIOFABRIK 
Hudiksvallsga tan 4, Stockholm. 

Tel. 332001. 

tar perioden juni 1934 till september 1945 -
fd in radars födel se till krigets slut. Utan att 
gil in på några tekniska beskrivningar be
rättar förf. om den växelverkan mellan mili
tära och tekniska faktorer som förde fram till 
fiirst radar för luftförsvaret och sedan i tur 
oeh ordning Gee för navigering över konti
nenten, Oboe för precisionsnavigering, H,S 
(Rome Sweet Rome = apparaturen skulle an
vända. till att navigera »hem» mot det a,"
sedda malet ) , samt övriga medlemmar av 
radarfamilj en. Det i kronologisk ordning 
framställda utvecklingsförloppet lättas därtill 
upp av otaliga små intressanta detaljer om 
det tilIfiilligheternas spel som gjorde att ju ~ t 
i det ögonblicket under krigets förlopp just 
den radarapparaturen såg dagens ljus. Ingen 
som någonsin ägnat det allra minsta intresse 
åt den militära sidan av uppfinningen radar 
borde .avstå från att läsa denna dramatisk,t 
laddade framställnin g, som därtill är den 
första som återger de olika radaruppfinning
ama i s itt sammanhang. 

Bengt Svedberg 

ÄKERMAN, S: Radar, Ljus, Stockholm 
19<Ul, 60 s id ., 12 bild. Pris 3 : 75. 

Det lilla häftet innehUller grundprinciper
na för radar behandlade nngefär lika utförligt 
som i populära fram ställningar på engelska. 
Det är dock värdefullt att på detta sätt få en 
framställning av den svenska radarnomenkla
turen. Häftet torde vara värdefullt för t. ex. 
militär radarpersonal och alla som vill ha en 
första genomgång om vad det hela rör sig om. 

B S-g 

JENSEN, Hj : Kort orientering i radar 
for skipso/jiserer, Grpndahl & Spns 
forlag, Oslo 1949, 72 sid., 65 fig. Pris 
8 norska kr. 

Häftet utgör, som utsäges i förordet, den 
teoretiska delen av en 14-dagars kurs i radar
teknik vid norska sjömansskolor, och därav 
följer all det till s tor del kommer att upptas 
av grundläggande elektricitetslära och radio
teknik (sid. 8--51). Det är alltså inte förrän 
på de sista 14 sidorna man fllr läsa något 
mera speciellt om radar, men det som står 
där är dock intressant genom att det är en 
erfaren radamavigatör som talar. Man får 
t. ex. veta att elektromagnetiska oscilloskop 
är vanligast i fartygsradar och att man kan 
motverka ).kloll.er» från vågorna genom att 
minska mottagarförstärkningen och sedan 
långsamt öka den så att vågtopparnas ekon 
fortfarande är dämpade medan ekona från 
fasta föremål går igenom. 

B S-g 

BABANI, B: Radio Valve Application 
Manual, Bernards Ltd, London 19<Ul. 
147 sid., iII. 

I denna engelska handbok behandlas på ett 
mycket klart och föredömligt s.ätt olika an
vändningsområden för elektronrör av alla slag, 
även mera speeialbetonade, såsom thyratroner 
och ignitroner. Författaren ger praktiskt beto
nade råd om vilka faktorer man bör ta med i 
beräkningen vid val av rör för en viss kopp
ling, han behandlar olika kopplingars för- oeh 
nackdelar, och han ger anvisningar hur man 

Mätinstrument med sikte på liramtiden 
A VO-instrumentens konstruktörer ha alltid gått i främsta ledet när 
det gällt a tt utnyttj a vetenskapens framsteg i mätteUniken6 tjänst. 
Därför äro de nya A VO-instrumenten, som här presenteras, verkligen 
nya och moderna i bästa mening. Engelskt sillJ1e föl' kvalitet borgar 
för att de både vad beträffar teknisk konstrnktion och yttre utfö
rande fylla alla a nspråk på gedigenhet och pålitlighet. 

AVD-instrumenten tillverkas av THE AUTOMATIC COll WINOER UD ELECTRICAL EQUlPMENT CD LTD, lONDON 

EnsuJnförsälJnre tör 
SverIge: SRA 

AVO Rörmätbrygga mod. V 
- en rörprovure u,· b el t. ny typ med 
milllgs idigure ullyHndning Hn tidj O"ure 
modeller. F öru tom en s nabb, en kel 
Iw ntroll a v a lla r 1; r uv äldre och 
nya r st-a lldurd tYIWr m ed n vseende 
p:l de ra s "godhet" kan ma n n i-i mligen 
med uenu ll h rygga iiven u tfö ra alla 
erfo rderliga miit llingar fö r uppta
ga nde :1'" r örens karak te ristikor. 
I Wnl1 li tIJrygga n mod . Y utgiir d ur fö r 
e t t ypperlig t hjä lpmedel så väl f ör 
r adioha nd la re Och sery ieeverk~tiider 
som f ör la bora torie r oeh inrlus trier . 
Pris Kl'. ·730 :-. 

AVO Rörvoltmeter mod. E 
ur et t högkänsligt noggrant , på

litligt och stabilt uni versalinstrument 
för mätning a ,7 s tr öm , spiinning, re
s is tans, kapacitans, eff ekt, niv; och 
isola tionsmot.<;tånd inom 49 mil tom
l·llden. Pris Kr. G70:-. 

AVO Signalgenerator mod. W 
- en in t ressa nt nykonstruk tion med 
frekvensomrfldet GO kp/ s-80 l\Ip/ s, 
u ppdelat p : fl ba nd. Nogg rnnnhe len 
ii1' bii ttr e ä n ± l 0/0. Generatorn a n 
slutes tm 100--2:50 V v[ixelspiin ni l1g. 
Pris Kl'. 4tjO : -

SVEN SKD RDDIODKTIEBOLDGEJ 
ALSTRöMERGATAN 12 - STOCKHOLM - TEL. 223140 • FILIALER I GöTEBORG. MALMö OCH SUNDSVALL 



skall undvika parasitsvällgningar och andra 
icke önskade effekter. Dessutom hittar man i 
haken ett kapitel om rörprovning och en del 
nomogram för beräkning av induktanser, filter 
o. dyi. Det är, kort sagt, en mycket läsviird 
bok, btlde för nybörjaren och för den mera 
avancerade radioteknikern. 

T ypografi och lay·out är tyvärr mycket trå· 
kigt utförda, och inbindningen under all 
kritik. 

G. H. 

STEINBRECHER-ZEMANEK: Rund· 
funk·schaltungen mit einer Röhrentype, 
Univer um Verlagsgesellschaft, Wien. 
64 sid., ill. 

Detta lilla häfte avhandlar användandet av 
det tyska Wehrmachtröret RV12P2000, samt 
de liknande typerna RV12P200l, RV12P4000 
och RV 2,4 P700, som universalrör i motta· 
gare- och instrumentkopplingar. Liksom alla 
»universalrör» lider även dessa av den nack· 
delen, att de egentligen inte är speciellt bra 
för något av alla de ändamål, 'till vilka de är 
avsedda. För den som har några exemplar, 
som han önskat få användning för, kan dock 
boken rekommenderas. Den ger nämligen 
många goda tips, och den innehåller kopp
lingsschemor för en hel del olika mottagare 
och serviceinstrument. Kopplingarna är visser· 
ligen uppritade på ett helt annat sätt, än vad 
vi är vana vid, men dock mycket tydliga. 

G. H. 

REAL,ISERAS 
EIMAC 100TH, 

origillalkadonger Kr. 62:-. 

l-pol. relä, spole 12 V, 75 o isot. 22{l V, 
fabr. Svellslm Reläfabriken, finnes i slu· 
taJlde eller brytande utförande. n:r. 4:' 50. 

Elektrolux grammofonverk 

utan tallrik, \'äxelström 110-240 V. 
Kr. 65:-. 

4-pol. am. rörhållare Kr. -: 40. 

Aero\'ox oljekond. 2 flF 1000 V Kr. 7:-. 

HF-TEKNIK 
L.JUNGSKILE. 

Tel. Ljungskile 419. 
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Colvern är Brittiska Imperiets 
största fabrik för tillverkning 
av trådlindade potentiometrar 
och variabla motstånd. Kvali· 
tetsmässigt står Colvern på 
högsta nivå och Colvern pro· 
dukter användas inom radio· 
och telefonindustrien över 
hela världen. 
Colvern potentiometrar till· 
verkas från l watltill 15 watts 
belastning samt med linjär el· 
ler semilogaritmisk kurva. 
Standardpotentiometrarna ha 
en tolerans av ± 10 %. Preci· 
sionspotentiometrarna kunna 
levereras lned en tolerans av 
± 0,1 0/o• 

Colvern potentiometrar kun· 
na levereras 1·,2. och 3·ganga
de samt med alla olika axel. 
längder och motståndsvärden. 

T i II ve r k a r e: 

COLVERN LlMITED Romford, Essex, Engl. 

Generalagent för Sverige: 

AB OOSTA BÄ~KSTRO~I 
Ehrensvärdsgatan 1·3 Stockholm 

Telefon 540390 växel 
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Panelinstrument 
Vrid.spoleins trument och vridjä rnsinstrument 
lev. omg . fr li n Inger. 
,]'örmån.l iga priser. 

ELEKTRISKA 
INSTRUMENT AB 

I nfordra offert. 

SImrishamnsvägen 21. Johanne shov. 
Tel. Sthlm 5930 ()(}-OO . 

LUND-JOHANSEN, O : Verdens Radio
Handbogen, 4:e upplagan. Berlingske 
Förlag, Köpenhamn 1947. 112 s. 

Den 4 :e upplagan av Verdens Radio-Hand
bogen, vars l:a upplaga recenserades i 
POPULÄR RADIO nr 3/ 1948, har nu ut
kommit. Denna nya upplaga, som är omarbe
tad med hänsyn till inträffade förändringar i 
sändningstider, frekvenser och andra data be
träffande stationerna, är uppställd i stort sett 
efter samma mönster som bokens första upp
laga. Boken innehåller alltså uppgifter om 
världens alla rundradiostationer, deras frek
vens, effekt, sändningstider , fasta program
punkter, paussignaler och andra kännemärken. 

Under rubriken R .. dlolndu~trlen8 nyheter' In
röres uppgIfter från tillverkare och Importörer 
om nyheter, som av företagen lntroducerna pi 
marknaden. 

6,3-volts rör i subminiatyrutförande. 
Mul/ards har nu kompletterat sin serie av 

subminiatyrrör, som nrsprungligen omfattade 
endast rör för hörapparater, med 6,3-volts rör 

, avsedda för radiomottagare och elektronik
apparater av skilda slag. 

Dessa nya rör har glaskolv med 10 mm dia
meter utom dioden EA7l, som har .5,2 mm 
diameter. Här nedan följer några preliminära 

i uppgifter om dessa nya rör. 

EA7l Diod Vam.w=150 V lama,,=9 mA 
EC70 HF-triod i första hand avsedd för an

vändning som oscillatorrör för frek
venser upp till 500 Mp/s. Övriga data 
överensstämmer i stort sett med 6K4. 

EF70 HF-pentod Branthet 2,3 mA/V 
EFn HF-pentod Branthet 5 mA/V 
EF73 LF-pentod 

Ekvivalenta miniatyrbatterirör. 
Av Mullard i England tillverkas numera 

miniatyrrör med data, som överensstämmer 
med de amerikanska batterirören. De har emel
lertid andra beteckningar. Här nedan följer 
en sammanställning av ifrågavarande ekviva
lenta rör. 

Amerikansk 
rörtyp 

1S5 
3A5 
lT4 
lL4 
lR5 
1S4 
3S4 
3A4 
3V4 
3Q4 

För miniatyrrör. 

Motsvarande 
engelsk rörtyp 

DAF 9l 
DCC 90 
DF 91 
DF 92 
DK 91 
DL 91 
DL 92 
DL 93 
DL 94 
DL 95 

ÅReiniILs Co. AB, Stockholm, har demon
strerat ett par praktiska verktyg avsedda att 
användas när man handskas med miniatyrrör. 
Som bekant är rörstiften på dessa rör ganska 
mjuka, och det händer ofta, att de blir kro-

I ALPHA flatstiftkontakter ger säkra 

Ur Alphas tillwrkl1ingsprogram 

SUNDBYBERG • TELEFON 282600 

56 

kontakter 

Alpha flatstiftkontakter används numera icke 
endast inom radio- och telefontekniken utan 
även inom flera andra elektrotekniska om
råden. Deras ändamålsenliga konstruktion 
och gedigna kvalitet gör dem idealiska som 
anslutningsdon vid kopplingar av strömmar 
upp till ca 20 A vid en maximal spänning av 
100 V eller vid spänningar upp till ca 500 V 
vid en strömstyrka av maximalt 2 A, i normal 
rumsfuktighet. 
Kontakterna tål ännu högre strömstyrka om 
stiften resp. hylsorna parallellkopplas. Isola
tionen mellan kontakternas metalldelar är myc
ket god och understiger vanligen ej l 000 MQ 
då kontakten används i normal rumsfukt.ighet. 
Sänd efter vårt prospekt idag - där får Ni 
utförliga nppgifter om Alpha flatstiftkontakter ! 
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Universalinstrum.ent 
modell 100 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

Le-meter 
modell Ml'V 

mäter induktanser och kapaci

mnser lid arbetsfrekvensen. 

::\liUomr-lden: 

Likström 
10- 2;t-- 100- 250-500-
1 noo V 
j,l-·2, 5-10-25-100-
~OU må 

Y,ixe ls tröm 
10- 25- 100- 250-:;00-
1000 V 
0,1 mA 

~lot tå nd 
O-lO 000 ohm och O-
1 Mobm 

Känslighet: 
10 000 ohm/V vid hilde 
IIk- och växelström 

~Iiitnoggrn.nDhet: ± 3 t/ o 

Pris: }{r. 170:-. 

Lcvercra·s fr{Ul Jag~r. 

Frelnren somnide : 

30 Kc/S--4,5 ~rc/ s 

)lätomn\den: 

L 0-15-150 uH- 1,5 
- 15 mU 
C 0-100-1 000-10000 
pI.' 

Genom d en patente
rade miitprincipen ef
hiiIles absolut enty
diga mätre~ ulta t, yil
ka dessllt <Ym äro obe 
roende av mätvada
tio ner intill ± 20 0/0. 

Pör anslutning till 1aO-l50-225 V, 

W p/ s, eifektförbruklling cirka 12 W. 

Pri'": }{r. 610: -. Leverera's fran lager. 

Tel. växel 234955 

Radiomateriel av egen tillverkning 

POPULÄR RADIO NR 2/1950 

Signallamphållare Signallamphållare 
Lampan utbytbar utifrå n. Ley_ 
med röd, grön, gul eller klar lins. 

):[ed dYärgfu ttning ...... » 4: 20 

med röd, grön eller gul lins. 

Mecl dviirgfuttnjng Kr. 2: 25. 
Med baj one t tfattn. Kr. 2: 40. 

Med bajonettfattning ... Kr. 4: 35 

T rådlindade potentiometrar 
10-50000 ohm, 6 watt. Pris frlin 
Kr. 9:-. 

Återförsäljare erhålla 1Janlig rabatt. I 
Vid större beställningar lämnas spe· 

cialpris. Begär ojf"rt! I 
~~ __________________ J 

RADIOKOMPANI'ET 
Ocleug'{lt.an 56 - stocl,holm. 

Tel. \'äxel 31 31 14, 32 20 00, :ll 00 2i; 

T råd lindade motstånd 7-100 watt 
Sänkta priser : 

7 watt från ........ " .. Kr.l:-
12 watt frän ............ » 1: 50 
28 watt från . .. .. .. ..... » 2: 30 
50 wa tt från .. .. ...... .. » 3: 50 

100 watt från . .. ......... » 5:-
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11år n)'a konstruktion 
av den 

Magnetiska Grammofonen 
e.nl. , 'I\rt puteutanslJrlil\: nr 8"18!~ sonlt , r,irt 
nya I)at.enta,n~pri\h: nr 443-1/49 har ,-ackt ut"r
hört stort intresse ö\Ter hein land,et. 
Varje lnnehl\.\"nre a\r grumnlofon (äv. fjihler) 
lean genom en eJtkel tllsats, 80nl göres ' På. nt"'J{
ra tim.nulr, själv tula. eH. sjungn in 1)1\ "nluKn(.-"
Userbu.m l,lu-ttor" genoIn \ "u.ul. radio. och 
änth\ an"ända gra.mnlofonen till ' ·llDl. plnttor. 
Inspeln. kan .kir_ hur orta man \'111 pii 
.Amma pllltta. Inge t ombyte IlV . tlft nödv. 
Hel .. kost.n. {ör primitiv exper.-Apparllt enwl"t 
några, lir. EnJ. m.U.UgllfJ ut8Ugo så enkelt, att 
det helt enkelt ör genialt. Ritn. o. urbetsbe
skrhrn. nr l kr. 7: -, nr 2 kr. ;,: -, nr 3 kr. 
3: -. Nr 1 tillräcklig. Nr 2 innebär rörenkl. 
Stwnt otaliga 6xperimenbnöJligh. med en enda 
()Inttu. Nr a R.1l1)R9Snlng Ull trad, 8tålbaud o. 
"pil .. ppersba.nd" enl. vAra. IUltentnn8prAk. In
tresserade rek. kÖIJR· alla. 3. \'l1.rJe radlonut.n 
torde bland sitt "skrot" IItl. dc saker sonl be
bö\'s, \ 'arför kost.n. endast består l rIt.n. SR·mt 
stift o. pluttor. RItn. dyra.re iin heJa. kOnP"tr. 
All" tr" ritn. kr. H: -. VI .i.lJa, till.v. u.ate
rlal. däribland tvll sorter inr. pii licens fr.\n 
England samt· Il lattor !LV oUk .. kvol. VI demon
.tr. Prellmlniir prislista Jämt" UPlll. kr. l: 00. 
Enda .. t rItning nr 3 InnebiUler 4 sidor {ollo, 
somt 6 teckn. " 

Firma ",K vickt och Lätt" 
Bud - Transporter - Handel 

I{ommcndörsgnt. U. 1IIaln\ö. Tel. 142 00. 241 80 

Chefen privat 280 04. 

kiga och besvärliga att få in irörhilllaren. 
~Ied ett verktyg enligt fig. l kan man lätt 
räta till rörstiften genom att föra in röret i 

de mot rörstiften svarande hlHen. Ett mot· 
svarande verktyg för rör hållare för miniatyr· 
rör visas i fig. 2. Det lär vara bra a tt ha vid 
lödning på dessa rörhållare. 

Specialpotentiometrar 
I vår rapport från S:t Eriksmässan om

nämndes några nya typer av potentiometrar 
från det engelska företaget P X Fox Lid, som 
utställdes av AB Impuls, Stockholm. Vi har 
nu fått ytterligare data för några av dessa 

Nybörjare! 

Lär Er radioteknik från grunden 
genom praktiskt radiobygge! 

S,häl för den blivande radioingenjören och 
servicemannen som för uen hObbyintresserade 
iir vår praktiskt upplagda brevkurs I radio
bygge e n intresijant och lilrorlk väg till värde
fulla kun gl,aper. 

Vi sända gärna pros pekt utan någon förbin· 
delse från Eder siua. 

Angiv tydligt namn oeh adress. )lärk kuver
tet. e lle r brevkortet "RKR". 

AB BEVA.TEKNIK 
Boktryckarvägen 35 - Stockholm 

löser Edra mätproblem 
:1> ~feasurtest» är namnet på MUl'conis nya. moderna iu
strumelltserie för radiosel'dcebruk. Dessa instrument 
förena labor.atorieinstrumen tens kvalitet och precision 
med >;crviceins trumentens milngSidighet och bekväma for
mat. Miitomdden och prestanda hu avpassats icke blott 
efter dagens krav uta n även för morgondagens. 

.. Measurtest" -instrument: 

* TOllfreh~vellsgenerator/UteffeldnJeter typ TF 894 
* UHF Uteffektmeter tYll TF 912 
* FM/ 1\.M: Signalgenerator typ TF 91:3 
* Universalrön'oltmeter typ TF 887 
* Rönnillivoltmetcr typ TF 899 

I ~ . ~ 

Begiir niinnare upply .... 

Portabel Signalgenerator J typ TF 888 
Kristalllwntrollerad signslgencrator kombinerad me d 
tOllfrekvCIl~"Cncralor och lI t.effektru ete r. Frc kv cns
omn\de ,Oa I,p/" 70 )lp/s. Utg:lDgsspännin;:;c n är 
variabel mcll,," 0,4 uV och 10 mV och fast uttag 
finnes för 0,5 V. TOllfrekvensgenel'utorn ger en ut
spiinnillg på 12 V vid 1000 II/S och ute[f~l<tm etern 
miHer upp till 1000 mW inol11 tre om råuell Vid fyra 
o lilm ilUpeuullser. Kristallko ntrollen ger möjlighe t 
att uPllnii en fr ek\"clIsnoggrannhet bättre än 0.02 0'0. 
'l'F 888 har små uimc nsione r och ii r salnnda bekväm 
att medtaga ,·iu arbeten utom \"erl, s taden . Den till· 
,"erl,ag för säväl nät· ijom batte ridrift. 

rungar och lJrOspekt från 

en8andör8Ö~en för 

Sverl .. ,,: SVENSKI RADIOIKTIEBOLAGET 
ALSTRÖMERGATAN 12, STOCKHOLM. TEL. 22:3140. FILIALER i GöTEBORG, MALMÖ OCH SUNDSVALL 



TILLVfRKA'RE: 

il GT~L~RE 
1'.1.100110 

JUl IIÖ6 I"':~~ 

R O N E T T E kuddhögl:alare typ P. S. GO har en verkligt god ljud
återgivning. Den är dessutom hygienisk och kan tvätt.as, ja till och 
med doppas i vatten, sprit eller Mbellsin. 
Belaslningsimpedansen är c:a 31'1,000 ohm och elen ger fullgod ljud
styrka med en tillförd spänning, ' av 5--10 volt. Maximal spänning 
50 volt. Effektförbrukningen uppgår Ull endast omkring 5 milliwatt, 
d, v. s, en förstärkare med 1 watts uteffekt kan driva 200 lmddltög
talare. 
Utförd i benvit plast, hermetiskt tillsluten och försedd med 2 meter 
l ungt anslutningssnöre. Diameter 100 mm. Tjocklek 22 mIlJ. Vikt 17;; 
gram. Pris I,ronor 58: -_ 

GENERALAGENT FÖR SVERIGE: 

RONETTE PIEZO ELEKT. INO. 
AB GÖSTA BJlCKSTRO~1 

AMSTERDAM, HOLLAND 
Ehrensvärdsgatan 1-3, Stockltolm, 

Tel. växel 540390. 

HOWDRD B. JONES 
FLATSTIFTSKONTAKTER 

- oöverträffade i tillförlitlighet och precision. 

Nedanstående typer tillverkas: 

Serie 300 Belastning 5A 
upp till 12 st ift. resp. hylsor. 

Serie 400 » JOA 

Serie 300 

r UNIY'ERSDL-IMPORT ~I 
A 'KTIEBOLAG 

Norr Mälarstrand 62 Tel. 520685 växel 

\", STOCKHOLM ,I 
Serie 400 
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DYPsE~~lf;R 
KONDENSATORER AV ALLA SLAG 

FOR ALLA ÄNDAMÅL 

glimmer
keramiska 
trimmer
pappers
olje
televisions
elektrol;yt
störningsskydds-

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

GENERALAGENT 

ULRICH SALCHOW 
Kungsgatan 33, STOCKHOLM, tel. 10 77 84 

NORMA 
BORDSINSTRUMENT 
Galvanometrar o. Mikroampermetrar 

[l vidass 0,5 , ter fnh Inger: 

Galvanometer: 

Känslighet per delstreck 1,G X 10-GA_ 
skala 40-0-40_ 

Känslighet per delstreck G X 10-GA, 
skula 40-D-40_ 

Sa=a miitomr:'tden ä\-en i ta,-el inslrulllentutföwude, 

MiI{roampenlleter: Mätomrllden 25 .'lA fullt uts lag, 
» 60/ 120 I,A fullt utslag_ 
» 100 ,ttA fIllIt utslng, 
» 250 fLÅ fullt utslag, 

78 mm lå ng, linjär spegelskala med kuh-visare, instl'l1mentkå pa a\- slålpl[lt, 
sockel av bakelit ~nitDoggranllhet ± O,;:; %. 

I salllma utförande även Volt·, AllIllel-e·, "'att·, Lux· och FluxllIetral·. 
Begär Ilrospel{t 2. 

Instrument DO P. G. J!NNELL & CD., Vasavägen 30, Lidingö 1 
'.rel. (i5 18 38. 

Suauu och påli t lig service för d sn l'instrumen t (ii ven Ilol'lllaler), 

specialpotentiometrar, som bör vara av värde 
vid konstruktion av speciella elektron ikappa· 
rater. 

PXS/ HlO 

Denna spiralpotentiometer lindas från 20 
ohm-50000 ohm. Kärnan utgöres av mång. 
trädig emaljerad koppartråd runt vilken mot· 
ständstråden är lindad, och denna är sedan 
inbyggd i en gjuten spiral i potentiometerns 
vägg. Uttag från motståndsbanan erhålls ge· 
nom en rullande kontakt vilken genom en 
särskild anordning erhåller konstant tryck 
över spiralens alla varv_ Linjära noggrann
heter är i genomsnitt bänre än 0,1 % men 
för höga motstundsvärden har linj ära nog' 
grannheten i vissa fall kunnat göras bänre 
än 0,01 %. Potentiometern levereras med 
genomgående axel i och för eventuell gang
ning. 

D_330 

Denna potentiometer lindas från 10 ohm-
100000 ohm och har en linjär noggrannhet 
av 0,1 0/0, den kan lindas upp till 3580 och 
har en rullande kontakt. Genom sin speciella 
konstruktion är kontaktrullen hel! roterbar 
och potentiometern kan därför användas för 
kontinuerlig drift vid hastigheter upp till 100 
varv per minut. Potentiometern är kapslad 
och skärmad och kan även erhållas i vallen
tätt utförande, 

Y.12 
Denna tillverkas i motståndsvärden från 10 

ohm-IDO 000 ohm och har 0,25 0/o linjär nog-
. grallnhet. Den levereras med rullande kontakt 
~ller glidkontakt och tillverkas normal! med 
3000 motstå ndsbana. Den kan emellertid er
hållas med 360 0 lindning och komplelIeras 
med en extra kontaktarm och önskat antal 
ullag från motståndsbanan, varvid den alltså 
kan användas som givare för fjärrkontroll och 
lägesregleringar. 

KV-super för amatörbanden 
I förra numret omnämndes under denna 

rubrik en KV-super från Radiovision (firma 
Bo Palmblad, Stockholm)_ Vi visar här en 
bild av denna apparat, vars viktigaste data 
är följande: 

Känsligheten är 1-2 ,uV och frekvensom
rädet 1,7-31 Mp/ s med bandspridning på 
frekvensbanden 3,5-3,8, 7- 7,3, 14-14,4, 21 
- 21,45 och 28-30 Mp/s. Apparaten, som är 
avsedd för växehtrömsnät, har A VK, IlFO 
och S-meter. Signal/brusförhållalldet är > 20 
dB vid 10 .uV ingångssignal. 
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U T F Ö R A 

Rört y)) för liggande klammer-
lUontage 

Bägllr tJP för stående klammcr-
montage 

Bägartyp med gäJJg"all bakelit-
socl{el och mutter för enbäls-
mont.age 

HägartnJ med IIktalsockel I' 

N D E 

Lödblbbar i båda gavlarna 

Oisolemde a n8lu tllingstrarlar 
(!)xöO IllW i blIda gavlarna 

Löd tabbar i ena guveln 

Isolera de a nstnt.ni ngs t råda r i 
ga veln 

Löd labba l" i sockeln 

Isolerade ll llSfl1 tnillgstråda I" i 
soekeln 

ELEKTROLYTKONDENSATORER från 6 

upp till 450 volt arbetsspänning tillverkas 

nu i nya utföranden med så många varia

tioner, att de täcka varje behov för shiit 

appa l'utfabrikanter som serviceverks täder. 

DE NYA TYPERNA i aluminiumhölje liro 

tropiksäkert tills lu tna med lock a v g"nmmi

pertinax och ventil för aYledning av över

tryck som kan nppsti"1 om kondensatorn 

ut.su ttes för onormalt hög driftspunning. 

T Y P N R 

Utan isoler. h li l je )[cu itiole r. hölje 

rEG 101 PIW 102 

0,75 

I l'EG 103 rEG IM 

PEn 101* I rmI 111* 

ena I'EU 102 I .PEll U2 

I 

I 
PEn 103 

I -

PEH 104 I -

K åpan a nslu tcn ( iII kondensH torns 

I minuspol. l'F;H 105 -

KlIpan isolerad fr {lll koudensator-

I polerna PF;H 106 -

PER l OG men med fl. frå n var-
and ra skilua k apad ta ns r PER 107 -

*I'EH 101 och PER 1U lUln Jlu le, -er eras snabbt I bl. a. följande yUrll ttn : 

K al'· r~F [Jrirtsp./ Toppsp. V DXL mm KONDENSATORER 
41H40 250 /;100 3ij X 75 I INTERNATIONEll -II-I Ri (] )-3·' 350/400 25X 75 
32+ 32 :l5O/ 4oo S5X75 KLASS 

8 + 8 450/ 500 25 X 7(i 
16 + 16 450/ 500 3ilX 75 -.,-

A K T I E B O LA 6 E T R I F A, Norrbyvägen 30, Ullvsunda Tel. 262610 



,.------A.-B. CHAMPION RADIO -----"""! 

EIC nr 1 universaIin
IItrument med 31/ 2" ska 
la . Inre motständ 1.000 
ohm/V. Kr. Dl): - nelto. 
EIC nr 2 universalIn, 
slrument med 4" skaLil. 
Inre motst. 1.000 ohm/V. 

Kr. 1211: - netto. 
EIC nr 3 unive-rsalin
strument med 5" spegel
skala. Inre motständ 
1.000 ohm/V. 

Kr. 165: - netto. 

. T • -A ; ,: . '. . , ... 

!\d\'ance signalgenera· I 

torer, typ E, frekvens
om råde : 100 Ke/s-QU 
:\Ie/s pii grundfrekven
serna. Xoggrannhet ± 
1 % . Kr. 375: - netto. 
Typ Ba. Frekvensom
r åde 100 Ke/s-30 
Mc/ s fördelade pli 5 
olika band. 

Kr. 600: - netto. 

Kristallmil.rofoninsat
ser i miniatyr. 
typ MlC17 dim 23 mm2 

Kr. 18:
typ MlC18 dim 35,5 
111m2 Kr. 18:-

»Franlde», den akus-
tiska felindikatorn, 

viil'ldspa tenterad, ny 
uppfinning. Den mäter 
disto rtionen oeb under
söker mottagares fa
ding-automatik enklare 
oeb noggrannare än nå
got annat instrument. 
Begär demonstration 
av vår Ingenjör ,Söder
qvist. Tel. 20 12 57. 
Pris Kr. 290: - netto. 

Sekundärhögtalare : 
Typ E, utan volym
kontroll Kr. 29: - bro 
Typ A., med volymkon
troll ... ... Kr. 39: - bro 
Typ B, med volymkon
troll ...... Kr. 49: - bro 
Typ C, med volymkon
troll ... .. . Kr. 79: - bro 

l'obel. IlJustic- och silkes, 
om~punncn. 2 XO,75, samt 
nedledning. Sorterade far
g e r. 
Jo'<'Cdcrledning (bund
kubel) 
300 ohm 
WO ohm 
75 ohm 

Kr. O: 6/1 nto. 
lir. O: 55 nto. 
li:r. O: 45 nto, 

Colvern trildlindade 
potentiomet.rar 1, 2, 3 
och 4 W. Kr. 5: 50-
7: 50 bro Remix,Always 
kOlpot. 0,5 och 1 meg
ohm med 2-pol. ström
brytare, S-märkt. Kr. 
7: 60 bl'. Kolpot., utan 
strömbrytare 0,2-0,5 
-1-2 megobm. Kr. 
4: 80 bro 

Sinus\'ågsgenerator 
GT 72, frek\-ensområde 
20 p/s-200 kp/s på 
fyra olika band. 
Pris Kr. 575: - netto. 

Sinus- och kantvågs
generator GT 74, frek
\'ensomriide Sinus 20 
p/s- 200 kp/s, frek
"ensområde kantvåg 
20 p/s-23 l,p/ s. 
Pris Kr. 955: - netto. 

'\lIndhatteric r. 07.5 V lir. 
·12: - bl'. S tan<lu.rdbnt
terier fö r r eseradio av 
al la tYller lagerföras. 
.\nodbllttcrler, 30 V lir. 
:;: 21) Jl c tto. 

På nedanstående adresser finner Ni alltid sakkun
nigt folk beredda att stå till Eder tiänst. 

RORSTRANDSG. 37 - STHLM 

Telefon voxel 227820 

UTSTAllNINGAR 
. Sveavagen 50. tel 201257. 217848 
I Molmskdl,oodsg. 24. tel. 215703. 211393 

Polnemsgafan 38, tel. 227820 ! 

62. 

Mätinstrument med utbytbar skala 
International In.strumen.t IIIC., New Haven, 

Conn., USA, har lanserat ett nytt slags in
strument med utbytbara skalor. Instrumentet 
utgöres av ett ,uA-instrument ca 40 cm i dia
meter med gradering 1-10. Genom att förse 
detta med lämpliga shuntar och förkopplings-

motstånd kan man ge instrumentet önskat 
mätområde. För olika mätområden finns det 
olika utbytbara frontplåtar, på vilka är an
bringade' uppgifter om instrumentets mätom
råde. (Se fig.) 

Inomhusantenn för TV 
Utgivaren av den amerikanska tidskriften 

~Radio-Electronics~, Hugo Gemsbock, har 
sänt oss några data för en av honom upp
funnen inomhusantenn för TV. 

Den nya antennen består som framgår av 
fig. av två metallringar, som uppbäras av 
en lodrätt anbringad axel. Den inre ringen 
kan vridas 180 grader och tillåter härigenom 
en noggrann inställning för varje televisions
kanal. Spänningen från antennen uttages 
fr n ramens motsatta ändpunkter. Enligt upp
gift har denna inomhusantenn gett mycket 
goda resultat. Vid TY-banden på lägre frek-

vens erhåller man genom den induktiva kopp
lingen mellan de bilda ramarna den för reso
nans erforderliga längden. Den om ständig-
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heten att båda ramarna kan vridas oberoende 
v varandra erbjuder dcn förd elen, att man 

kan fullt utnyttja dc i ett rum befintliga 
reflexionerna. Yid de högre TY·ba nden är · 
den kapacitiva kopplingen mellan de båda 
ramarna mycket stor. Därigenom fungerar 
b da r amarna som en enda, så att de för
håller sig som en enda kort antenn. 

Mr Gernsback framhåller, att hans nya TY
antenn inte kommer att framställas seriemäs
sigt utan endast har kommit till för att be
främj a utvecklingen på televisionsområdet. 
Det är i första hand televisionsabonnenter i 
städerna som kommer att få glädje av denna 
antenn; TY-abonnenter på landet och på 
större avstånd från sändaren måste räkna med 
att utnyttja utomhusantenner. En utförlig be
skrivning av den nya antennen återfinues i 
augustinumret av Radio Electronics 1949. 

Grunda\'lI'lften tör anlitande av Frligebyrlin 
utgör kr. 2: -. För denna av!:'llt bes\'araa 
högst tvll Ir"/I'or, "lIkas bes\'arande ej kräver 
nlera omfattande arbete. För utarbetande av 
schema, litteraturhänvisningar eller vldly ft.l. 
gare utredningsarbeten utgår arvode enligt 
'h·eren.komme lse I \'urJe särskilt lull. ~Ied

delaude heträttande arvodets s torlek tillställes 
hän'ld d en fra\&'Dnde; utredningen verks tälles 
ej förrän "ederbörande lI'odkänt d et uPPRivna 
arvodet .. 

Fråga: 

l) Yilka data bör utgångstransformatorn T. 
i ing, Lundquists artikel om trådinspel: 
ningsaggregat (POPULÄR RADIO nr 
8---10 1948) ha om högtalare med 8 ohms 
tal spoleimpedans avsändes? 

Z) Yilka kontakter anslutes inspelningshuvud, 
högtalare och avspelnings· samt rader
huvuden till? 

3) Kan Tt och Tz inköpas med de värden ' 
som anges eller måste omlidning ske för 
att erhålla de önskade 320 volten på sek.
sidan? 

4) Om lokalmottagaren önskas borttagen kan 
man då helt enkelt urkoppla R27, Cö och 
allt till vänster om Cn i schemat? Måste 
någon ändring företagas i övrigt ? 

Svar: 

1) Hela slutsteget (båda rören) belastnings
impedans frän anod till anod på slutsteget 
i mottakt bör vara ca 8 000 ohm. Om vi 
antaga, att kärnan är så stor, att det blir 
lagom med 2 X 1S00 varv till primären. så 
erhålla vi sekundära varvetal et, n, på föl
jande sätt för anpassning till 8-ohms-hög· 
talaren: 

2 , 1 500 
, / 8 000 = 316 

8 ' , 11 

3 000 _ 
dvs. n = - - - = 9;> varv 

31,6 . 

Om salllma högtalare skall anslutas till 
det delade slutsteget räknas med belast- ' 
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[nom alla tekniska verksamhetsfält 

hehöver man kvalificerad al'hetskraft, 

Du som tänker bli tekniker eller kan· 

ske redan äl' inne på den hanan vet 

nog all inte enhart rutinen inom Dill 

al'hete kan föra Dig fl'amåt mot större 

uppgifter, Goda teoretiska kunskape.' 

Jordras aven fackman. 

Vid Brevskolan kan Du skaffa Dig 

dem genom alt stud()ra på fritid, Låter 

Du fackstudier komplettera Din dag

l'ga praktik, kommer de goda resul· 

t:lten snart att visa sig. Stryk under 

den kurs Du simIle vilja läsa och sänd 

in kupongen, så får Dn gratis Bre,,· 

skolans stora tekniska studiehand· 

• hok, dä., Du 

S~! upply,n;n.a,. 

finnel' alla 

• 
Brevskolans stora tekniska kursprogrom omfattar 
manga fack. Kurserna är mycket utförliga och 
instruktiva och knyler t å ett utmärkt söt, an till 
den praktiska erf ,uennefen. 

( 
II ,irme(] nl1lll,iler ja).: Illi!; t i l l Grund
Imrs i radio, som omf:llla r :1 rik t 
ilhl"lrl'rH(l e s r ll(lidJI.'P\' , .\\·).:ir:t' I1 kr. 
14: - ill si itt es S:l lIl ti(ligl 1':1 llrl' \' 
skolan s l',,~tgirokolll' j. III' 11, 

Brevskolan, STOCKHOLM 15 

::\illtlll: ••• ... . . . • •• • • .• • .•• • ...... ... .. •••.. • • 

Ilo" t Hd : 

l'ostad ... : 

-------------------

(; ro\'phl t rdugcri: 'I"e-h·t eknili:: 
\ 'l' rkllltl s tarcl.;u I'Xl'l' Ratli ote kTl i I.;:pr-
F i.il'lna ll gkurl5e r kUr::if' l' 
(;juteritclo:nik: l~.ndjo . 
.\t:i :-: tnrekur~e r ~}~Ila ll (!kn lk 
Fiirrn:lll ~ kllrse l' ~ rk es!.;:u l'S0r 
L:i rJiIlg' ~ I~u l' St~ r (lrU lldkul'sc l' 

'l'I'iifHdidling: "iirln(~- oc h 
" l' rl~ m ii :;1 n l' e l~ \1 n~e l' snnit('-tsh'hnll,: 
FUnna IJ S kll r s.e r I ng-Clljt}r :o; ku r sc l' 
y l'J~('s l~ u r f'P r V l\r l~lI di sta fI ' ku l' se l" 
)lasldntelulili:: 'I ; i ~ (a rh re \' s ku n-il' l" 
I\: o ll s l r lll~tO rs - )r tl s l~ I ni !': tk Il 1"se r 

1~ lIr " l'r y I'l\ es k u r :..; I' I" 
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Den efterfrågade 

BILRADION 
åter t lager 

Vänd Eder till oss 

när det gäller 

Antenner, 

Vibratorer, 

Transformatorer, 

Bilradiorör 

Störningsskydd 

för tändstift 

fördelare och 

generator. 

Allt för radio. 

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

OAK Tryckknappsomkopplare 
- typ 130 Vanligaste arrangemang: 

Valfritt a.ntal kna.ppar från 1-16 med UPI) 
Ull B~ Iwnt:akter per Imapp och en mångfald 
kontakttyper. Kraftigt. försilvrade rivande 
kontal(ter med minrlre än B milli ohms mot· 
ständ. 

1 Xedtrycl,niug- nl- e n knapp ä. ter~ 

löser e n e Ue r f le m tidigare jJl~ 
tryckta . 

2 AJh\ knnpl)n r ", t n ,IUlll n e r e . UlJs 
f ID ,i.tl"lrJö fiJ nl'l gslrnrllll' try c k es 
ned. 

a !-:r~) el~~:'H~~r~:~: ('II~~;d aU:~(~I'~·::S~~ll~ 
IIterfjiltJrlng. 

4 1'~ndn8t t.~n knn pll 
tryclw,K }1('(1. 

ningsimpedansen 5 000 ohm på de verk· 
samma l 500 primärvarven, och vi få: 

n = l 500 \ / 8 _ = 25. 
5000 . 

1 500 
drs. n = 25=60 varv. 

Uttag kan därför lämpligen göras vid 60 
varv varefter man fortsätter att linda till 
95. För a tt kunna experimentera med in
spelningshuvudets lindningar kan det dess· 
utom vara bra med ännu ett par uttag, 
t. ex. vid 50 och 75 varv. Har primär
lindningen annat varvtal än det här an
tagna få sekundärvarven tagas i propor
tion härtiJl . Tråden till sekund ärlindnillgeo 
bör vara rätt grov, t. ex. 0,5 tiJl 0,8 mm. 
under det att primären hn göras med 0,2 
eller 0,25 mm tråd. 

2) Enligt fig. 1. i POPULÄR RADIO nr 
9/ 48 anslutas kontakterna på följande sätt: 
Inspelningshu\'ud till hylsorna l och 8, 7 

eller 6 (utprovas). 
Högtalare : vid hel t slutsteg l och 6, vid 
delat slutsteg l och 8, kritiskt endast om 
man vill ha stor effekt i högtalaren. 
Raderspole : hylsorna l och 4. 
Ev. högtalarfält: hylsorna l och 5. 

3) Tt torde kunna köpas färdig, t. ex. med 
anodlindning 2 X 350 V. T 2 däremot mås te 
man nog tillverka själv om man vill ha 
rätta data. Dock borde det gå bra även 
med en färdigköpt med data: Primär: 
push·pull 10 000 ohm, sekundär : 5 a 10 
ohm. 

4) Om man vill slopa lokalmottagaren kan 
man, som Ni själv föreslår, ta bort R 27, 

Cc. och allt till vänster nedtill från och 
med Cu • 

(e L) 

1. Mätdon 
Härmed inledes en serie av tre TCN·spalter, 

som behandlar allmän nomenklatur för mät
don och för ' några vikfiga konkre.ta och 
abstrakta · begrepp i samband därmed. Såväl 
termer som definitioner utgör resultatet av 
ett grundligt utredningsarbete, men det skall 
försiktigtvis påpekas, att de framför allt är 
avsedda att ge riktlinjer, lämpliga att i möj
ligaste mån följ as vid fortsatt arbete på detta 
nomenklaturområde. Början göres här med 
själva mätdonen. 

mätdon ; sammanfattnings term fijr alla slag 
av såväl enklare som mera komplicerade don 
avsedda för mätning; se vidare : ·meter, 
mätare, mätinstrument osv. 

Anm. Lagen om mått och vikt använder i 
stället termen »mätningsredskap» och inräknar 
av juridiska skäl även don använda för mät
ning utan att vara avsedda därför. Benäm· 
ningen »mätverktyg» bör undvikas eftersom 
det ej gä ller verktyg i vanlig mening. 

-meter, mätdon ; ordet användes i denna 
betydelse enbart som eft erled i sammansätt· 
ningar. särskilt om förleden är av icke svensk 
karaktär, t. ex. takometer (för rotationshastig
het) , barometer, planimeter; jfr mätare. 

Anm. Inom elektrotekniken har ordet ·meter 
konunit at t betyda mätdon som mäter ögon-
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blicksvärden, t. ex. amperemeter, frekvens· 
meter. 

mätare, mät don , t. ex. för elektrisk energi; 
som efterled i sammansättningar användes 
ordet särskilt om förleden är av svensk karak
tär, t. ex. hastighetsmätare, tryckmätare, gas
mätare; jfr -meter. 

Anm. Inom elektrotekniken har ordet 
mätare kommit att betyda mätdon som inte· 
grerar med avseende på tiden, t. ex. kilowatt· 
timmätarc. 

mätinstrument, mätdon av finmekanisk och 
oftast sammansatt art, framför allt med visare 
och skala försett mätdon som röner di rekt 
inverkan av mätstorheten eller av storhet som 
är bestämd av mätstorheten, eller med vars 
hjälp riktningsinställning i rummet sker, t. ex. 
amperemeter, manometer, höjdmätare baserad 
på mätning av lufttryck, teodolit. 

Anm. Inom gcodesin användes ofta ordet 
mätinstrument för alla slag av mätdon. Inom 
elektrotekniken har ordet huvudsakligen kom· 
mit att betyda mätdon som mäter ögonblicks
värden; se anm. under -meter. 

-skop; ordet användes som efterled i "s.a~. 
mansättnin" i betydelsen apparat som mOJlIg· 
gör eller ;nderlättar observation av föremål 
eller företeelse, t. ex. mikroskop, teleskop, 
spektroskop, oscilloskop, stroboskop; jfr -graf. 

-graf ; ordet användes som efterled i sam
mansättningar i betydelsen don eller per~on 
som nedtecknar, särskilt 1 apparat för registre· 
rin" av tillstånd eller skeende, ibland även 
för" åter"ivande av ett registrerat skeende, 
t. ex. s;ektrograf, oscillograf, telegraf, kine
matograf, 2 person som i allmän bemärkelse 
nedtecknar, t. ex. fotograf , typograf, stenograf; 
jfr -skop. 

Anm. I ordet aut()graf, namnteckning, be-
tyder -graf det skrivna. . . . 

-gram' ordet användes som efterled i sam· 
mansätt~ingar bl. a. i betydelsen av något 
nedtecknat, såsom registreringsresultat av. en 
-graf (se d. o.), t. ex. spektogram, OSCIllo
gram, telegram, stenogram . . 

prototyp, mätdon i endast ett exemplar av
sett aU på ursprungligt och bestående sätt 
förkroppsliga en viss enhet, t. ex. de inter
naeionella prototyperna för l meter och l kilo
gram i Paris, ävensom motsvarande svenska ' 
riksprototyper; i sistnämnda fall betraktas 
mätdonen som ensamma och ursprungliga för 
ett visst land. 

Amn. Ordet prototyp användes även för 
annat än mätdon, t . ex. för apparat eller 
maskindetalj, tillverkad i endast ett exemplar 
som mönster för ett mångfaldigande. I icke 
tekniskt språk betyder ordet urtyp, urbild , 
grundform. 

(mät}normal, mätdon, som enligt viss b -
skrivnin rr kan framställas i godtyckligt antal 
excmpla; och som är avsett att förkroppsliga 
cn viss enhet eller ett visst annat storhets
värde, t. ex. resistansnormal, ljusstyrkenormaI. 

likare, 1 (allmänt:) föremll.l avsett att för
kroppsliga visst storhetsvärde eller viss e~.en
skap, för jämförande kontroll av andra l ore· 
mål eller företeelser, t. ex. batteri använt 
som spänningslikare vid elektrisk reglerings
koppling, färglikare, ytjämnhetslikare, 2 (spe
ciellt:) mäldon direkt kopierat eller indirekt 
bestämt från en prototyp och avsett att an· 
vändas vid kontroll av mätdon för industrin, 
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Mode II 450 

TELETEKNISKA 
MÄoTINSTR UMENr 

~-- ----
~,~ . 

1(··' ~ ,, '. , 
~ 

UNIVERSAUNSTRUMENT SIGNALGENERATOR 
18 mätområden, 2.000 [J/V ~ 
1,5 mA-1.5 A ~ fullt utslag 

15--750 V ~ fullt utSlag 
MotståndsmUtning : 0-10 kil 

0-1 M!2 
Dimensioner : 140X100 X 40 mm 

Pris kronor 180: - . 

;)0 kl' ~-:'I/ .\11'/" i ""x toautJ 
420--:;00 Iq. , ~ rö; .. IlIpll'l/lfrekvens 
.U'rekn'IIRno),(l!rallll l lPl ± 1" /0 
~Iodlll .. rillg 400 I' / ~ ::0°/0 
U IJ::'lllg"~l'iillllillg 0.2 1"'-100 wV 
Konstantenn 

Pris krollOl' 58;;:-. 

GeneralagenT 

SVENSKA MÄTAPPARATER F. A. B. 
PEPPAR"XGEN 30, ENSKEDE 6, TEL. STOCl{HOLM 486995, 484855. 

VILKA - VILKEN - VILKET - HUR? 

Vilka data har rör DL 7.2? 

\Tilken sockelkoPllling har rör 12AX7? 

Vilken är den civila bete.clmingen för 
rör VR56? 

Dessutom artiklar Olll akus tisk åter

koppling o. högtalaranpassning. Hand

boken har 9G sidor i format 150 X 210 

llIW och den kostar ellClast 

Vilka motst,ånclsvärden passa för rör 
EF40? 

\Tilken fasvälldarkoppling slmlI jag 
am'ända? 

Dessa oeh må nga fle ra fd'tgol' bes n l 

ras i ing -njör Gösta Biicks trij rus nya 

rörhanrlbok. 

H a nclbokcu illneh ii ller dataUtheller, 

soekelko]Jplin;.;ar Och s torleksuppgiHer 

pit över 800 olika amerikanska och 

E!nroI.eiska radiori.;r, j iLmfiirelseta beller 

för olika rörtype r , fÖl'teclwing öl'er 

n ne ril,ansl,a rör med VT-beteekning 

och deras dvilu motsvarighete r . kopp-

lironor 1:!J5 + porto. 

1\8 GÖSTA B~CKSTRÖ~I 
Elhrensviil'dsgatan 1-3. Stockholw. 

Tel. vii.xcl 5<1 03 90. 

Rekvirera boken genom k up. härneden! 

----------
Till AB GliSTA nXCKSTRö)I 

I,~hrens\lii.rdsga,tnn 1-3 - Stocldlolnl. 

Var god :-·iiod Edl'r rörhnnuuok Ull 

Namn: 

Adress : 

Postadress : 

lin!!sschemata ö" er olika mo t tagtlrc Kr. 1: 9;; + 15 öre till [lorta bifogas. Sänu 
,- ue n mot postförs kott. 

o. för tiirkare, mots t twdstabeller lll. m . _I. (Dct pj <ill skaue ö.erstrykes. ) PR 2 
L ________ --_________ ... _ - _ ' _ .................. ... _I 
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Radiolitteratur 
Ett urval moderna handböcker frän 
"'Il' Telmiska bokavdelning. Vid be
ställning angiv endas t önskat num
lller ii );:Ilpongeu. Före tag kunna 
liven erh:i lla pi'tseendesiindningar. 

1. Brevskolans radio. Del 1. 
Inb. 11:-

2. » »De12. 
Inb. HI:-

3. Radioteknisk handbok. E. 
Alldersell .... .... .... Inb. 20:-

4. Vågor, strålar, vibratio
ner. E. And rseu. Nyut
kommen bok om radio
teknikens gränsområden. 

Inb. 19: 50 
5. Radiorör och deras an-

vändning. Deketb/ Löf-
gren ........ .. ........... Inb. 27: 50 

G. Radioordbok : Tysk
Bngelsk-Hysk-Svensk
Finsl" B. Heimbiirger. 
Stort format ...... ... Inb. 42:-

7. Amatörradio. En bok om 
Iwrtvågsradio som bobby 
:1Y J. K. Möller ...... Hft. 12: 75 

8. D:o ................. .. .. Inb. 16: 50 
n. Telet.eknik. V. Tengborg. 

Inb. 30:-
10. Korib;lgeamat;rens 

Händbog 1950 .......... .. 28:-
11. l\lagnetie recording. S. J. 

Begun ...... .. .......... Inb. 26: 25 
12. Recording and reproduc

tion of sound. O. Read. 
Inb. 26: 25 

13. Facsimile. Ch. R. Jones. 
NYlltlwmmen amerikansli: 
bok om telekommunil<a-
tlon .................... . Inb. 31: 50 

14. Elements of sound re
cording. Frayne/Wolfe. 

Inb. 44: 65 
15. Ra{)jo amateur's haud-

bool, 1950. Nya årgi'mgen 
utkommer i februari ... 13: 15 

Hi. A. R. R. L. Alltewla Bool,. 
Ny utökad upplaga 194Di: 20 

KUNGS~ 
Döcl{(~ r i ~ ySlnin gar. 

l,ungsKutnn 26. Tel. 23 2815. Stblm :~. 

Var god sUnd mot postförskott: 
... .. . ex.nr .... .. .. .... ex. nr .... .. 
.. .... ex. nr .... .. ...... ex. nr .. ... . 
.. .... ex. nr .... .. .. .. .. ex. nr .. ... . 

t\anm: ..... .. .. .. ... .. . ............ . ........ . 

Adress: ........ . ........ .... ......... PR 2 

handeln, lantmäteriet, forskningen osv., såsom 
meterlikare, tvåmeterslikare, literlikare, den DUCATI: 
sistnämnda indirekt bestämd ur kilogram· 
prototypen. Eleldrolyt-, glimme.r- och Ilappers-

Stockholms Radioklubb. 

Vid sammanträdet den 3 november höll fil. 
kand . Gordon Andersson föredrag om »Radio
väderrapporten. Han beskrev hur förutbe
stämning av lämpliga frekvenser och tider 
för radioförbindelser gar till och hur det är 
möjligt att med hjälp av officiella radioväder
kartor tre månader i förväg bestämma den 
s. k. Maximum-Usable-Frequency (MUF), dvs. 
den högsta användbara frekvensen. 

Civilingenjör H Boström gav därefter i en 
teknisk glimt en orientering om signalstyrke
rnätare [ör amatörer (S·metrar) och deras 
användning. 

Den 17 november var huvudpunkten på pro
grammet en diskussion angående tekniska syn
punkter på centralradioanläggningar och skol
radio. Inledningsanförandet hölls av ing. Einar 
Olsson, som sammanfattade sitt anförande i 
följ ande huvudpunkter: 
1. Huvud{unktionen, återgivande av skolradio

programmen, får ej sidosättas för sekun
dära funktioner. 

2. Inkoppling skall kunna ske från alla klass· 
rum. 

3. Sekundära funktioner skall vara {å t ill an
talet och absolut berättigade. 

4. Standardanläggningar och -enheter bör an
vär.das. 

5. Centralen skall vara enkel, lättskött och 
driftsäker. 

6. Anläggningen utföres enligt normförslaget 
SEN 36, klass 2. 

7. God återgivning i alla klassrum. Akustiskt 
riktiga rum. Korrekt högtalarplacering. 

Efter diskussionen demonstrerade kapten 
Förberg som en teknisk glimt stillfilm, en ny 
amerikansk metod för teknisk undervisning. 
Visning av skioptikonbilder via filmband kom
bineras med ljud per grammofon. Bilderna 
växlas manuellt på ljudsignaler genom gram
mofonen. 

En stillfilm visades, som behandlade korrekt 
metod för bokstavering med användande av 
namn i stället för bokstäver. 

Stillfilmmetoden kan ersätta rörlig film 
t. ex. för intern instruktion. Kostnaden blir 
endast 1/ 8 av kostnaden för motsvarande rör
liga film. 

Som en andra teknisk glimt demonstrerade 
ing. Palmer en portabel grammofon med 
batteridriven förstärkare. Fjäderverket spelar 
i 9 minuter med en uppdragning, och en sats 
batterier räcker till 10 timmars spelning. I 
strömbesparande syfte inkopplas batterierna 
först då pick-up·en lyftes från stödet. 

Ljudkvaliteten var god, och utgångseffek
len ovanligt stor för en batteridriven apparat . 

Det sista samman trädet för året hölls lors
dagen den l december, varvid civiling. Hol
ger Marcus berättade om »Den levande mikro
fonen». Då örat påverkas av ljud kan man på 
cochlean i innerörat uppmäta elektriska spän
ningar, de 8. k. cochlearpotentialerna. Om 
dessa ledas till en förstärkare kan man fak-

kondensatorer. 

LEDNINGAR: 
Elect.roll-Wire (nedlednings
l{abel) • 

RDVK-gulllmikabel. 
Skärmad nedledllillg. 
Slrämllld .,iek-up-kabel. 

N & K HÖRTELEFONER: 
Förstklassig k,'alitet. Kr. 22:-. 

GRAMMOFONSTIFT : 
Britain Best, V:arje nål för 10 
återgivningar, aslmr om 100 nå
lar. Pris Kr. 2:-. 

Ny Imtalog ut\wmmen. (Siindes 
endast. till firmor inom branschen.) 

ÄllliREN 
T.I. 174980 

Nu utkommen: 
19,,0 års utlplaga UY P. H. Erans: 

RADIORÖR VADE-MECUM 
8 : ~ uppJagun - 530 sidor. 

Fullstlindlga uata oeh sockelkopp
Ungar (ör 15.000 rörtyper av alla 
fabrikat . 

Nyhet: 
Data för bl. a. kris tJllldiod er och 
trioder. a cceleromcterrör, ikonos kop 
och proJektlonsriir för television. 

Nyhet: 
FullsWndiga anvi sningar rör begag
!landet Jl:1 SVEXSKA. 

Pris kr . 17: 50. 

n.\DlOnön VADE-MBCU~I Imn fås i 
bokha nd eln e \l er rek\"\rc ras direkt frå n 
gl'nernla gclltcn för Sve ri ge : 

INGENJÖRSFIRMAN TELEANALYS 
DjHrng:l r(1 8gnttln 3 - S t o c 1, h o l In. 

Te\. 4000 85. 
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Använd 

•• 

Varför besväras 

av nätspännings

variationer? 

J 

KONSTANTSPANNllVGS-TRA~SFORMATOIRER 

Transformatorerna reducera spänningsvaria
tionerna i förhållande IS/l. 

Transformatorerna utföras normalt i 6 olika mo
deller och ett stort antal typer för: 

Verka automatiskt. 

Fordra varken tillsyn eller underhåll och 
har inga rörliga delar. 

Skydda helt mot kortvariga toppspänningar 
och skydda sig själva för kortslutning. 

l ns pänning: 

Utspänning: 

Effekt: 

95-130 V eller 190-260 V, 
50 p/5 

6, 12, 110 eller 230 V 

4, 10, 20, 25, 50, 60, 150, 250, 
500 watt. 

Begär offert med närmare upplysningar. 

GENERA.L.\GENT 

PÄR, HELLSTRÖM 

Spannmålsgatan 14 

POPULÄR RADIO NR 2/1950 

A.GENTIIRFIRMA 

GÖTEBORG Tel. 132832, 114339 
132826 
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BYGGSATS ER 
för skivspelare och -växlare 

RadiogrH lIlll[(,[uUSkiy [lChll'C kl mflle; t kr. 

75: -. Racliog' l";JJlllL1ofouskin'iix lal"c kOll

plett kl". 98: 50. Gr:llllllloronmotor .1syk l" on 
]27- 220 V kr. 35: -. Skiy tallrik & nui· 
vel"salmolol"pl' 20- -400 W. Vyn nmotl'[lll i 
giingse dim. Eegii r pri sli s toI'. 
Skivta llril{ l' f . 8: -. Cellt I' L tu p. & la;;cr 
kr. 2: 50 . .'\ sykronmot ol" & ulliyersal.lIlotor 
(l. s. v. 

X. V. Anderssons Hnhhyfiil'IIlf'll iing, 

K \'iimilll. 

Restparti 
av elektrolyter fabr ikat VICON 

R eali,u:ras för 75 ån p l' .rt. 

s + S pL' 
8 + lGf/ll' 

Hi,uF 
]ti + 111 ,L/l-' 

32,(11.' 

:':80/ 4,010 V 
~:SO/44U v 
:'SO/ 440 \ . 
:,RO/ 44() y 
:) ' O/ -I-I() V 

AB CHAMPION RADIO 
~ T () ", K H t) L ~f , nii l'stra lltl , ,;,a lan :-:, 

T el . Yiise!' 2:2 7f' 20, 

Elektroniska kopplingar 
V i u tföra fnll sl iilllliga kopplillgssel! eu1u 
till r ndi OllloU'agn r e, ·,:iilHla re, -1wn lro 11 , 
k or tv[lg', vo ltmetra r , luii linsl:l'L1l1lcn av 
nlla slag, fjiirrstymi llg tu. m, 
V.ha fullstiL)](l igLl ritllillgar llled :ll"ue ls· 
besk r. Ull' h':1d inSIJelningsaggl'egat (lila:;· 
netofOllpl'ill c ip ) oc h k O]J]JLingsschellla fiir 
alls rl'(i Ul l'ekOlllmenl1e ras, Vl'i s kl'. 11: 30 
+ porto. A \'sYlll{J'oll\'ii,xelsh'öl1l~l1Iotol', 30 
watt, pr is kl'. 3S:-. 

SCAN DAG 
Dl'o!tnillggatflll 42 - -ÖI'CUl'O 

CRYPTO 
helauluIlIfH'~/~ ')ux~urc lör 
12 sI, stora och små val/ritt 

"landade ski"or 
G5r på både j!{suöm och 
växelstränl och naggar lnte 

, kivorna : 
Pinns i alla välsortemde affärer, 

AB CRYPTOTEKNIK 
Stockh rin' :w Tel. ;,2 oa tiO 

I ti skt använda örat som en mikrofon, De t är 
dock ej cochlearpotcntiale rna, som ledas till 
hjärnan och uppfattas 50111 ljud. Man har 
konstaterat, att örat. har automatisk vol)'m. 
kontroll (AVC) , och d~ll distorsion man får 
liknar m ycket distor sionen i en kompressions· 
förs t,irka rc, då frckvcllEen är av samma s tor· 
l eksord ning som iitcdöringens tidskonstaut. 
För att överlöra hörselintrycket till hj äman 
a nl' änder s ig naturen UV pulsteknik. AVe. 
läget omvand las nämligen till pulser, varvid 
täta pulser motsvarar s tarkt ljud och glesa 
puber svag t ljud . Frekvensselektionen sker i 
sniickall i d e t atl intcns itetsmaximets läge i 
snäckan beror pil fr ekvensen. Detta har man 
direkt kunnat mäta s ig till. Maximet är dock 
U1)'cket brett och 1I10ts"8r81' ·tt Q-värde på 
ungef~r 1. Örats förmåga all kunna särskilja 
ire kvenser molsvarar dock ett Q·värde på 
ungefär 30, variör ä ve n andrH, hittills ej fullt 
förklarad e fenomen måste mcd, e rka till frek· 
"e nsse lektionen. 

Som en teknisk glimt. redogjorde därefter 
ci,'iJing , Bertil J ohansson (KTH) för det 
aku,;tiska mätruJll, SOIl! byggts vid Kungl. 
T ekniska Högskolan. Rummet är Nlöddäm· 
pat» och npp\,isar en absorption pa 99 u/o vid 
60 p / s. Detta rum användes bl. 8. föl' kvuli· 
tetsprov på hörapparater, och en redogöre lse 
lämnades fur hur d ylika prov utfures . 

Som en und ra teknisk g limt demons tre rade 
ing . N ils Söderberg (Sicmens) en ny ameri· 
kansk hörapparat. 

KlulJbcns 25·årsjubileufll firades den 16 
december med e n BUJle p. restaurang F j ä· 
d em . E ll 50·tal personer del tog i festen, som 
blev synnerligen lyckad . ::ledan ordföranden, 
ci\'iling. Helge Fred hulm , hå llit ett inlednings· 
ta l tog två f. d. ordförande till orda och redo· 
gjonk fö r kl nb bcn,; öde n under den tid de 
hå llit i klubban. Civi ling. Erik Cronvull redo· 
gjorde Wr tiden 192'l~1927 och 1932- 1937 
och c ivil ing . H ilding Björklund fur tiden 
1938- 1944. 

Till jubilee t hade kl uh ben låtit förfärdiga 
juhileumsplakeuer, SOlll tilldelades följande 
perSuner: 

Cil'ilingenjur Hilding Björklund 
Kamre r Erik Bäck 
Civilingenjör Erik CronvaJl 
Civilingenjör Helge Fredholm 
Professor Erik Löf"Ten 
Ingenjör Ejnar M;ckelbe rg 
Till kaffet efter supen följde en mycket 

uppskattad underhållning i fo rm aven tro l· 
leriseance av d en kände trollkonstnären hr 
Ture Berg. Däref ter följde dans till mns ik 
per radiogrammofon, vilken slutade förs t då 
taklamporna en eft er en slocknade. 

Uudcr vårsäsongen 1950 sammanträder 
klubbe n följande dagar (samtl iga sam man· 
träd esdagar är tor-dagar): 

19/ 1, 2/ 2, 16/ 2, 2!:-l, 16/ 3, 30/ 3, B / 4, 27/ 4 
ar möle) och U / S. Programmen är ännu ej 

fas ts tällda, m en klubbens medlemmar får per· 
, onlig kallel se till alla sammanträden. 

Flirfrågn ingar om kl ubben och dess verk· 
samhet besvaras av sekreteraren , civiling. 
Gunnar Solders, adress Oskarsvägen 69 A, 
Lidingii . Medlem blir man enklast gell om att 
sä tta in å rsavgiften 12: - kl', (stude.rande 
8: - ) på klubbens postgirokonto 50001 , 
adres Box 6074, Stockholm 6, 1 d enna års· 
avgift ingår prenumeration på POPULi.R 
RADIO, som är kl ubbens oraan 

Sekreteraren, 

CHASSIER PANELER 

HUVAR LÅDOR M. M. 

E n st aka och i pani I'ilt moderata priser. 

Rek l' ire l';l viL l' spe<;ialli s f"a 

VI TILLVERKA 
~i iJJ (l s mot 20 iire i frillliil'kcL1, lWr ocll 

l'adiomateriel p;l lager. 

Radioamatörernas Inköpscentral 
TROLLHX TTAN 2 

ANTENNER och 

ANTENNMATERIEL 
till lägsta tlagsl)riser. 

RADIOKRAFT 
Kommen(lijr~g:l f"Hn 27, SLol'kh olm , 

'1'(- 1. (;1 84 (iii , G1 ij(i t!1 . 

AB STOCKHOLMS 
PATENTBYRÅ 

Zacco & Bruhn 

GrulldaJ 18i8 

Patent 
Varumärken 
H. Onn, I . Stäck 
E. Holmqvist, 
N, Larfeld[ 

i l ,-f edlemmar aj! SJ:c/lsIUJ Pn/{1l1lombttds/iireni"gell 

CENTRUM STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 - Te l. 23°970 

B\'TE~ OCII FÖRSXLJIU\GAIl 
ÖnsliT1S ]iUIla, : PoplIH-ir Radio n r. 12f l!H! , 

l1 jl \l t~, ~,3. ,5 0 , Gj l045 sam t li 0, 1.l/1947, 
~\':'u' t . ..\Iarg'arc. ta :.'\lalmgl'e l1, Il 5. ),[nlmulldcn , 
Luki·i. 

()Il !'; ]i.a" Idjpa: Januuri-n :l't 10:-1U, DUlfs-n :1'1: 
lfH2. [ ehr, ·u :r t 1!147 Il\' r OJluJ:l r Ullilio, S"ur 
iit! ".~ , B,", d, t, k , r, v. b, 

ÖII~I;ilS J .. ö}l:"t: (l ra rnmofonin5lpel n illgsmo lor 
av go(1 k\"fllilel t. _s. S:\L\. Svar me d pri s och 
da{R Ull S I'[lI'e u~. S\" e rI~('r ;-;ga tan fi, .\spudl1eu. 

önsltns b;rta: ](orl-dlgs tillR. nlcd utbytbara 
spot. '-' :i trim Ulnd, SJl. ej lin,]a,]e. D elar till 
1);1 " , lik riktare byt.:s muL rimlockriir N . först. 

1

_\ . Gus-tatss H, Hagghult, Lel~eryd. 

Till .aln : B:"g' , mot tag'fire BC-348 Q med nät
ng-g- l'. 4·29: - , Beg·. 2/1 osci llo g-:.uf typ pocket
SC OIJ e 8;:,0: - . E eg. kon sl;rtho g"ta lnre 12"~, 
fabr . J ens'n 50:--. Björn Tii d ne, Gö teborg 5, 

POPULÄR RADIO NR 2/1950 



The QUARTZ CRYSTAL Co. Ltd - England 

- --f-x-A-K-r-- - -- @ ----P- i- L- I-T-U-G- --

D enna fl'ekr en s-stanuul'd typ Q~j100 iir en hult n)' pro
ilu kt n" k,3 I'l,l,rista ll P'l 100 Kpjs meil hö g >;tnb illtl't 
u c h li l g t emperaturkoeffi c ie nt. 

Yiu an\'~in(lni!lg' i OQ n enk la rör osci llaforll ger upn Pli 
Crekren:-; -s tunuuru av rö rniimli g kvalitet till llig ko~tnnu . 

An\"ilndnill ~e ll 3\' e n sudan freI"v L' n ~ - ... ta ndfl rLl iiI' \'ulk iinu 

oeh ge r e n exali:l orh no gg rann kalibre rinp: 3" rUlli o 
mottagare . frekr enRmötnre. fii gna lgenerato r e r' ~tC'. 

Yids t;lenile förnömliga kri s tall ur "j j tilIfiille att offe
rpra till ilet I~ ga priset u' JiT, 49: -, 

Av uClllla firmas ör riga produkte r kunna vi namna typ lOX. \"i lken kan levereras 
föl' alla frel,,' e n,;pr mellan HJO Kp;'s och 14,000 Kp/ s, En lag tempe ratllrkodficiellt 
kr istall auviln iles i denna eu het oc h har en k oef f icicnt av mindre tin 2 perioil e r per 
~Ipjs pe r grad a" t empCl'atur.-:ixlingar, KristallC'n iir hCl'Ill et iskt kapsln ,1 för anv Un il
ning unilc r alla kIlmaNs"a förh ,lilamlen, . 

Samma kristall Ino m olllri'lilct 30 Kpls till un Kp!" udl för frekv e nser över IS ~Ipj.s 

!;nnoa I'i offerera pil. beglira n , 
För radioamatörer kunna vi offerera följanilc kr! s taller: 
QCC typ Po, so m före kriget var mycke t popuIJr p~ gr untl av s in höga effckth'itct, 

iir en kristall, som har en temperaturkoeffieient av omkring 20 perioiler p e t" "lp per 
g-rail av temp eruturviixIlng , Denna k ris tall kan leve reras på 1,/ )lpjs , 3,G Mpjs och 
7 Mp/s ba nd, !iiI [ö!]a nilc priser: 

Sllpaile till önskail fr e kvens kr, 37: 50, 

Färuigslipaile till ,' iss freb'e ns inom amaWrllanilpt kr, 32: 50, 

QCC melln.nfrekvenskristall"r, vilka till ve rkas för t,' u områ d en 4GO-GiO Kp j s och 
1 ~OO-1700 Kp/s , äro avseilda [ör en ban·ilbredll av 300 periode r 'f ö r telegrafi och 
2.5 Kp/ s för arnat ö rbandte !efon!. Dessa "ri s tall<'r !,unna "i le,'e rcra till ett ]lris av 
kr, 55: - slipatle till önskail frek,-en s, 

B r triiffanile s amtig-a krlstalltyper h a r fa brik"" sW!It llt s ikt förh"lI anile,'is kort a 
h,Yt) ra Il S ti de r . 

Yi st å [f • .i.rna. till tjiinst med t;p€'<'iuloffer!er samt rul,rmnre upply sni ngar. 

Nyinkomna radiorör 

Typ Pris Typ Pris 

3A5 .... , 10:- OC8G 1'1:-

3V4 11: - 5,J6 12: -

6AliG 17: - 0,]7 7: -

GAR:, l2: - 12.'\1'6 11: -

(JAS" 1~: - 12,-\1"7 10: -

UAT3 7: - 12Al~5 1l: -

OAl:O ~: - t~AUO lt: -

,B-IG 13: - 12,\,U'7 l.l:-

6B5 ] 2: - 12AX7 13: -

6RAO R: - 12nA7 1l : -

6R,-\7 11:- :if>\V-l 7;-

OBl~6 8:- :")00;) 9:-

GB.JG JI: - lIiZ3 lU: -

(JC4 '1:1: - lliZOGT 11:-

Senaste NYTT 
RörMIlare för !)-polig'a miniatyrrör, 12A(;7 
pte. 
Bake li t ............ ". 
GlimlJlerbakelit 

.... pri s pr :-\t. 1 : -
.... pris pr ~l. 2: 2G 

övriga nyheter i specIalrör 
S)'lvan.ia :-Ioi se Gc nCl'a tlng- Diotl e :;72~, 

S,I'lI'aniu miniatyr ('yral'ron GD4. 
Gt.'II f.' 1'81 El ectric tyrat ro n FG 172. 
(; anllllatron HKH G, 
Hijg :o. pUl\n i ng~ likriktnl'rör RK .2. 

'i:indarrör typ 829n, 

HK T3, 
1G10, 
801a 

,) 100 'IH, 
~50 'l'l-I . 
808. 

Följande "Surplus" 
materiel R E A LI S E R A S 

Radio rö r. 
GAGG 
523 
GCG 
GS.T7 
807 
OLOG 

. tJl'i~ nptto 1): 85 
4 ;;,0 

3: 40 

3: 90 

.. IJl"i S ne tto 7: 90 
5: 95 

') }) 

9:-

9: -

RADIOVISION DU8BELSUPER 

COMMANDER 

En utomordentligt god trafikmollllgare lör den iord~ 

rande rlldioamatören till ell överkomligt pris. 

COnl ma nilern iir e n tlubb elsuperheteroilyn föl' tel e
!!ruf"i ocb tel efon.i inom fr el{\'c nso mriidet 1,7 till 31 
~lpjs, Detta ,(ii c l<es av de fyra vanliga kortviigsban 
de n sa mt banllRpriilnin g p" ile fem amatörbandelI 
enligt följantI e : 

Omrtluc 

2 

3 
4 

5 

Amatcur B a ntl spread 

~,!:i- 3,8 ~Ipjs 

7,0- 7,3 ~fph 

14,0-14,4 ~-Ipjs 

21,0-21,45 Mpjs 
28,0-30,0 ~fpjs 

General Coverage 

1,7- 4,0 Mp/ s 
4,0---- 7,0 Mpj s 
7,(;-W,0 Mp/s 

1:;,0- 31,0 Mpjs 

An,'ii ndanil e t a ven fö rsta hög m ellanfrekvens 
(lliOO Kpjs) reos ulterar I ett gott slgnal/spegelfrekvens
förhållanil c , meilan den andra 1{tJl;a m e llanfrekvensen 
(100 Kpjs) g er stor selektivitet, vilken tie, s ntom är va
riab,,! i tre omkopplings bara Iligen . 

Anten nkretsen Ur anpassad för sj'DlIUetri sk eller 
osymm et r is k ant e nn meil en irnp, a ,' 7i> till 400 ohm . 

Ant omat is k ,'olyml<ontroll ,il' InkOP I)!ail i fyra steg 
rijr pH C' ktlv r eglering, uen a n\'uncl (}:-s äveu för "S" · 
m etern s funktion. 

Signal/bru s -fUrh,lllanil et Hl' bättre Un 20 tlB vid en 
tillförd spiinnin g av 10 m.ikrOl'olt meu 30 % m odnla
tions iljn)J, Vid te legrafi upp nu s ile nna siffra med 
mind're lin 3 mili:rovolt s input. 

~Iotta gar~1l kostar- e nuas t 1.005: - kron or o('h knn 
leVe l'Cl'U S ifdin lager, 

Vi sölla ett fåtal kvalificerade återförsäljare 

väl inarbetade bland amatörerna på olika plat

ser i landet, vilka ha möjlighet göra inJ{öp i 

fast räkning. 

MICRO elektrolytkondensatorer 

i miniatyrutförande 

J<:n ny .typ al' elcktrOlytkonilensatore r pl1\tb iiga.re 
llH'11 en!I ~ l sfu stsUttulng , Arbetss pUnntn ,;en p:, sam ... 
Ji gn kund pll satore r UOO volt m ed [)GO volt peak. 

8 ~If , Sto rlek H öjil 40 mm , D ia m. 10 Ulm , 
Prl·, Lru tto nr, 4: -

Hl ~l f . Stur!ek H öjil 40 mm , Di nm, 2~ mm, 
Pris brutto Kr, 5: lO 

32 ~lf . Storlek HÖjd 58 mol. Diam, 22 mm, 
Pris brutto Ii r _ 7 : 10 

(S"15ZKJ (~) Torkel Knutssonsgatan 29 ~ Stockholm ~ Telefon 40 19 40, 40 15 45, 41 43 43 ~ Postgiro 193 9?2 

.\ \f' F, D~'''''' Telegramadress ZEDKEY. Medlem i I\A~UG, 



S LA instrumentserie kan utbyggas 
Alla TESLA mätinstrument ha standard 19" paneler och de kunna användas separat 

eller sammanbyggda i stativo Hur de än användas, kunna Ni lita på deras noggrannhet. 

För precisionsmätningar leverera vi: Bryggor för mätning av motstånd, kapacitans och 

induktans e Frekvensmetrar e Q-metrar e Nollindikatorer e Signalgeneratorer e 

Variabla transformatorer e Oscillografer och annan utrustning som hjälp vid mätningar. 

Noggrann mätning är inte längre något problem, om Ni använda TESLA instrument, 

utrustningo 

För närmare upplysningar om TE S LA Mätinstrument våond Eder till generalagentm för Sverige 

AB GOSTA BÄ~KSTROM Ehrensvärdsgatan 1 
Telefon I Växel 54 03 90 

Stockholm K 
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