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SA Oo DE 

Värtavägen 57 - Telefon 613308, 617128 Stockholm 


Glimmerkondensatorer: 

Arbetssp. 860 v D. C. 


C~12ON HJO pli' ...... O: 7il 

C~I20)i 200 ., ...... O: 75 

C~20, 300 .. .. .. .. O: SO 

C)<IZO;ii !ioo .. ...... O: 95 

C~120~ 1000 .. l: 10 

MWN 50 .. ...... O: 75 


MWN 150 .. ...... O: 7il 

MWN 200 .. ...... O: 75 


MWN 250 .. O: 76 

~1WN 500 .. O: S6 

MWN 1000 .. 1:
M2~ 50 .. O: 65 

M2N 100 .. ... O: 66 

M2N 500 .. O: 80 

M2~ 1000 .. 1:
M2N 2000 .. l: 30 

M3N 5()()0 .. l: Sil 

~J:3N 10000 .. 2: S" 


Glimmerkonden..,atorer: 
ArbetsBp. 7GO v. D. C. 

~12U 50 pF ...... 1:
M2U 100 ...... 1:
M3L 200 l: 25 


1: sr, 

M3U 1000 l: 06 

M4WU ;:'000 S: 2G 


M4WU 10000 5: 25 


M:n: 500 


Glimroerkondensntorer: 
Arbetssp. lGOO v. D. C. 

M3 GO 100QpF .• • 2 : 26 

M3GO 2000 .. ... 3: 20 

~I3WGO 5000.. ... 5 : so 


G UIDDlcrJ<ondensatorer: 
<~rbetssp. 2500 v. D. C. 


M3KO 100 pF...... l : 75 

~I3KO ZOO ...... .. 2: 10 

~I3KO 500 2: 20 

~I3KO 1000 2: 75 

M.J.WK02000 4:60 


Silver Mica Uoudcnsato

rer: 

Arbetssp. 350 v. D. C. 


s~rw~ 50 pF . 1: 5.) 

S~IWN 100 l: 56 

BMW N 2GO l: S5 

SMWN 500 2 : 40 

S~:[2N 1000 3 : 15 

S:\12).' 2000 8: S5 

8M3N 5000 4: 15 

5M3).' 100ao.. 5: 75 


TCC PapperskondeJlsato

rer, oljeimpregne,rade I 

rektlllll;"uliir metallbägnre. 

Arbehspä,nning: 


500 v. D. C. -vId 6O~ C 

400 v. D. C. vid 71° C 


82 1 MF ............... 7: 60 

82 2 .. ............... O: 60 

82 4 ................. 15:2u 


Papperskondensntore r : 

Rullblock i tubform, va,..x
skyddade. 

I\rbetssp. GOO v. D. C. 

Testsp . 1500 v. D. C. 


543 GOO pF ........ '" O: 46 

~143 1000 .. O: 4G 

~14:~ 2000 0:45 

J.ja 3000 " .. 0:45 

J4:i 5UUO .. O: 50 

,,43 om 111' .. ......... O: GO 

M3 0,02 .. ... .. ..... O: 56 

').j3 0,03 .. ............ O: 60 

')t3 0,05 .. .. .......... O: 70 

~,43 0,1 .. ............ O: so 

:;4:3 U,Z;) .. ............ l : 30 

54;; 0,5 ........... . l: 05 


ArbetsBP· 1000 v. D. C. 

Testsp. 2500 v. D. C. 


2043 300 pI!' O: G5 

2043 10UO O: 55 

2043 2000 O: GG 

2043 3000 .. O: G5 

2(H:1 5000 O: 60 

21>4:1 0,01 uP ......... O: 65 

2043 0.02 uF O: 70 

2043 0,03 .. ..... O: 70 

2043 0,05 .. O: SO 

2043 0,1 1: 05 


TrinunerI{oudensn.torer, 
keramIska. 
Arbetssp. GOO v. D. C. 
Testsp. 1000 v. D. C. 


CVD·lJ. 3 , ~ 12 pF 3 : GO 

CVS-ll ;;...... 40 .. 3 : {jO 


CVS-31 10--100.. 3: 00 

CV8·12 2 X [)·40 6: 75 


I\:eramlska konde-nsatorer 

av Dlse-typ. 

I\rbetssp . GOO v. D. C. 

Testsp. 1500 v. Dc C. 


CC30A 7 pF O: 00 

CC:10A 10 .. . _....... O: 90 

CC30Y 15 ........... O: 00 

CC30Y 20.. ... O: 90 

I..'C:lOY 25 .. 1:
CC30Y 30 ... _ ...... l: 10 


J{ernmiska kondensatorer 

(tV TuboJn.r-typ. 

Arbetssp. (jOO ". D. C. 

Testsp. 1600 v. D . C. 


CC40A GpF 1: 4.; 
CC40A 10 l: 6.) 

CC41A 25 1: 6" 

CC42A 50 .. 1: O[) 

CC44.A 100 2: 75 

CC40Y 10 .... l: 
CC40Y 2G .. 1:
CC40Y 50 .. _ .. l: 
CC41Y 100 .. l: 10 

CC42Y 200 l: 15 


CC43Y 500 .. .... .. 1: 4:") 

G 

TCC J;; leldro!ytkonden.,, 

torer, l-häJsIDontage. 

Spänningar: 440-500-
600 v. 


805 Vlit 8 Mfd. 7: 35 


802 Hl 7 : 60 

312 4 5: 95 


512 Torr 8.. 6: 90 

512·B 16 9: 85 


922 8 11:

TCC Elektro!ytkondensa

torer, torra.. Alumlnlum

bli.ga-re. 

S pänn ingar : 3{j()..-1;;O-

500 v • 


CEllP 4 Mfd..... 2: 90 


C' E2-iL 8 3: 2G 

CE26L 16 4: {jO 


CE2lJL 30 6: 30 


CE2GP 8 5: 
CE20P Hl 6: 60 

C'E37 P 32 S: SO 


CE10P 8 .. ...... (j: ro 

CE14P 16 ...... 6: 30 


SlJänning: 12 'f. 

CE24 B , .... 3: 2;5250 " 
CE26B 5()() ...... .. 8: 70 

eElOB 1000 " ...... 5: 10 

CE23B 2000 n ... .. . 8: GO 


Dubbla. SpännInga.r: 
3ö()--:l;30 l'. 

CE35L 8+ 8 Mfd. 4; 20 

CE28L 10+16.. G: 90 


CE27P 8+ 8 0: 
CE37P 16+ 16.. 11: SO 

Micropack. Spännblg-..... r: 
12---25-50 v. 

CE3IB 25 Mf<l ....... 1: 65 

CE32B 50 .. 1: 95 

CE 18B 100 2: ÖO


" 
CE32C 25 .. l: 7{j 

CE18C 50 .. ...... 2: 25 

CIW1C 100 ...... 2: 7il
.. 
CE18D 25 Z: 10


" CEG1D 50 .. 3: ZO 

Rekvirera- fuUständlg ka
talog över Qvn,nstl'iendc 
kondensatorer, som f. n. 
är under trycklliDg. 

T 
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NR 3/1950 INNEHALL 22 ARS. 
T\··statist ik .......... ...... ................. .. . ..... . .. .... 'il 
Sven .Terrin~ ()!ll TV ...... ............................ .. 71 

GeolliJlletcrll -- dl: elcl<t ronikiw-ll'llllll'lIt i g"Il

desLll s i;jiinst ........... ... .... ......... -.... . ......... . 

..1\" 	 !-=Inl:';g"t'otl et B Uerl.;::;tnlJ l( 1 

Om J.lnIR~enerntOI"l'l· ....... ................ ......... ... . l ·' 
Av illgc ujiil' B ('t ll g t ~rn la:1I1:-: :;:llll lH'h ill~'I'lIji ir 

Per LlIllt1st r1)m 

X)- rikhmtenn f'iir rllndradio~taliollell i nii , ('
L) f) l'g . . ........ . .. .......... . .... .. . ....... .......... 0.0'" O" 

.\\' C'iYiling', fil. },anll. npn~t Sn'dJH'I'g 

Clapp-osdlIntorns leori ... .... ........ _.......... ...... _ !'O 
Av allo Jled,tl'öm. f'r~[::;.\KQ 

Bel'iiknillg a'- JIF-drossbll' ..... . . .. ......... . . ....... ~:J 


"Ioderna scn-iepl\wl.orle r _.. _... _........... . __.. _." _. :-;-J 
~-\,. iIl.l.!'{~lljiil~ \\' Erh 

ropt:LÄR IL\1)10 startar radio t('klli~k rd,· 
ra ttjii lis t ... ____ .............. ..... . . .......... . . ........ SIi 

1.;lIi\'(~ r8alelllw t flir "IT ocl.J LE' ...... _.. .. .. .. . .. ... S!) 
,.:\,' i ngPlljn r Folke W eclin 

Telegr:1 feril\gslpkl inlleJ' ... _......... . . ........ ......... . !Jr. 

Boknytt ........... . . ..... . . _.. . ..... .. .... . ..... _.... _.. . ... . nG 

Radioilldustriens nyheter ............ .... _. ... .. _...... Dl) 

Praktiska vinkar .... .... _. _.... _... _.... .. . ... ... _........ 10,; 

;\Ieda rheta re i detta ll\llUmer ... _.... .. .. .. ...... ... _ 10:; 

Sammant ril!len _... . . ... _........ _........ _. .. . ......... . lOG 


Rättelse ......... ....... . . .. . ... . .. .. .... ...... .. ............. IOS 

~.______________________J 
POPULÄR RADIO NR 3/1950 

Mekanisk enhet 
för magnetofon i 
portabel väskmodell 

konstruerad för inspelning och återgivning av tal och 
musik på o, l standard inspelningsträd. 

• 	 Manövreringen av start, Stopp och iitel'!;polning sket 
centralt genom ett enda manöverorgan. Dessutom finnes 
automatisk stoppanordning_ 

• 	 Elektroluxmotor, asynkron, l lO-~220 volt, 50 perj sek. 

• 	 Upptagningshjulet supportsvarvat av aluminium . 

• 	 Frontpläten faconettlackerad och försedd med graverade 
texter, även för förstärkarens manöverorgan. Lådan 
krymplackerad och försedd med bärhandtag. 

.• 	 Kopplingsschema över för~tärkare medföljer . 

Mått med lock 	 Längd 370 mm 
Bredd 290 Pris 260:
Höjd 200 + frakt 

Ovanstående mek. enhet kan även erhållas i utförande, 
lämpligt för inbyggnad i radiogrammofon. Den levereras 
då monterad på plant chassi, mått 250X285 mm. Pris på 
förfrågan. 

Färdigborrat chassi samt öliriga detal;er till fÖt'sliirkarern 
l.f!gerfÖras. Begär !,risli.oa! 

AB BYSTRöM & Co 
HÄGERSTEN 	 Tel. 45 9G 25 

http:risli.oa


ELEKTROFON AB 

Vad Vl
• tillverkar vad Ni kan sälja 

HÖ,gM/a,.e EH 5J 

InTER~Dn 

~ och 12 linjN. sarntnlsapparnt, direkt , perfekt kontnkt .. . 
tl iir alla kan ru' alla. . . k o nrer~n"m(ijllghetcr . . . 
aI<Jrig upptagen . . . för ~ l1l rL o('h storn för(lt3~. 

REKVIRERA I N T E R F O N - BROSCHYR 

VF122 och YF2.) med 12 reSllQktivc 2ö W ul " ffc k!, :l\'~e dda för hö;; 
kla ~s ig m ikrofon- "ch g rammofo n iergil·ning. 

I'; Il 51-1\ EH iil-~O 

~I iirkerr. ' k t 	 r; "r ;") ,,' 
'J'alspolelmpcl]ans S ohm 40 ohm 
1nspiirJllillg "iii;; W G,S V 14,2 
!·'rp){\" (\usom rrldc 300·0000 r / s 300-11000"Il / S 
Vikt 1,1 k~ 1.1 kg' 
Dilll ~n sio ncr: horrHHnmNcr 1:1iJ mIn 1ii:; HlIll 

Iilngr] 170 mm 1.0 mm 
höjd 200 tulU 200 mm 

Inömhn:-:ihög talarc ny lin;,:; k\'a
lIt"t mel] s ~ · ~ t rrn rnc ll Alnkll -5 
nUJg"nc tp r . 

)1"" . 	Effekt Il W. 
BP (il (j O O V 
BP 61-'1' meu 50 V 

Iilljetransformator och fiil'hr,, 
fri C'ffektomkop plare. 

~ra". <,itekt 10 W . 
HO 1017 () , . 

HO 101·T meu ..O V 
Iinjctrnns formator oeh fi.irh"l
fri effcktornko!,pltl rt·. 

Ma". 	effck t 20 W. 
HK 201 7 el 1~ V 

HK 201-T mc'u öD V linje 
tran sformator och förl,,,tfri 
effektomkopplare. 

Dessutom centralradioapparater, ELEKTROFON AB 
batterihögtalaranläggningar, or Stockholm 21 
kesteranläggningar m. m. Tel. 276151, -52. -53 



~lul9at5er för vart lands del ur dessa. 
siffror - vi saknar ju exempelvis ameTV-statistik 

I sista nUlllret av ElectrOldcs 1 åter
finns en intressant statistik beträffande 
televisionen i USA_ Det kan vara av in
tt-esse för svenska läsare att ta del av 
dessa siffror; de ger en tydli <Y finger
visning om varthän utvecklingen pekar 
på detta område. 

I fig. l återges ett diagram, som visar 
antalet tillverkade enheter av TV-, AM
och FM-apparater per vecka i USA un
der de senaste åren. Med all önshärd 
tydlighet framgår av detta diagram den 
explosionsartade utveckling, som tele· 
visionen genomgått, från ca 1 000 eu
heter per vecka i januari 1947 till 
70000 enheter i oktober 1949. 

Räknar man nu med att en TV-appa
rat kostar tio gånger mera än en AM
apparat och att en FM-apparat kostar 
tre gänger mera än en AM-apparat får 
man fram följ ande siffror för proccn

' ISR.:\EL. D D: Game the TV R t'o[ulion. 
Elcclronics Jan (1950) " 01 23 nr l s. 66. 

500rrrn~'i'"'T~ j r-j' ' "i . I j" l ln jnl j-OI OTTTrrrnn 
400 I++++-+-++YY-±- r-i-h I !-H- · ,: ::r::I\+++ r l-+I-:-II -r.1- ~ -r: 

. 300 ~"kJ-H 1 I ++I...J..j,I-H,f-l-b:~-+H-~~~ A_M

200 1-l-+++-J.++-+++++++HI-'t+~V:~I ~I\:+1--.H+ jl-t-H! · I · : It+-lAri 

100 , 
80 ; l , I j, 

1 

}JJj~~~~~~I$~!'~$!tt~i~~~~~'a~ 
I ' 

I i I I I -.l
';0 

" 'M'"H'",; ",t"" ''''"."",,,
1947 1948 1949 

Ffg_ 1. Diagram Is nde antalet per veckii i U A tm· 
H rkade onh6!er (IV TV., AM- och F 'f-!lPP(lraltlr IIrr.n 

, 1947-1949. 

POPULÄR RADIO NR 3/1950 

tueIla sammansättning i dollar räknat 
för produktionen av TV-, AM- och FM
apparater. 

AM FM TV 
1947 76 % 16 % 8 Ofo 
1948 46 Ofo 19 Ofo 36 % 

1949 (okt.) 21 Ofo 8 Ofo 7l Ofo 
Som synes har här på tre år en full

ständig revolution ägt rum och detta 
samtidigt som omsättningen i dollar 
räknat för totala produktionen av TV-, 
AM- och FM-apparater väsentligt ökat. 

Det är också en annan tendens som 
går att utläsa ur diagrammet. Televisio
nens frammarsch har skett parallellt 
med en stark minskning i avsättningen 
av AM- och FM-mottagare_ Alhnäll
heten har förlorat intresset för vanliga 
r undradioapparater; skall man köpa 
nytt skall det vara en televisionsapparat! 

Även om det är svårt att dra några 

rikanarnas produktion av FlVI-mottagare 
- kan det dock vara lämpligt att med 
de angima siffrorna som bakgrund 
erinra om den minskning i fråga om 
den svenska radioindustriells produk
tion av rundradiomottagare som konsta
terats under senaste tiden. Man kOl1uner 
inte ifrån alt allmänheten även här i 
landet börjar ställa sig avvaktande vid 
nyinköp av radioapparater, man vill 
hellre vänta och se om inte televisionen 
äntligen kommer, så att man kan köpa 
en TV-apparat i stället. 

Dessa amerikanska uppgifter kan jäm
föras med följande siffror ur Electronie 
Engz:neering2 nr 2/ 1950, som åskådlig. 
IJ ör den eno-elska TV-industriens fram
" " steg under senar år: 

Antal tillverkade
År 

TV-mottagare 
1946 6_500 

1947 28_200 

1948 90_300 

194.9 205_000 

Siffror att begrunda för radioindu
striens män! 
"Eleclronic Engineering Feb. 1950) \'01 22 
nr 2 s. 41. 

SVeK Jee~ 
om TV 

l Radiotjänsts nyligen utkomna 
jubileumsbok »25 ål' med Sveriges 
radio» skriver SVEN JERRING bl. 
a. följande tänkvärda salcer om tele
visionen: 

»Tidigare och grundligare än de flesta 
tror skall televisionen sopa bort en 
mängd gamla programtyper, framför 
allt inom reportagets, föredragets och 
teaterns områden, och göra skillnaden 
mellan 1975 och 1950 enormt mycket 
större än den mellan 1950 och 1925. 
Nu till nyår skulle jag inte vara rädd 
att baka ihop ett program av ingredien
ser från det första radioåret; ingen 
människa skull ha m \' till ynnligt till 

71 



Geodimetern - ett elektronikinstrument 

i geodesins tjänst 


Vid geografisk kartläggning behövs 

ute i terrängen till sitt läge noga be

stämda punkter, triangelpunkterna på 
generalstabsbladen, kring vilka det l-ita

de eller från luften fotograferade kart

materialet uppbygges. Triangelpunkter
na fÖl·ekonuuer här i landet med en tät

het av ca 3 per kvadratmil. De hänföras 

till en stomme av glesa punkter vilka 

utgör hörnen i till långa kedjor hop

kopplade trianglar, vilkas sidor är om
kring 3 mil. Med teodolit mäts triang

larnas vinklar. Här och var måste även 

en längdbestämning aven sida före
tagas. På plan mark lägges då ut en ca 

6 km lång bas, mätt med 24 m im-al'

strängar_ Med vinkelmätning uppför

anmärka utom möjligen på den ljud
fond av 'brus', som var karakteristisk 

för de gammaldags mikrofonernas pres

tationer. Men som reporter hävar j ag 

vid blotta tanken på att kanske avsni lt 
av våra dagars reportage får äran att 

uppta sändningstid den l januari 197-5, 
om dagen celebreras med någon sorts 
historisk kavalkad! Dänned skulle våra 

pietetsfulla efterfölj are säkra en skratt

succe. av monumentala mått, helst om 

reportagesmakbitarna kompletteras llled 

scener ur sådana pjäser, där de akus
tiska kulisserna spelar mera fralllträ 

dande roll. Dylikt blir lika komiskt att 
höra som det nu är kUlIliskt aU återse 
stumfilmårens mest berömda produkter. 

Om inte lustigare ändå. 

En idrottsreferent kall exempelvis 

inte undgå .aU rodna av blygsel och 
avund, när han ser hur televisionskame

rorna ger hemmaåskådarna t. o. 111. 

bättre chans än den på platsen lliir
varande publiken att i detalj följa en 
tävling. Medan hM samtidigt I!1'inrar 

sig sino e~nu Ilesperall\ föri'otik alt ~lim 

72. 

Av statsgeodet E BERGSTRAND 

storas basen till närmaste triangelsida. 
En sådan längdbestämning tar flera 

månader och går på en kostnad av kan

ske 20 000 kr. Kostnaden betingas av 

den höga noggrannhet som fordras. 

Basen är rätt på några mm när och 3
milssidall på kanske en dm. 

Vid Rikets Allmänna Kartverk har 

emellertid provats en apparatur för 
direkt bestämning av dylika avstånd. 

Den bygger på den princip som an

vänds vid terresta direktbestämningar 
av lj ushastigheten och är, närmare be

stämt, av Kerrcell-fotocelltyp. Förslags

vis kallas apparaten för geodimeter, dvs. 

förkortning av geodetisk distansmätare. 
Den har byggts vid AGA och är princi

en fotbollsmatch eller en löpning levan
de geuom att måla sensationerna med 

ord. 
Men televisionen är ju en så utom

ordentligt komplicerad historia, bl. a. 
utgör den ett oerhört ekonomiskt pro
blem, särskilt i eU vidsträckt och glest 

hefolkat land som vårt! Expertisen på

pekar oförtrutet, att vi inte hör «öra 

uss för stora förhoppningar att någor
lunda snart bli delaktiga av radions 

~enaste stora landvinning. 

Tro det. Epokgörande ting har en 

lIlärklig egenhet att på kort tid bli all
lllän egendom. 

Damnark äger vida större förutsätt

ningar än Sverige alt relativt omgåen

de bli ett televisionsland, det kan ju 

t~ickas med ett fåtal sändare. Danmark 

kommer nog först också. Men vad Pe

dersen och Svendsen får, det kommer 

Pettersson och Svensson också att vilja 

ha, och höga vederbörande kiinller Pet
tersson och Svcns:3on di\ligt Olll de i~l

billar sig fil en enlla 1ugll minut innan 
P. och ~. fatt ~fl11l . dc vill -- hur \'el 

I>K 52ti.:!/ 3 
6:!1.:n7 .1 

piellt tämligen lika med det första 

exemplaret, som förf. genom professor 

Siegbahns tillmötesgående fick bygga 

vid Nobelinstitutet för fysik. Geodi

metern går även att använda vid be
stämning av ljushastigheten. Det kom

plement som behövs är kännedom om 
frekvensen hos ljusväxlingeu. 

Principen klargöres av fig. l-S. 
K,. är en kristallstyrd oscillator, som 

lämnar högfrekvent växelspänning till 
ljuskällan L och fotocellen F. Härige

nom kommer L att utsända ljus vars 

styrka regelbundet växlar med exempel

vis periodtalet lO' per sek. Med samma 
periodtal växlar fotocellens känslighet, 

då den får sin driftspänning från Kr. 

varken P. eller S. eller j ag, bara aU 

Sverige inte blir dålig televisionstvåa i 

norden, inte enerverande långt efter 

ettan. 
Vi behönle inte vänta länge på ljud

filmen. när vi sett stumfilm i tjugofem 
år och hörj at tröttna på den; och nu 

efter ytterligare tjugofem år förefaller 

det ju som om biopubliken fått nog av 

ljudfilmen ocksa och väntar på någon 

attraktiv nyhet i branschen, plastisk 
film måhända. Vad motsäger att radio

intresset likaledes hölj ar i tj ugofem
trettioårsperioder ; det är j u rimligt att 

Lle som från sitt femte till trettionde år, 

eller från sitt femtonde till fYltionde, 

eller från sitt t j ugofemte till femtionde, 

fått i stort sett sanlIlla radioundcrhåll
nillg serverad på praktiskt taget sanulIu 

sätt, känner aptit på något nytt. 
1975 blir det därför, låt OS5 hoppas 

det, naturligare att fira den svenska 

televisionens femton- eller kanske tjugo
tlrign tillvaro än 1111\"arande Radiotjkinsts 

femlioäriga_» 
.r~. lill ..,~;; JlOPPtI$! 
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Fig. l. Principen för geodimetern. 

är ett i nslrnm ,n t varmed strömmen 
från F mätes. På grund av den tid det 
lar för de hastiga ljusblinkarna att gå 
(rån L via ~ ti ll F kommer l aLt vi sa 
olika sto ra utslng dä avs~åndet till S 

arier as, beroende på hur fotoce llens 
moment med stor känslighet mer Uer 
mindre är i takt med de från S inkom
mand ljusblinkarna. Då kontinuer· 
ligt fl yttas mot större avstånd kommer 
strömstyrkan genom l att variera enligt 
fi g. 2. 

Vid avståndet O fås ett strömmaximum 
0m de tidpunk ter fotocellen har maxi 
mum känslighet sammanfaller med de 
tidpunkter då lampan nås av maximal 
ljusstyrka. 

Skarpt definierbara lägen hos , pegeln 
flis ej Ur denna ku rva. Detta kan ernås 
på föl j ande sätt: Anta att vi har en 
apparatur lika som den i fig. l med 
undantag av att fotocel1eu har sina 
momeIJ t av hög känslighet samtidi,rt 
50m lampan ger minimum av ljus t yrka. 
Kurvan för strömmen frå n F får då 
utseende enligt fig. 3. 

Denna kurva är sålunda fasförskjuten 

Fig. 2. Strömstyrkan i genom fotocellen som 
funktion lIvavalandet Im spegeln S. 

F ig. 3. Strömstyrkan i genom fotocellen som 

funktion av av;, tand et ti ll spegeln S. (1800 


»fasförskj utn in~ liV fotocellens max. 

käm lighet ) . 
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180 0 mot kurvan i fig. 2. Sändas de två 
strömmarna i motsatt riktning mot var
andra genom ett instrument., kommer 
detta att utvisa strömdiIferensen, som 
får utseende enligt fi " . 4 : 

Med denna fonn på strömvariationen 
fås de skarpt markerade lägena av spe
geln då strömmen är O och f örändringen 
i st yrka är som störst. En svårighet är 
att få de två apparaterna lika. Därför 
används blott n apparat, som alterne
rande verkar som var och en av de 
ovannämnda. Växlingen sker genom på
verkan från en lågfrekvent spanning, 
t. ex. O-periodig. Under de pos itiva 
halvperioderna av denna spänning ger 
fotocellen ström enligt fi g. 2 och under 
de negativa ström enligt fig. . Genom 
instrumentet släpps strömmen i ena rikt
ningen under de positiva halvperioder
na och i andra riktningen under de 
negati va halvperioderna. Instrumentet 
reagerar långsamt och ger blott ström· 
summan, som får utseendet enligt fig. 4. 

I fig. 5 ses ett mer detaljerat schema: 
L är ljuskällan, en 30 watts glöd

lampa, S . och S~ är 45 cm sfäriska 
speglar med centrumhål, S3 en plan. 
spegel, l, 2, 3, LSJ och LS2 är linser 
och speglar. F är en vakuumfotocel1 och 
l ett instrument varmed strömstyrkan 
från F avläses. Ke är en kerrcell som 
ombesörjer ljusväxlingen. NI och N2 är 
till Ke hörande korsade Nicols prismor. 

Ljusintensiteten utanför prismat N: 
beror av spänningen mellan plattorna 
enligt ekv. : 

1=/0 • sin2k · V2 
där 1= intensiteten, lo och k = konstan· 

F ig. 5, Förenklat schema fö r geodimetern. 

ter, V= spännin O"sskillnaden mellan plat
torna. Kurvan ser ut enligt fig. 6. 

Mellan a och b är den tämligen rak. 
Om cellen h ar en vilospänning mellan 
dessa punkter och en härpå lagd växel· 
spänning med begränsad amplitud, 
kommer ljusintensiteten a tt få växlingar 
av samma fo nn som växelspänningen + 
en kvantitet konstant ljus beroende på 
vilospänningens storlek. Plattorna i kerr
cellen matas frlin Kr med högfrekvent 
spänning med periodtalet 8,332 Mp/s 
och spänningsamplituden 2 000 volt 
samt från 50 med SO-periodig spänning 
med amplituden 5 000 volt. 

Den fördelaktigaste fonnen för den 
SO-periodiga spänningen är fyrkant
formen. Användes sådan spänning 
får cenen en vilospänning ständigt 
belägen mitt på den r aka delen av kur
van och denna spanning kastar om pola. 
r iLet 100 ggr i sekunden. En användbar 
fyrkantform har erhålli ts genom avskär
ning av topparna på en sinusspänning. 
Den SO-periodiga polväxlingen ger den 
ovan omtalade fasfö rskjutningen på 
180 0 i den högfrekventa spänningen 
och därmed även i ljusväxlingen. 

För att få strömmen att passera in
strumentet I i växlande riktningar under 
r esp. SO-periodiga halvperioder används 
en koppling enligt Hg. 7. 

:I 1\.
+ 7000 volt 

Fig. 6. Lj usintensitelen som funktion av 
spänning mellan piattorna. 
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Fig. 7. Schema för fasväxlingsanordning. 

Gallren a och b till rören l och 2 
matas med den 50·periodiga spänningen 
på så sätt att a har svagt positiv spän
ning samtidigt som b har hög negativ 
spänning och tvärtom. Under de posi
tiva SO-periodiga halvperioderna har 
gallret a positiv spänning, röret l arbe
tar normalt och lämnar ström till l. 
Röret 2 är ti"nder denna halvperiod helt 
blockerat av den höga negativa spän
ningen på gallret b och strömmen = O 
genom detta rör. Under de negativa 
halvperioderna är rollerna för rören l 
och 2 omkastade och stl'ömmen flyter 
i motsatt riktning genom l. Detta är ett 
långsamt reagerande likströmsinstru
ment, som sålunda registrerar ström
skillnaden, vilken blir 

• I 2D)
L=A· cosw(t- c 

.där A är en konstant, vinkelfrekvensen 
hos sändaren, D avståndet till plan
spegeln och c ljushastigheten. Tiden t 

beror på förseningar inom geodimetern. 
För strömmen i = O fås 

D=K+~~ 1'2 

med K = konstant, N=helt tal l, 2, 
3 ...., 2=våglängden, här 36 m. 

K svarar mot -3,5 m och kan be
stämmas vid varje mätning genom en i 
geodimetern inbyggd variabelijusslinga. 
N bestämmes f. n. genom på förhand 
approximativ kännedom om avståndet. 
Ett annat sätt är att alternera mellan 
två frekvenser, varigenom N bestämmes. 
Geodimeterns huvudkonstant 2 fås för
sta gången från ett känt D-värde ut
görande t. ex. en strängad baslinje. 
Noggrannheten hos geodimeterbestäm
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ningarna ligger i att 2 sedan tack vare 
kristallstyrningen håller sig mycket 
konstant. Vid mätningarna måste man 
även känna lufttryck och temperatur. 
De inverka i avstånd med resp. 3 och 9 
mm per millibar och celsiusgrad vid 
D= 10 km. Känsligheten i inställning 
är sådan att man vid D= 10 km får ett 
medelfel i inställningen av planspegeln 
på vanligen 4 a .5 mm efter sex inställ
ningar under en halvtimme. Klar luft 
fordras. En mätnoggrannhet av 7 cm 
vid 3 mil har uppnåtts. 

Emedan ljushastigheten c=n . J" där 
n är frekvensen, kan geodimetern även 
användas fö r bestämning av c. Sålunda 
erhölls värdet 299 794,1 ± 0,3 km/sek 
(omräknat för vakuum). 

Den första provmodellen hade prin. 
cipschema enligt fig. 8. 

Den speciella kristallkopplingen med· 
ger långsam variation av frekvensen, 

3111 


Fig. 8. Schema för provmodell för geodi metern. 
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varigenom J. något ändras och den ay· 
lägsna spegeln kan hållas stilla medan 
i stället en O-punkt (då strömmen ge
nom instrumentet l är O) glider förbi 

spegeln. 
Kristallsändaren startas genom alt 

parallellkapacitansen ökas till max. 
(50 pF). Spolen är så dimensionerad 
att sändaren ännu svänger stabilt när 
kapacitansen är helt urvriden. 

Konstansen i frekvensen n (n=8 
Mp/s) kännetecknas då av 

Ändring i glödspänning = ± 10 %. 

LIn = ±lp/s 
Ändring i anodspänning = ± 10 %. 

LIn = ± l p/s 
Ändring i C = ± l %0: LIn = ± l pi " 
Ändring i L = ± l %0: LIn = ± l p/~ 

Geodimetern väger ca 115 kg samt 
fcrdrar ett bensindrivet el-verk på 400 
watt. Dessa dimensioner synes framdeles 
avsevärt kunna reduceras. 

o 

2 



Om pulsgeneratorer 

Av ingenjör BENGT JOHANSSON och 

ingenjör PER LUNDSTRÖM 

Denna artikel avser att ge en in
blick i vilka möjlz:gheter som finnas 

tör alstring av lågspända fyrkants
och sinuspulser med en viss bestämd 
varaktighet. De svängningar det här 
är fråga om, kan komma till an
vändning för följande ändamål: 

aj att starta ett förlopp samtidigt 

med bör jan av en halvp~Tiod hos en 
svängning och att avsluta förloppet 
vid samma halvperiods slut. 

bj att synkronisera en anläggning 

av något slag genom aU göra om 
pulsen till en med dess fram- eller 
bakkant sammanfallande synktagg. 

Distorderande förstärkaren_ 

Det kanske enklaste sättet att erhålla 
fyrkantpuls r torde vara att hos en 
sinusspänning begränsa den positiva 
och negativa halvperioden enligt fig. L 

Vid den positiva halvperioden kom
mer röret VI att leda, när spänningen 
på anoden överstiger den förspänning 
som är pålagd rörets katod. Hiirvid er
hålles över R, som är mycket större än 
R; hos VI, ett kraftigt spänningsfall och 
endast en liten del av spänningen kom
mer att ligga över VI' Härav framgår. 
att storleken av utspänningens positiva 
halvperiod endast föga kommer att 
överstiga värdet på förspänningen på 
Vi' För den negativa delen av perioden 

kommer motsvarande att inträffa och 
man får, som syns av figuren , en ut· 
spänning med någorlunda :riktig fyr. 
kantform. 

Ett annat sätt att rhålla denna f yr
kantpuls är genom att använda en triod 
som distorderande förstärkare (fig. 2). 
För ernående av distorderande verkan 
hos en triod, inlägges i gallerkretsen en 
serieresistans, s. k. gallerspärresistans, 
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Fig. 1. P rincip schema för distorderande fijrstärkare för alstring av kantväg. 

samt påtryckes anoden en så vald spän
ning. att gallerutrymmet blir tillräck
ligt litet för att den negativa halvperio
den hos den inkommande sinusspän
ningen skall begränsas genom att rörets 
strypgräns överskrides. 

Begränsningen i positiv led sker då 
gallerström flyter och man härvid er
håller ett stort spänningsfall över Rh 
vilket senare är avsevärt större än gal
ler- katodresistansen hos röret (värde 
ca 2 MQ), varför spänningen galler
katod tydligen blir mycket liten. Så
ledes kommer inspänningen att begrän
sas till ett visst värde bestämt av galler
utrymmet, rörets förspänning, galler
spärresistansen samt galler-katodresis. 
tansen. 

Av de båda ovan nämnda metoderna 
är den senare den mest brukade. Dock 
bör framhållas att denna fyrkantform 
ej är lämplig i de fall etl fö rlopp skall 
startas eller bringas att upphöra mo
mentant, då ju spänningens nollgenom

gång ej är kumulativ, utan en viss lut
ning förefinnes. Däremot vid sådana 
tillfällen, då man ej vinnlägger sig om 
någon större noggrannhet, är metoden 
att rekommendera på grund av sin 
enkelhet. 

Multivibratorn. 

Den vanligaste pulskopplingen är den 
s. k. multi vibratorn. Denna kan använ· 
das dels fritt svängande och dels tvångs
styrd med synktaggar. Det frekvensom· 
råde inom vilket en multivibrator kan 
fås att arbeta är relativt snävt, fr ln 
l pis till ca 100 kp/s. Härav fö rstb 
att för erhållande av fyrkantpulser mel 
kortare var aktighet än ungefär 10 ,usek. 
speciella metoder måste tillgripas. 

Den ursprungliga multivibratoms nt· 
seende framgår av fi g. 3. Som synes är 
anordningen uppbyggd kring 2 trioder, 
vilka är kopplade så att varje variation 

i anodspänningen hos något av rör n 
konuner att överföras till motstående 

---------+ 

UT~IN 
Fig. 2. Triod i dis torderande förstärkarsteg. 
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VI 

Fig. 3. Principschema för multivibrator. 

- rörs styrgaller. Om kopplingen skulle 
vara fullständigt symmetrisk erhölls 
Inga oscillationer. Tack vare mindre 
olikheter hos de bägge rören och i 
andra ingående kretselement, uppstår 
vid tillslagning av anodspänningen 
elektriskt sett obalans, så alt i ena röret 
flyter mera ström än i det andra. 

Härvid ~träfIar följande (fig. 4) : 

Antag at t i rör Vj erhålles en större 
anodström än i V_o Vid VI:s anod fås 
nu en minskning av spänningen. Denna 
minskning sker ögonblickligt, varför 
laddningen hos C2 ej hinner läcka bort, 
.dvs. spänningen mellan C2 :s belägg är 

onstant. Tydligt är att en minskning 
av spänningen i fö rhållande till jord 
hos C2 :s vänstra belägg måste medföra 
en lika stor minskning vid C2 :s högra 
belägg, dvs. på Il2 : S styrgaller. Detta 
har till följd, att 172 blir än mindre 
ledande. Detta i sin tur medför att, på 
grund av mindre spänningsfall över R4, 

en ökning av spänningen på V2 :s anod 
inträffar. Denna ökning kopplas på 
motsvarande sätt via C j in på VI:s styr· 
galler, varför detta rör erhåller en ytter· 
ligare ökning av anodströmmen ett 
ökat spänningsfall uppstår över R3 och 
således en vidare minskning av poten· 
tialen hos anoden. Denna negativa änd· 
ring hos spänningen kopplas återigen 
via C2 till V2, osv. tills V2 :s styrgaller 
är så negativt att röret ej längre kan 
leda. Reiret säges nu vara strypt. Sam· 
tidigt är strömmen genom VI maximal, 
dvs. VI är fullt ledande. Nu inträder ett 
viloläge hos kopplingen, varvid konden· 
satorn C2 urladdas genom R2 • Det är 
att märka, att styrgallerspänningen hos 
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V2 är driven ett gott stycke under cut· 
off·värdet. Urladdningsströmmen ge· 
nom R2 kommer hela tiden att minska 
då j u kondensatorns laddning är på av
tagande. Detta betyder att spännings
fall et över R2 ej förmår hålla 172 stän
digt strypt, utan kommer potentialen 
på V2: 5 galler att mer och mer närma 
sig strypgränsen, dvs. cut-off·värdet för 
röret. 

När urladdningen fortskridit så långt 
att en svag anodström börjar flyta i 172, 

tiger ett förlopp av motsatt rikLn ing 
rum. Under tiden för C2 :s urladdning, 
uppladdas C I genom R4 och VI :5 gal. 
ler-katodresistans. Det nya förloppet 
är lika med det föregående, förutom 
att det sker åt andra hållet, således blir 
Vj strypt och V2 fullt ledande. I och 
med att detta läge uppnås, har en period 
av svängningarna fullbordats. 

De ovannämnda fö rloppen, alt växel
vis strypa och »låsa upp» rören, kan 
tyckas vara invecklade och därför ta 
lång tid i anspråk. Dock sker det hela 
i verkligheten ytterst snabbt. 

Att gallerspänningen sjunker något, 
efter att ha uppnåt ett visst värde, be
ror på följande : 

När CI laddas via hl. 8 . R4 fås på 
V2 :s anod en spänningsminskn ing. 
Denna minskning kopplas via Ct till 
VI:s galler, vars potential därför bör

jar gå mot noll. Då CI är uppladdad 
stiger Ve :s anodspänning till E volt och 
når detta värde samtidigt mej att Vill 

når nollpotential. På grund härav blir 
anodspänningskurvan för 112 något av· 
ru ndad i framkanten. Spänningen i 
V I:S anod få r däremot en negativ »dip:. 
som orsakas av, och därför också i 
tiden sammanfaller med, det lilla posi
tiva översving som erhålles hos Vlf/' 

Att någon exakt fyrkantform ej er· 
nås med multivibratorn framgår ju av 
kurvorna, dock är av mera vital bety. 
delse att en puls börjar och slutar så 
momentant som möjligt samt att möj
ligheter fi nnas för att ändra pulsens 
längd i tiden. Detta senare kan hos 
multi vibratorn lättast ordnas genom att 
göra något av motstånden R I eller -Ra 
variabla. Härigenom ges möjligheten 
att ändra någon av kondensatorernas 
upp- resp. urladdningstid, och härmed 
också pulslängden. 

Någon kontinuerlig variation av 
frekvensen är inte vanlig. Om möjlig
het att ändra periodtalet dock är önsk
värd kan man genom stegvis inkoppling 
av större eller mindre kondensatorer få 
multivibratorn att arbeta med en för 
ett visst ändamål lämplig frekvens. 

En lågohmig belastning avena röret 
i multi vibratorn gör att anod spänningen 
hos detta rör kommer att sjunka, här· 

- - !:>TRYPGRÄNS 
r-~--~r----P----~-------t 

~--------------------------------.. t 

Fig. 4. Anod· och gaIlen pännJngarna som funktion av tiden i mult ivibrator. 
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Fig. 5. Elektronkopplad multivibrator. 

med också laddningsspänningen ho 
kopplingskondensatorn frA n denna 
anod. Härav följ er, att kondensatorns 
upp· och urladdningstid kommer att 
minska, varvid frekvensen ökar. Detta 
att en belastning av multivibratorn 
ändrar dess frekvens samt atl krets· 
konstanterna R och G h ar stor inverkan 
på fyrkantspänningens utseende, har 
föranlett att man övergått till den s. k. 
elektronkopplade multivibrato rn (se 
fig. 5) . 

I stället för trioder användes här 
pentoder, varvid skärmgall ren verkar 
som anoder i multivibratorkopplingen. 
Anoderna deltar således i nte i förloppet, 
men medfölj er ändock i svängningarna 
då ju anodströmmen blir modulerad 
under vägen mellan katod och skärm· 
galler. Av detta förstås att kretskonstan
terna inte kan ha någon nämnv··rd in
verkan på anodspänningens utseende, 
utan den na företer en utmärkt fyrkant. 
fo rm. Ej heller kan en belastning av 
anoden medföra några fre vensvaria· 
tioner. 

För jämförelse mellan utspänningar 
na från en vanlig och en elektronkopp
lad multivibrator, kan tas kurvorna i 
fig. 6, vilka tydligt 'visar hur den krök 
som uppstod genom kondensatorns upp
laddning vid den första kopplingen, 
totalt är borta i det senare fallet. 

Den frekvens med vilken en muiti
vibrator svänger kan lätt bestämmas 

enligt följ ande : f= Tl 
där T är tiden 

[ör en svängning. Den t id som ätg r 
för fullbordandet av 1/ 2 period, tl' be
stämmes av urladdningstiden för Gl • 
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ANOD HOS VAl4UG 
MULTlVIBAATOR. 

r------------------------------t 

ANOD WOS ELEK
lRONKOPPLAD 
MUL"TIVIBAATOR. ~ --l 

F ig. 6. Anodöpänningcn som funktion av 	tiden i multivibrator och i elektronkopplad multi· 
vibrator. 

Denna erhålles ur produkten R I • Gl , 

vilken anger tiden för urladdning av 
Gl till 63,2 Ofo, vid vilket värde konden
satorn anses urladdad. Tiden för andra 
halvperioden bestäms av l 2 = R2 • G2 

lltså: T = t l +t2 ; 

T=Rl • Gl +R2 • G~ 

man får : 

Denna formel ger ett tillniirmelsevis 
gott värde på frekvensen. Att den ej 
iir exakt beror på att hänsyn ej t agits 
till de strö- och läckkapacitanser, resp. 
-resistallser, som också ingår i kretsen, 
bl. a. galler-katod- och katod-anod· 
resistansen. 

Förut har nämnats att den fyrkants
generator, som ovan redogjorts för, kan 
synkronisera . Om så skall ske, påtryc. 
kes en positiv synktagg det ena av 
rörens st rgaller. Synkningen sker så, 
att röret, från att vara strypt, göres 
ledande i och med synktaggens uppträ
dande (fig. 7) . Härvid måste iaktta
gas att synkamplituden är t illräkligt 
stor, så att den når upp ett stycke ovan 
strypgränsen för röret samt att synkro
niseringsfrekvensen är större än multi 
vibratorns egenfrekvens. 

Katodkopplad jUp-jlop. 
Till skillnad från fri tt svängande fyr. 

kantsgeneratorer finnas sådana, vilka 
måste startas med en synkpuls för att 
kunna arbeta. Dessa generatorer full· 
bordar härvid l period för varje synk. 
tagg. 

I fig. 8 ··r avbildad en k. katod· 
kopplad flip-flop. Denna anordning 
skiljer sig från multi vibratorn i huvud
sak genom att kopplingen från 172 till 
VI sker genon ett för bägge rören 
gemensamt katodmotstånd R4 • Anod· 
motståndet hos 171 är gjort ca 10 gånger 
större än 172 : s anodmotstånd. Detta får 
till följd att VI kommer atl genomflytas 
aven lägre anodström än Y2. Här av 
följer att om R~ väljes till ett lämpligt 
värde kommer, då 172 är funt ledande, 
V l alt vara strypt. Tydligt är också att 
VI aldrig kan strypa sig sj älvt, då dess 
anodström aidrig blir lika stor som Y 2 : • 

Vid tillslagning av anodspänningel1 
kommer V l ögonblickligen att strypas 
och V! att vara ledande. I detta läge 
förblir kopplingen tills en positiv spän. 
ningstag." påtrycks VI :s styrgaller. När 
så sker fås en momentan ökning av rör 
VI : S anodström och härav en minsk· 
ning av anodspänningen. Denna minsk· 
ning kopplas via G2 till styrgallret pA 

.,..._---,~t 

- - ~ - - - - SiRVPGAAttsSiYRGAl\..ER. 
I 

_K. II------lJl"'"""---.....I.~~~- t 

Fig. 7. Principen {ör synkronisering av kantvågsgenerator. 
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Fig. 8. Katodkopplad fli p-flop. 

.1"2' varför detta rörs anodström avtar. 
Detta betyder att strömmen genom R4 

blir mindre samt att potentialen katod 
--jord minskar. Detta är likvärdigt 
med en positiv spänning på rörets styr· 
galler, varför en ytterligare ökning av 
strömmen genom VI blir fallet. Således 
fås en vidare minskning i V1:9 anod
spänning, vilken återigen överföres till 
V2, vars anodström avtar osv_ tills V2 

år strypt och VI fullt ledande. Hm 
länge kopplingen förblir i detta läge 
bestäms av tidskonstanten C2 • R5, vil
ken anger när C2 urladdats så långt, 
att V2 :s styrgallerspänning når ovan 
lltrypgränsen för röret. När så skett 
börjar V2 åter att dra ström. Spännin
gen över R4 kommer att öka, vilket är 
ekvivalent med en negativ puls på Vl:s 
styrgaller, varför detta rörs anodström 
avtar. Härvid ökar spänningen på V1:5 

anod, vilket kopplas till V2, vars anod

ström ökar än mer osv. till dess att 
VI är strypt och V2 fullt ledande. Nu 
har kopplingen återkommit i ursprungs
läget och kvarhålles i detta stabila läge 
ända tills en ny positiv puls uppen
barar sig på VI:s styrgaller, varvid en 
ny period startas. Såväl i detLa fall som 
hos multivibratorn sker de ovan be
skrivna förloppen, att göra Vl strypt 
och V2 ledande och vice versa, givet
vis kumulativt. 

Fördelen med denna koppling är att 
den är helt kontrollerad av synkronise
ringen, varför således inga självsväng
ningar kan uppträda. Hnr spänningar
na te sig framgår av fig. 9. Att utspän
ningen från V2 har bättre utseende än 
den från Vl, har ju sin förklaring i att 
V~:s anodspänning ej påvcrkas av någ
ra kretskollstanter, vilket ju är fallet 

hos VI' 
Möjligheten att variera pulslällgden 

finnes även här, då ju Ro kan göras 
variabel. Varför detta slag av puls
generering brukas minst lika ofta som 
multivibratorn är att man givetvis kan 
belasta V2 i kopplingen utan att frek
"ensen ändras samt alt kurvfomlen av 
förut nämnda skäl är mycket god. 

Trunsitronen. 

Transitronen eller l-rörs flip-flop, 
ävcn kallad Nieman's oscillator är be

5YNKiAGG

'" 
'-; GALLER I=--=-i~~ "'-,~._~----f

~ANOO t ~ ~. 

KATOD 

t--t:..:..::-STR:fPGRÄ1<5 

~. 
.. t. 

Vz GALLERr--,------~----~ ----f'o-- -- t 
- - - -- - STRVPGAAHS 

~ ANOD I~-L----~--~----~_ __.t 

Fig. 9. Anod- och gallerspännillgar som funktion av tiden katodkopplad flip-flop. 

r--------.-----+ 

Fig. 10. Principschema för transitron. 

näll1ningeu på den koppling som visas 
i fig. 10. Dess arbetssätt kan liknas vid 
den katodkopplade flip-flopens, i det 
den har ett stabilt och ett labilt läge. 
Detta innebär, som vi förut sett, att 
anordningen fullbordar l period för 
varje synkpnls. Funktionssättet grun
dar sig på att om bromsgallret i ett rör 
får en potential som underskrider noll, 
kommer rörets anodström att strypas, 
och skärmgallerströmmen att öka. 

Om på CI hos VI en positiv synktagg 
påtrycks: sker följ ande: 

En ökning av anodströmmen (det är 
att märka att röret leder i sitt stabila 
läge) och härmed en ökning av skärm
gallerströmmen erhålles. Ökningen av 
strömmen genom Rl medför en sänkt 
potential på C2• Denna sänkning kopp. 
las via C till Ca. Ca:s potential går nu 
under noll och rörets anodström avtar. 
Detta i sin tur medför en ytterligare 
ökning av skärmgallerströmmen, en 
lägre spänning på C2, en än lägre broms
gallerpotential .osv. tills anodströmmen 
är helt strypt. N u kommer C att ur
laddas genom R2 och resistansen skärm
galler-katod hos röret. Den tid detta 
tar bestäms huvudsakligen av produk
ten C . R2 • När C urladdats så långt att 
bromsgallret närmar sig jordpotential 
börjar anodström åter flyta och kopp
lingen är tillbaka i viloläge. Ingenting 
kan nu inträffa förrän ny synkpuls in
kommer. 

Att transitronen sj älvsvänger är näs
tan alltid fallet, då ju röret är ledande 
även i viloläget. Den minsta variation 
hos anodströmmen kan således starta 
svängningar. För att förhindra detta, 
kan lämpligen inläggas ett mindre ka-
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Ny riktantenn för rundradiostationen i Göteborg 

Den nya rundradiostation, 801U hål

ler på att byggas intill Göteborg, blir 
försedd med en hel del finesser_ Först 
och främst konuner sålunda här de två 
masterna icke att användas till att upp
bära antenner utan i stället sj älva ut
göra antenner - nämligen vertikala 
halvvågsdipoler_ Dylika antenner av 
nästan identiskt samma typ har tidigare 
använts för 100-kilowattsst tionerna i 
Hörby och Borlänge, fastän man i 
nämnda fall hade endast en antennmast. 
I dessa fall gällde det emellertid att 
astadkomma strålning likfomligt för
delad i alla riktningar i planet, efter
som sändarna befann sig ungefär ~ 

centrum av resp_ Skåne- o::h Dala-om
rådet, medan det i fråga om Göteborgs
sändaren gäller att åstadkomma riktad 
sändning inåt land. 

Göteborgssändaren ligger nämligen 
alldeles vid gränsen av sitt distributions
område, som utgörs av Göteborg med 
några tiotals mils omkrets, och behöver 

lodrnotstånd, vars värde noggrant bör 
utprovas. I så fall bör också bromsgall
('et anslutas till katoden. 

Den diod som är inlagd mellan 
Lromsgaller och jord har enbart den 
uppgiften, att till j ord kortsluta even
tuellt posilivt översving hos bromsgal
ler-pänningen. Denna diod är ej nöd
\ ändig, men har medtagits för full
ständighetens skull. 

Transitronen kan, som nog förstås, 
~ynkas med en positiv puls på antingen 
~tyrgallret eller skärmgallret. Den kan 

inte sända ut över havet, däl· det i alla 
fall blir bättre räckvidd på grund av 
inindre dämpning över vattnet. Därtill 
måste enligt de internationella våg
längdsbestämmelserna denn sändare, 
som använder samma våglängd som 
Nord-Afrikasändaren i Alger, avskärma 
sin strålning västerut. Tack vare den 
riktade sändningen räknar man med en 
vinst av 25 kW eller mer för lyssnarna 
inåt land. 

Eftersom våglängden är omkring 
300 m, borde masternas längd tydligen 
vara 150 m, men i verkligheten är den 
130 m. Tack vare ändeffekterna samt 
fyra 12,5 m långa _ k. fadingspröt i 
toppen blir den elektriska längden 
större än den verkliga. 

För att åstadkomma riktverkan har 
man som nämnts två antennmaster, var· 
av den ena - västligaste - verkar som 
reflektor och mellan vilka vståndet 
valts till 0,3 våglängder eller 95 m. 
Båda antennerna är matade, varvid 

även synkas negativt på bromsgallret 
eller styrgallret. Detta senare beror på 
att synkpulsens bakkant ju är en spän
ningsändring i positiv riktning, varför 
transitronen härvid börjar arbeta. Man 
säger också, att man s nkar på synk
pulsens bakkant. De fyrkantsspänningar 
man erhåller vid transitronens anod har 
ej en exakt fyrkantform som ju synes 
a kurvorna i fig. Il, mcn är ändå till
räckligt goda för att göra kopplingen 
mycket använd på grund av sin enkla 
konstruktion. (Forts.) 

~l~R~~~________-J~~_____________ t 

eROM~L~R~~-----r ____-r--__~_________ t 

I 

ANOD Wr::==---===lL..-.....-l~(_----===---a t 
Fig. Il. Anod- och gallerspänningar som funktion av tiden i transitron. 
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Bild av den ]30 meter höga masten tagen 
från foten alldeles intill den steatitkulo. på 
vilken den vilar. Översl skymtar lre av de 
fyra [adingspröten samt isolatorerna till ett 

par av de fyra stagen. 

amplituderna är lika stora men fas· 
vinkeln mellan strömmarna kan varie
ras så att man uppnår den önskade strål
ningskarakteristiken. 

Att »antennerna» i verkligheten icke 
är trådar utan skrymmande stålskelett 
mätande 2,5 III i fyrkant, uppger byrA
ingenjör Gunnar Stein- chef för sän
darbygget vad avser de radiotekniska 
frågorna - helt sakna betydelse, då 
det väsentliga endast är att »trådens» 
tjocklek är liten gentemot längden. 

Slutligen kan nämnas, att masterna, 
som väger vardera 38 ton, i nedre 
åndarna är isolerade från jord genom 
en endast ett par decimeter bred kula 
av ett isolationsmaterial, steatit, som 
vilar i en skäl av liknande material. 
Fyra stag fästade ett stycke ovan mitten 
är isolerade från masterna medelst kraf
tiga porslinsisolatorer. För att åstad
komma en effektiv jordning, som är 
nödvändig för en halvvågsantenn för 
att genom elektrisk spegling skall erhål
las den andra halvan, skall nedgrävas 
ett jordnät av 120 halvvågs trådar. 

Bengt Svedberg. 
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Clapp-oscillatorns teori 

Av OTTO HEDSTRÖM. SM5AKQ 

D K 621_300.61(j.l! 

l en föregående artikel (POPu
LÄ'R RADIO nr 12, 1949) beskrevs 
Clapp-oscillatorn och några av de ät
gärder man måste vidtaga, för att 
tillfullo utnyttja de goda egenskaper 
denna oscillator har, påvisades. I 
det följande skall ett försöJ, göras 
att matematiskt analysera kopplin
gen och i anslutning härtill ges någ
ra riktlinjer för dimensioneringen. 

Schemat för Clapp-oscillatorn i dess 
enklaste form framgår av fig. L Vi ser 
att anoden är högfrekvensmässigt jor
dad genom en avkopplingskondensator, 
medan katoden ligger på högfrekvent 
potential relativt j ord. Likspännings
mässigt är katoden förbunden med jord 
via en högfrekvensdrosseI. Den hög
frekventa spänningen tas ut över denna 
drossel och den kapacitans i svängnings
kretsen (Ca) som drosseln är parallell. 
kopplad med. Man kan också låta ano
den vara på högfrekvenspotenti al och 
jorda katoden. Drosseln måste då pla
ceras i anodledningen och högfrekvens
spänningen tas då ut mellan anod och 
jord. Nackdelen med detta arrange
mang är att avstämningskondensatorn, 
CI" måste monteras isolerad från chas
siet. I båda fallen kommer den kapaci
tans belastningen inför i avstämnings. 
kretsen endast att betyda en obetydlig 
ökning av Ca' 

För att analysera kopplingen använ
der vi den sistnämnda varianten. Be. 
traktas oscillatorröret på anodsidan 
som en generator alstrande en konstant 
ström (ia=-svg ) kommer belastnin· 
gen på generatorn att utgöras av tre 
parallellkopplade grenar jämför fi g. 2. 
Den första av dessa består, från ano
den räknat, av CI'- L--R i serie med 
de parallellkopplade elementen C ~ och 
Rg • Den andra grenen består enbart av 
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Fig. 1. Principschema för Clapp-oscillatorn. 

Cm och den tredje utgöres av rörets 
inre motstånd, Ri• I Ri inräknas då 
även den belastning, som kopplas till 
oscillatorn t. ex. i form av gallerdämp
ningen hos ett följande rör. Den i fig. 2 
med R betecknade resistansen är spo
lens förlustresistans. 

Ersättningsschemat kan ytterligare 
förenklas, om Rg och Ri ersättas med 
sina ekvivalenta serieresistanser, vilka 
betecknas med Rg resp. R2 • Detta är 
tilJåtet under förutsättning att R~ och 
Ri är så höga att Cg resp. Ca förblir 
praktiskt taget oförändrade. Från ano
den sett består allts belastningen av 
tvenne parallellkopplade impedanser, 
Z I och Z2' se fig. 3. Strömmen genom 
dessa betecknas med il resp. ~2' Anod
strömmen blir alltså : 

(l) 
Betecknas spänningen mellan anod 

och katod med Va kan il och i2 också 
krivas: i l = va/ Z I och i2=va/Z~, 

För att svängningar skall uppstå 
måste den till gallret återmatade spän· 
ningen ara lika med gallerväxelspän
ningen, både till fas och amplitud. För 
att få ett uttryck för fas vinkeln bildas 
förhållandet mellan ia och il' Vi få: 

Insättes i denna ekvation de aktuella 
kretsimpedanserna erhålles ett uttryck 

av formen a+jb. Tangenten för den 
sökta fasvinkeln fås sedan som kvoten 
a/ b. Denna kvot är lika med noll då 
a=O, dvs. att faslikheten råder då den 
reella delen avekv. (2) är lika med noll. 

Genom jämförelse med fig. 3 kan 
Zl och Z2 tecknas sålunda: 

ZI=~C +~C +jwL+R'g+R
JW v JW g (3 

l 
Z2=R2+~C (4

JW a 

Insatt i (2) fås efter hyfsning : 
i _a 

il 
l l~(Cl + C + C )+jwL+R+R'g+R!

JW a g l' 

(5 ) 
Betecknas parallelIresonanskretsem 

resulterande kapacitans med CD och 
R+R'g+R2 med R, och uttryckw 
reella och imaginära' delar skiljas er· 
hålles efter några mellanräkningar : 

Coa +w2(CaR/R2-L)
Ci" 


~l l+w2l\R2! + 


jwCa(RI+~R2-w2LCaR2) 
+ 1+w2(\R~2 

Sättes nu den reella delen lika med 
noll fås den frekvens vid vilken fa8' 
villkoret är uppfyllt, dvs. oscillatorn~ 

resonans frekvens. Vi f : 

2 l 
w--

LCo 
' 

l 
l 

CaR,R2 

L 
Oscillatorns arbetsfrekvens bestäm

mes alltså i huvudsak av paralIeIlre.so
nanskretsen, men vi finner också en 
korrektionsfaktor. Denna kan med god 
approximation skrivas: 

1+ CII~/R2 (7, 
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Andra termen i detta uttryck bör 

alltså vara sa liten som möjligt för atl 

"i skall arbeta så nära den avstämda 

kretsens resonansfrekvens som möjliot, 

vilket är liktydigt med att oscillator

röret och belastningen påverkar fre,k

ven sen så litet som löjligt. I första 

hand bör då L vara stor. Vidare ser vi 
av (7) att arbetsfrekven en kommer att 

ligga h ögre än parallellresonanskretsens 

egenfrekvens. 

RI och R2 utgöra huvudsakligen av 

de ekvivalenta serieresistanser vi för 

räkningarna infört. För att allkn ta räk· 

ningarna till de aktuella, på kretsen ver
kande resistanserna måste nu dessa in

föras. Sambandet mellan n ekvivalent 

serieresistans till en kapacitans och den 

verkliga parallellresistansen kan skrivas: 
l 

r= R 't.C2 (8)
W 

där r är den ekvivalenta serieresistan
sen och R parallellresistansen. Detta 

samband gäller under förutsättning att 
R är tillräckligt höot, så att j C måste 

ersättas med en ekvivalent kapaci tans. 
I våra räkningar har vi j ust förutsatt 

aU detta " r för hållandet, varför vi 
efter tillämpn ing av (8) kan skriva 

andra termen i utt rycket (7 salunda: 

__R_ + __1__ + 
w 2LCaRj w 4LCaRjRflC2, 
l 

+ tLC R RC2 (9) W a i , a 

Andra termen i (7) sönderfall~r å

lunda i tre frekvensberoende termer 

vilka var för sig bör vara sA sma om 

möjligt. De två sista av dessa termer 

står i omvänd proportion till frekven

sens fjärde potens, varför deras inver

kan är försumbar, medan den första 
kan omskrivas om vi observerar att 

Q=wL/ R. Den blir då: 
l 

(lO)
wCaRiQ 

För att denna skall bli minimum bör 

al!tså Ca, R j och Q vara så stora som 

möjligt vid en given frekvens. Ca be
stämmes emellertid av rörel, därigenom 

att den ingår i den nödvändiga åter

kopplingskanalen, vilket sätter en gräns 
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Fig, 2. På anodsidan utgöres belastningen av 
lre parallellkopplade impedan er. 

för den möjliga ökningen. Ri är även 

bestämt av röret, och av belastningen, 

som ju kommer in parallellt med r öret 

inre motstånd. Ett högt värde på inre 
motståndet fås om pentoder kommer till 

anväudning, och belastningsresistansen 

kan hållas hög om oscillatorn följes av 
ett buffertrör i klass A. Q-värdet åter 

beror på det mekaniska utförandet hos 

spolen. SOUl ett uppnåeligt värde på Q 
kan 250 il 300 betraktas. ViktiO't är 

också att induktansens temperatur

koefficient blir så låg som möjligt. 
Hittills har ej någon uppgift om stor

leken av RI( kunnat utläsas av räkrun-

L 

R 

Cg 

Va, 

Fig . . 3. Ekvivalentschema för beräkning av 
oscillatorns egen ~kaper. 

gama. Rsr ingår endast i andra termen 
i uttrycket (9), vilken vi ansåg försum

bar. Visserligen skulle man kunna ut

säga att Rsr bör hällas så hög som möj

ligt, men det får anses vikti(,,>t att ha 
valet fritt, så att R,l kan anpassas efter 

de krav röret ställer på korrekt galler

f örspänning. En "'räns hur långt nedåt 
vi kan gå med värdet på Rz sättes dock 

av att den gjorda approximationen vid 
omräkn ingen mellan R'g och Ro måste 

vara tillåtlig. Hä l'\'id får man komma 

ihåg, att R{/ ej endast utgöres av den 
förefintliga galler]" ck an, utan även av 

den dioddämpning gallret medför. Som 

tumregel kan användas att Ro är ca 1/ 3 
av den använda gallerläckans resistans. 

Betrakta åter fig. 2 ser vi att L--Cv 

-R kommer att shunta oscillatorrörets 
galler-anodkapacitans. Ändringar i den

na kapacitans kommer alltså att kunna 
påverka oscilIatorfrekvensen. För att 

nedbringa dessa tendenser till ostabil 
frekvens måst i mp dansen hos L--Cv 

- R ara l ägsta möjliga i förhållande 

till impedansen galler- anod. Denn a se

nare impedans kan ökas genom använ
dande aven pentod som oscillator, me

dan den förra blir minimum då L-C" 
-R försättes i serieresonans. Att upp

na serieresonaIls är ej möjligt, men ju 
närmare seriere80nansfrekvensen vi ar 

betar, desto lägr blir impedansen. In-
I

före W2o = - - kan ekv. (6) skrivas:
LCv 

'::0=( C~CI! +1) (1- C~;R;)(ll)

Ca+Cg L 

Ju mera w2/ o/!.o närmar sig värdet l 
desto närmare serieresonansfrekvensen 

arbetar oscillatorn. Hur den andra 

parentesen i detta uttryck skall vara be

skaffad för att nänna sig värdet l har 
vi redan diskuterat. Av den första 

parentesen framgår, att G,. bör vara så 

liten s ffi möjligt. Emedan Ca och CI{ 
ingår på exakt samma ätt i denna 

parentes kan ingen optimal dimensio
nerinO' ange:; {ör dem ur denna ekva

tion. 
Härmed har vi undersökt de krav, 
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som villkoret om faslikhet mellan galler
spänning och återkopplad spänning stäl
ler på dimensioneringen av de enskilda 
kreteelementen_ Det återstår nu att un
dersöka vad villkoret om lika amplitu
der leder tilL I fig. 4 återfinner vi kopp
lingen från fig. l, förenklad så att en
dast kretselement av betydelse för effekt
förbrukningen i kretsen kvarstår. Vi
dare har i.nförts beteckningar för den 

parallellresonanskretsen cirkulerande 
strömmen (i ) , anodströmmen (iii), gal
lerväxelspänningen (vJ( ) och anodväxel
spänningen (val . Amplitudvillkoret kan 

även formuleras så att v" skall produ
cera all i svängningskretsen förbrukad 
effekt. Den end a effeklförbrukande 
komponent som finns är R/. vilken har 
samma betydelse som tidigare. Effekten 
blir : 

P = i2 Rt 

Vidare kan gaTIerväxelspänningen 
uppfattas som det spänningsfall ström
men i förorsakar över C~ . Sålunda: 

L 

Vg = wC 
g 

Vi utesluter här j då fasrörhållandena 
redan utretts. Anodströmmen kan så
lunda skrivas: 

i,, = sv!l=si ( l /wCu) 

Denna ström ger över Ca upphov till 
Va' som kan skrivas 

. l l 
v = sz - . 

a wCa wCg 

vu-s bidrag till effekten i kretsen är 
sålunda 

..~ lPva = Val = Sr 2C C 
W (l rt 

Nu skulle Pv il vara lika med P för 
jälvsvängning, varav : 

""R . ~ l z- t = ~)C Cc--sz -'-"""-
W il sr 

vilket ger vängningsvillkoret : 

s 
R, = "C C (12j

or il Il 

Här betecknar alltså s rörets brant
het. Vi finner, alt för givna värden på 

w, Ca och C~, bör s vara stor och R, 
liten. Stur branthet erhålles lättast hos 
pentoder, medan av den tidigare diskus
sionen framgått villkoren för att R, 
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Fig. 4. i ger upphov liIl en j kretsen cirku· a 
lerande ström, i. 

skall vara lågt. Vid givna värden på w, 
s och R{ får i stället produkten C(lCg 

aktualitet. Vi har tidigare funnit att 
stora värdell på såväl Ca som Cg bidra· 
ga Lill förbii ttrad frekvens·stabilitet. Av 
(12 ) framgår att såväl Ca som Cg får 
sina största värden då de är lika stora . 
Att denna dimensionering är den rätta 
talar även förhållandet att ingångs- och 
utO'å ngskapacitanserna hos ett rör är av 

samma storleksordning, då ju vid lika 
kapacitanser den »maskerande» effek

ten av lika och höga värden på Ca och 
Cg bl ir lika. 

Betraktar man förlustresistanserna i 
kretsen som helt tillhörande seriegrenen 

L-Cv medan Ca och C~ anses förlust
fria, kan man skriva kretsens Q·värde 
sålunda: 

wL Q= .. --
Rt 

l - -
- wCvR, 

(13 ) 

Införes i högra ledet av (13) RI en
ligt ekv. (12) erhålles det Q-värde kret

sen måste ha för a tt oseillatorn skall 
svän o-a. Vi får: 

Q= wCa CI: (14) 
s Cv 

Det Q·värde spolen ensam m åste ha 
för att kretsens totala Q-värde skall upp
gå till det enligt (14) beräknade kan 
uppskattas vara ca 50 % högre. 

För att få ut det bästa av Clapp

oscillatorns goda egenskaper bör aHtså 
en pentod användas som oscillatorrör _ 
'lan måste dock komma ihåg att rörets 

data är starkt beroende av skärmgalL r
spänningen, varför denna bör hållas 
konstant tex med hj älp av ett stabilisa
torrör. Anser man att ett dylikt med
fö r för hög kostnad, får man ställa sina 

anspråk lägre på oscillatorns prestatio
ner, men dessa kan ändå bringas att 
överträffa övriga typer av L-C·oscil
latorers. Om spänningsstabilisering ej 
kommer till användn ing torde man få 

bästa resultat med en triod s m oscilla
torrör, därför att rördata då är mindre 

känsliga för spänningsvariationer. 
Till sist endast några ord 0 111 denna 

oscillators goda egenskaper i nycklings
hänseende. De största besvären med en 
nycklad osc illator brukar vara, att nyc
kelknäppar och/ eller kipp stör mottag
ningen av dess signaler. I varje typ av 
nycklad oscillator kan man ej undgå, 
att en liten frekvensförskjutning äger 
rum vid början och slutet av varje tec
ken. Clapp-oscillatorn utgör inget un
dantag, men på grund av rörets lösa 
koppling till svängningskretsen minskas 
frekvensförskjutningen avsevärt. Oscil
latorn börjar dessutom att svänga vid 
en mycket låg anodspänning (10 å 15 
volt) varför den så ofta förekommande 

knäppen i det närmaste uteblir. 
I följande nummer av POPULÄR 

RADIO kommer en konstruktionsbe
sk rivning över en styroscillator för 
amatörbanden, byggd kring dapp.oscil
latorn, att inflyta. 

r
Ni har väl rekvirerat 


Populär Radio:s 

Radiolexikon ? 


Del 9och 10 nu utkomna. 
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Beräkning av Hr -drosslaro 


För att förhindra, att HF-spänningar koru
mer in i lägfrekvensförstärkare eller till andra 
platser där de in te är önskvärda, brukar man 
använda HF-drosslar. I allmänhet använder 
man resonansdrosslar, dvs_ man väljer en 
tlrossel. son1 till sammans med sin egenkapa
citans ger resonans vid den frek en som 
man önskar undertrycka. Den verkar då om 
n parallellresonanskrets o"h har en mycket 

hög impedans vid denna frekvens. Om frek
vensen avviker från reson ansfrekvenscn min
~kar naturligtvis impedansen, och därmed 
pärrverkan, men den är trots detta effekt iv 

"ver ett förhål1alJde i brett frekvenshand. 
'Ian bör vid beräkningen «iv tvis välja re o

nansfrekvensen så att den ligg r mitt pa det 
band, som skall täckas. 

Drosslar av denn a typ användas inte så. 
ofta på lägre rrekven er då resonansskärpan 
här blir {ör stor_ De kan visserlig n använ
das j mell anfrek ensfö rstärka re, mCD där är 
de j alJmänh t obehövliga. Det är först när 
man kommer över 10 Mp/s, som dessa dross
lar får ökad betydelse. Vid dessa frekvenser 
kan man använda sig av enlagriga spolar, 
och detta underlättar avsevii rt beräkningen. 
Följande beskrivning a\' beräkningen gäller 
också endast fö r sådana spolar. 

I allmänhet kan man säga, att när förhål
landet mellan längd och diameter är stort, 

11. är den erforderliga trådlä ngden lika med 
halva v~glängden. m förhållandet mellan 
längd och diameter minskas, minskas också 
den erforderliga trådlän den. Delta inser 
man lätt, om man tänker på att kopplingen 
och kapacitansen mellan varven måste bli 
större när längden minskas. Den i Hg. l 

l Ur Wireless World Jul i (1947) . 

visade kurvan anger en konstant a, som är 
beroende v förhållandet mellan längd och 
diameter. Denna konstant anger med vilket 
ta l man skall d ividera våglängden för a tt r 
tr dens längd. 

Och så ett beräkningsexempel : Vi antar. all 
vi önskar linda en drossd med resonans

frehensen 45 Mp/ s, och att fö rhållandet 
mellan längd och diameter = 4. 10t frekven. 
sen 45 Mp/ s svarar våglängden 6,66 m, och 
mot förhållandet 4 svarar a=2,4. Den erfor
derliga tråd1ängden bli r alltså 6,66/2,4 = 
=2,775 m. Dä ju spolstommars diameter j 

allmänhet anges i tum, räknar vi ut a tt trå· 
den blir 109" lån g. Vi väljer en spolstomme 
med 3/ 8" diameter, varvid spolens längd blir 
4 · 3/ 8 = Ph"= 38 mm. Trårllängden för el t 
Undningsvarv blir 3/8· 3.14= 1.18" och man 
fAr alltså 109/ 1,18=92,5 varv av tråden. An. 
talet varv per centimeter blir 92,5/ 3,8=24 

Fig. l . Konstanten a som unktion av förhållandet längd/ diameter_ 

varv. I en koppartrådstabell er vi sedan hor 
många varv per cent imeter lindn ingslängd 
man får för olika tr dd.iametrar. Om vi tät· 
lindar spolen bli r 0,4 mm tråd lagom. S 
enkel är allts beräkningen, men rör all göra 
det ännu lättare har de båda kurvorna. 
fig. 2 och 3 utarbeta ts. 

Dessa kurvor ger lindningens längd som 
funktion av frekvensen vid olika spoldia. 
metrar. Kurvornas användningsområde är 
emellert id begränsat, eftersom de endast gäl· 
ler rör 0,1 resp. 0,2 mm tråd . Detta är ganska 
vanliga dimensioner, men å tunn tråd tål 
endast mycket svag ström, sa vid starkare 
strömmar är det säkras t att använda ovan 
angiven metod. 

De resultat som man får p detta sätt är 
i allmänhet full t li llfreds :ällande, och man 
slipper all tså ifrAn de besvärliga proven med 
olika drosslar . G H 

Fig. 3. Diagram för beriikning av lindningslängden vid 
tråddiameter=O,2 mm. 
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Moderna servicemetoder 

Av ingenjör W ERB 

Ur Tungsram Radio Service åter
ger vi i en artikel om de moder· 
na dynamiska felsökningsmetodema, 
som härstammar från USA (signal 
tracing) och som håller på att vinna 
insteg bland vårt service/o/k. Arti. 
Ieeln är skriven på ett så lättfattligt 
tekniskt språk, att var je amatör och 
serviceman bör ha stort rtt byte av 
alt läsa den. 

Det är ej så många år sedan service 
på radiomottagare huvudsakligast in
skränkte sig till mätning av spänningar, 
strömmar och de i apparaten ingående 
komponenternas data. De an ända me
toderna kallades statiska, emedan man 
undersökte apparaten sa att säga i vila. 
Metoderna gick ut på att man förvissa
de sig om att förutsättningar fanns för 
att apparaten över huvud taget skulle 
kunna fungera - precis på samma sätt 
som man beträffande en bil ser efter 
att det finns bensin och olj a i resp. tan· 
kar. Men på samma sätt som tillräcklig 
mängd av vare sig bensin eller olj a ej 
är någon garanti för att motorn verk· 
ligen arbetar, så erhålles ej heller någon 
verklig säkerhet för att en radioapparat 
fungerar, ehuru spänningar, motstånd 
och kondensatorer har sina rätta vär· 
den. 

Vid de moderna undersökning;;meto
Jerna, som i USA kallas »signal tra 
cings» och här »dynamiska felsöknin 
gar», undersöker man däremot appara
ten i full aktion. Man får med dessa 
metoder en klar bild över mottagaren i 
drift. Genom konkreta data låter de oss 
konstatera, huruvida varje enskilt för
stärkarsteg från antennen till högtala
ren verkligen förstärker eller ej, om nå
gon distorsion förekommer i de enskil· 
da stegen . (och i så fall var) och om 
maximal effekt avges till högtalaren. 

A. Erforderliga mätinstrument. 
Radioreparatören har efter hand vant 

sig vid, att hans serviceutrustning vuxit 
och vuxit, och att användningen av de 
olika undersökningsapparaterna och in
strumenten blivit mer och mer kompli
cerad. Det är därför intressant att lägga 
märke tiIl, att de nya dynamiska under· 
sökningsmetoderna icke kräver fler in
strument och tillbehör, utan snarare 
mindre än tidigare. Här id förutsättes 
dock, att dessa instrument är av bästa 
kvalitet. 

Enklast tänkbara moderna serviceut
rustn ing består av: 

1. 	En kalibrerad singnalgenerator. 
2. En växelströmsvoltmeter. 
Tillfogar man dessutom en god mät· 

brygga (Philoskop e. d. ) för undersök· 
ning av detaljer och en oscillograf för 
bedömning av resonanskurvor, sil är 
reparationsverkstaden utrustad på det 
mest moderna sätt för att möta alla 
tillfällen för service. 

a. 	Signalgeneratorn. 
De största krav bör ställas på denna 

pparat. Den skall kunna alstra ana de 
i praktiken förekommande frekvenser· 
na (mellan t. ex. 12 NIp/ s och 80 kp/s ) 
och kunna moduleras med minst en ton
frekvem! t. ex. 400 pi" För att vara 
säker på att den alstrade högfr ekven en 
IIU även lämnar signalgeneratorn den 
enda tillåtna vägen, via mätsladden, bör 
signalgeneratorn vara inbyggd i en väl 
avskärmad metallkåpa. Dessutom bör 
signalgeneratorn vara okänslig för fö r
ändringar i temperatu ren, nätspännin
gen och belastningen. Skärmningen av 
förbindelsen mellån signalgeneratorn 
och mottagaringången måste vara full· 
god. Man kan t. ex. icke använda en 
vanlig oskärmad dubbelledare, ty varje 
centimeter oskärmad tilledning bildar 

DI\: n:H.:!UG.11004.o/ 6 

en antenn, som utstrålar icke önskad 
effekt från signalgeneratorn och fram· 
kallar ej önskvärda kopplingar. En av 
de viktigaste anordningarna i signal· 
generatorn iir diimpsatsen (attenuatorn) 
och man bör vara alldeles säker på, aU 
de HF-spänningar som man avläser på 
instrumentet även är identiska med de, 
som uttas. 

b. 	Avstämnillgsindikatorn.. 
Man behöver endast ett instrument, 

som möjliggör avläsning av den effekt 
som lämnas av den mottagare, vilken 
skall provas. Problemets enklaste lös· 
ning är katodoskopct (det magiska 
ögat) vilket i allmänhet redan i förväg 
är inbyggt i mottagarna. Detta avstäm
ningsrnedel tillåter emelle11id endast av· 
läsning av spänningsmaxima, men sä· 
ger oss intet 0111 den avgivna utgångs. 
effekten. Samma brist vidlåder även 
metoden med en milliamperemeter in
kopplad i anodkretsen på ett av de fao 
dingreglerande rören. Samma sak gäl. 
ler också för metoden med en voltmeter 
lagd över ett av katodmotstånden. En 
av förutsättningarna för att man skall 
kunna tillämpa dessa metoder är dess· 
utom att mottagaren är utrustad med 
automatisk förstärkningsreglering. An· 
vändandet av relativt kraftiga ingångs. 
signaler är en annan förutsättning. An
givna förutsättningar för ovanstående 
instrumentering bör emellertid i största 
möjliga utsträckning undvikas, om man 
vill utföra ett grundligt prov. 

c. 	 Olttputmetern. 
Vid moderna under~ökl1ingsmetoder 

arbetar man med utgångseffekter på om· 
kring 50 milliwatt, en effekt för vilken 
automatiska nivåregleringen icke träder 
i funktion, i varje fall om den är för· 
dröjd. Denna utgångseffekt mätes i regel 
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Fig. 1. Voltmeterns anslutning till slutsteg 
(outputmeter) . C= I-2 ,uFo 

ned en S. k. outputmet.er , som egent
ligen ej är något annat än en vanlig 
växelströmsvoltmeter. Som outputmeter 
använder man eU" växelströmsinstrument 
med största möj liga inre motstånd (10
20 kohm/ volt) och ett måtområde på 
0-30, 0-150 och 0-300 volt. Denna 

voltmeter anslutes till mottagaren som 
fig. l och 2 visar. För att förhindra att 
voltmetern får likströmsbelastning in
kopplar man en blockkolldensator på 
1-2 !,F mellan utgångsh'ansfonnatorns 
primärlindning och instrumentet. Vid 

mottaktkopplad utgång kan man ute
lämna denna blockkondensator, ty här 
erhålles icke någon likströmsbelastning. 
Vid undersökningen bör höotalaren vara 

ansluten, ty härigenom möjliggöras så
väl akustisk som optisk kontroll. 

Då man i allmänhet känner utgångs
impedansen för de flesta slutrör är det 
lätt att beräkna den spänning, som sva
rar mot den önskade utgångseffekten 
på 50 miIliwatt. F Öl" nedanstående rör

typer blir den i vanliga utgångssteg: 

EL3= YO.~7 000= 19 V 

6F6= YO.05· 7 000 = 19 V 

6L6= YO.OS . 2 500= Il V 

6V6= 
=6AQ5= ,/ 0.05 ·5000= 16 

Är slutrören mottaktkopplad~ skall de 
båda r "r impedanserna summeras. 

Använder man det område på volt
metern, där fullt utslag är 30 volt, fål 
man mellan 10 och 20 volt stor avläs

ningsnoggrannhet. 
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Fig. 2. Voltmeterns anslutning till moltakt. 
kopplat slutsteg (outputmetet) . 

B. 	 Trimningen. 
Skulle det inträffa, alt en mottagare 

icke lämnar önskad effekt, trots att man 
rsatt eventuellt felaktiga rör med nya, 

så kan detta bero på att avstämnings
kretsarna icke längre är rätt inställda. 
Det är därför oundgängligen nödvän
digt - vid varje reparation och juste. 

ring av en radiomottagare - att kon· 

trollera avstämningen i varje enskild 
krets. Även om apparaten från början 
var rätt avstämd, är det icke uteslutet, 
att vridkondensatorer, trimrar O. d., så
väl som andra komponenter i mottaga
ren, något kan ha ändrat sig och här

vid förorsakat en snedstämning av de 
avstämda kretsarna. Sålunda resulterar 

alltid en axiell förskjutning aven vrid
kondensators axel i en ökning av av
stämningskapaciteten, och man bör där
för alltid förvissa sig om, att en dylik 
kondensator ej »glappar» i laO'ren. 

a. 	SuperhetClodynens princip. 
Moderna rundradiomOllagare är så 

gott som uteslutande »suprar». som är 
ganska besvärliga att ju t ra. För aU 
klargö ra orsakerna här till, skall vi i 
korthet rekapitulera superheterodynens 
principiella uppbyggnad o h karakter is
tiska egenskaper, även om man kan för
moda, att dessa är läsaren väl bekanta. 

I superheterodynens blandarsteg över
l agras den mottagna sign alen /, med en 
iblandarrörets oscillatordel alstrad frek· 
vens /0' Denna överlagring resulterar i 
att det bl. a. bildas en tredje frekvens, 
den S. k. mellanfrekvensen MF, som ut
gör skillnaden mellan de två förstnämll

d frekvenserna (JO-/l)' I moderna 

suprar använder man alltid en oscilla

torfrekvens /0' som är så mycket llögre 
i frekvens än den mottagna signalfrek. 
vensen, att den önskade mellanfrekven

sen erhålles. Apparatkonstruktörens UPP' 
gift blir alltså, att åstadkomma att oscil. 
latorkretsen för varje ll13täIlning av 
vridkondellsatorn har akt så mycket 
högre frekvens j ämfört med signal. 
frek eusell, att skillnaden mellan dessa 
frekvenser alltid blir en och amma 
mellanfrekvensen . En ideell lösning av 
denna uppgift är emellertid icke möjlig 
utan man får nöja sig med kompr . 
nllsser. 

Den moderna upennottagar n har en 
oscillatorkrets, som uppvisar följ ande 
karakteristiska delar: 

a. 	 Avstäm ningsspolen, mindre än 4;
nalkretsens 

b. Seriekondensatom (paddingkan
densatorn) i serie med av tämnings· 
kondensatorn 

C. 	 Parallellkolldensatorn (trimm ro), 
parallell med avstämningskondensatorn . 

Med dessa delar är det möjligt att er· 
hålla en tiIlfroosställand anslutning lm 
den ideella avstämningskurvan. 

Rent generellt gäller, att vill man med 

ett bestämt kondensatorvärde erhålIa en 
svängningskrets med högre resonan 
frekvens, måste man göra kretsens in 
duktans, dvs. spole, mindre. Här öppnar 
sig nu en möjlighet att erhålla det 
önskade frekvens a tåndet mellan oscil
latorns och signalkretsens resonansfrek· 
ven ser. Denna utväg är emellertid ej 

Fig. 3. Spolinduktamens inverkan vid g men
sam avstämnin" signal· och osci1latorkrets. 
Övre kurvan avser en spole med låg induktanQ 

, 

nedre kurvan en med större. 

8S 
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Fig. 4. Parallell kapaci tamens inverkan vid 
gemensam avstäluning "signal- och oscilIa· 
torkrets ... ve rs t : seriekapacitansen ( padding. 
konden';a!onJ) inverkar P' kretsen hu\"udaak
ligen vid lä "a frekvenser, trlmmem (tr. ) vid 

höga. 

LiUfylle5t, ty som fre'kvenskurvan i fig. 3 
visar, kan man endast erh Ila det önska· 
de frekvensa\rståndet i en enda punkt 
(ett enda läge hos de variabla krets
kondensatorerna ) . I alla andra punkter 
p å avstämn ingskurvan är avståndet an
tingen för stort eller för litet. 

För aU ändra kurvans utseende in
opplas därför även både serie- och 

parallel\tkapacitanser, vilkas separata in
verkan demonstreras i fig. 4. 

Genom alt inkoppla en serie- och 
parallellkapacitans i oscillatorkretsen 
är det möjligt att erhålla överensstäm
melse med den önskade frekvenskurvan 
i tre punkter. Detta framgår av fig . 5. 
Dessa tre punkter väljes så, att medel
avvikelsen i förhållande till den önska
de kurvan för alla förekommande lägen 
på vridkondensatorn blir minsta möj
liga. I fig. 5 är punkterna angivna för 
mellanvågsområdets vidkommande. 

(fortL) 
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Fig. 5. Avstämningskurva för oscillatorkretsen. 

POPULÄR RADIO startar 
radioteknisk referattjänst 

Med början i de tta nummer pJ llörjllr 
POPU LÄR RADIO en tidskriftsrevy om
jattande referat uver viktigare och. in/res
santare artiklar, främst då konstruktions
artiklar. i de ledande in- och utländska 
radiofacktidskri/terna. Det iir ing. ÅKE 
Tf-JlSELL - som för övrigt är biblio
tekarie i Stockholms Radioklabb - som 
står för demla rejerattjänst, som vi hoppas 
skall komma aU bli till stor nytta för våra 
llisare. 

Artikelreferaten är klas8ifj eerade och inbör
des grupperade enligt DK-syslerne t, och lör 
a tt läsaren skall få en god överblick och lätt 
kunna finna artiklar inom ett visst intresse· 
omräde, skall i korthet omtalas, vad DK
syst emet går u t p , och hur rcferatrevyn 
övrigt är upplagd. 

DK-syst emets ide har redan beskrivits i 
POP LAR RADIO nr 7 (juli) 194·5, sid_ 
132/ 1.33, varför här endast skall redo"öras för 
vad där ej sagts. 

DK-talet avser att vara en signal till den 
som är intresserad av ifrågavarande klassifi
cerade ämne. Del internationella Decimal
Klassifikations-systemet, förkorta t DK-syste
met, är som namnet anger ett klassifikations
sy-tern, vilket bygger på decimaliden. Man 
får s' ledes tänka sig, alt framför t. ex_ DK
talet 621.317_7 är placerat en nolla och ett 
komma, alltså 0,6213177. För att lättare kunna 
utläsa DK-talet, grupperas dess siffror tre och 
tre, åtskilda med en punkt, -om dock icke 
har någon annan funktion. 

I DK-talet är varje siffra frän OM med den 
andra en undergruppering av den närmast 
föregående. På så sätt är ett DK-klassificerat 
ämne allt mera specialiserat, j u fler iffror 
DK-talet innehåller. 

Det ovan angivna DK-talet 621.317.7 betyder 
Elektriska mätinstrument, och på nedanståen
de sätt kommer man fram till detta : 
6 b tyder: Tillämpade vetenskaper, 

Medicin, Teknik 
62 betyder: Ingenjörsvetenskaper, 

Teknik och industri 
621 betyder: Maskinbyggnad, Elektro

teknik 
621.3 betyder: Elektroteknik 
621.31 betyder: Allmän elektroteknik 
621.317 betyder: Elektrisk mätteknik 
621.317.7 betyder: Elektriska mätinstrument 

I referaten finnas en del beteckningar och 

förkortningar , som kanske tarva sin förkla
ring. Överst står DK-talen, därunder artikel
författarens namn, i den mån delta är angivet 
i artikeln. Därefter följer artikelns namn eller 
r ubrik och 11 publikationens namn, u tgivnings· 
månad, -är, volym (vol), nummer (nr) samt 
sidor ( ). Här betyder t. ex. s 33/ 35 att arti· 
keln . terfinn es på sidorna 33, 34 och 35_ 
Framför publikationens namn finnes inom 
parentes några bokstäver, som betecknar 
publikationens nationalitet, i allmänhet också 
på vilket 'präk artikeln är krh'en. (S) be· 
tyder svensk, (D) dansk, ( N ) norsk, (T) tysk, 
(E ) engelsk, (Fr) fransk och (A) amerikansk. 

Som komplement till den i POP L " R RA
DIO ovan angivna ticligare artikeln kan näm
nas några speciella beteckningar, nämligen t 
(kors), vilket anger att det frarnförst licnde DK
talet är ett provisor.ium, t. ex, 621.317.725.8t 
anger ett provisoriskt DK-tal (ör rörvoltmetrar. 
Om man vill ange ett vi st användningsom
råcle för ett DK-klassificcrat ämne, utsättes 
det DK-tal, som betecknar användningsområ
det ovanför det andra, som betecknar huvud
ämnet, t. ex. 
621.31 7 
62l.396.615 Elektronrörsgeneratorers använd

ning inom mättekniken 
För närvarande refereras endast tidskrifter 

ur Stockholms Radioklubbs Bibliotek (Sth 
RKB), men de kommer eventuellt seriare att 
utökas med andra. 

Fotostatkopior kan erhållas. 
Om så önskas, kan fotostatkopior (j Orlgl' 

nalets storlek) erhållas genom POPULÄR 
RADlO:s förmedling till ett pris av kr. 2:
pr sida plus porto. För att beställaren ej skall 
behöva låta göra kopior i onödan utan att 
veta om artikeln intresserar i sin helhet, har 
i reLraten i förekommande fall de viktigaste 
sidnumren, där huvudschemat eller liknande 
återfinnes, satts med fetstil, likaså de anmärk· 
ningar sist i varje referat, som respektive sid· 
nummer gäller (t. ex. 2 s c h e m a t a). An. 
giv vid beställning referatets nummer. 

För överskådlighetens skull har även utsatts 
ämnesrubriker i »klartext» över varje ämnes
grupp_ 

Till sist hoppas vi att från läsekretsen fä 
höra synpunkter och önskemål angående den· 
na fortlöpande tidskriftsrevy, som i fortsätt
ningen återkommer under rubriken POPU· 
LÄR RADIO:3 referattjäns! . 
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MATEMATIK 
011.26 1 
Knight. A R : Elementary Binary ~Iatilematics. 

) Hallto-Elet:tronic Ellgiut'eriug ELI. of Ha
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maskiner. 

l fotogr . 2 tabelle.r. SthRKB 
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i(jr ulJ\'äll d rtfll g [ UO Jll rli e~~ ..)t! lekt rol e kllikl'll oell 
för osciUa to l'l.'..r . 
:l !oiOg'l'. (j fig. l I>: Q1' \' :1. ~lhl:KB 

m OLOGl 
,y,; 
621 .::;O(LGlJ2.2 :G21 .~HHLG-I:5.35 :53fLDS 3.;! 
Dldunson. (; J (B . A .. 11 . Se .• Labor. Or P h y o,. 
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(Il":) Eled r Ollil' Eng iuce riug' a. ·ov, (1\14.:1) vol 21 

III' 201 :.; 4 ..8/ 40H. 
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Unllamal ml'(l l' l :st tl'rllli~tor i t::U u ryg-g:a :,u.ll1t 

liks pii llll ing-~WrtiW rkare. 

l s<:il_'nm. 2 kur\'Ol·. Sth RKl3 
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H21.3H.21 4 
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- 8. 
(A) Radio·EIe<:tronics Okt. (HH0) vo l 21 nr 1 

K 48. 50/ii1. 

Artil,elns 1ittonlle deJ lJeJlflndh.t r transforlllato

rc r~ teorl ocb verl{ni n gt-l tiJHt, 

l fotogr. (j f lg. SthHKB 


021.3H.G3 II 
Ledbetter. J B : Sclcn l l1m Rectificrs Replnce 
Vncuum Tnbe• . 
(.~) Rauio·g]ectronlcs Okt. (1040) \'01 21 nr l 
6 G3/tj5. 
Erslittniug a v lIkrikta r rör med torrHkriktare. 
11 ""hellluta. St hRKB 

ENERGIFö RDELNING 
771.448A 
G21.31G.{j42.9 :G21.383.4 6.1 

Southwo.. tb. (l : A " ' ireless Extension Flasb 
Unit. 
(A) Radio and Telcl'lsiol1 News Okt. (1040) 

v ol 42 ur 4 g 6-1/ 65. 

Utlösllingsano r unin g för fotografIska b Jlxt

Inmpor. med fotocell. K onstrukt lo usbe.kri vn lul:'. 

2 fologr . 1 schema. SthRKB 
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621.317 .021J.l'2 , 
.Tup". J H (A.:'I.I.E .E.) : l:ltrusonics : A Brie! 
Survey, 
(E) I<:leetron le Engin~rlng .'ov, (1040) vol 21 
lir 261 8 422/ 424 , 
H istorik över appa rater ocb mlltmetoder fö r 
Illtrllsonoru (r ck,·enser. 
:.l totogr.• Iil t . Iillm'. SlhRK B 

1l21.317.3.0211.4 8 
HOIllU"y••J C : Å udio Service and Development 
Amplifipr. 
(A) Radio and T elevi sio n Ne Okt, (1049) 

" 01 "'2 ur <t s 72173 . 125. 

Be.krh·ning pil nngra meto de r ocb upp lligg för 

lflgfrck,'ells'miitningar och -servIce. 

~ fotogr. 2 flg . SthRKB 


021 .317.332 + 021.317.331 9.1 
Co<'klng. W T , (:'I.I.E.E .): Q and L :'Icasure
m t'nts . 
( m ) Wlrclcss W or ld Nov_ (1949) vol 55 n r 11 
~ HII/41i3.

,\fetoller för miitn lng av god betstuI (Q) och 
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~ fl g. SthRKD 
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f>21.317.33G:fl21.317.72G 10.1 
Soudek. J (11l .l1 tute of P hy ies. Charles UUiv ., 
Prag-lle) : Capacilanc:e ~lcusurcll1(> nt with un 
A. C. Voltmete r . 
(E) E1c'trollic Engincering '0" . (W4 9) '-01 21 
nr 2ti1 • 4H\. 

Metod fU r ucriiklling av kapacitaus mell el~t 

\·Uxc I ~pänllillgl:i\'ollmeter oeh ycktor<liag-rulll, 

J kurva. SthRKB 


G21.317.3Gl.029.02 11 
OZi6.'S : Li llt unl frekveu ~nIaling- me d I..cC'l1er 
tr:llle. 
(D) OZ Okt. (1949) \'01 21 nr 10 s 17G/I 77. 
Nii~ ra metol le r fi>f miitni ng· tl\' frf'kv~ll s illon l 
2 till " ll1ctpn~ banden med L('<:her t rnd :::;- ml~to
d,"n. 

2 fi;;. S th'H KB 


n~l.:n 7.7J~ 


G21.a!)(Ltj{5 .02n.4/.n 12.1 

I' a u(mlll1. M : A S pecial ' Vi lle -iland SeOIl(!

Amplifi 1" . 
(A) HUdi" an d Televi slo ll Xews Old . (1049) 
\'01 .:t.:! ur 4 7-i/iH. 17J. 

EOIl ~trIlJ;;:tioIl $ln~~ krj \' nillg p ~l (iD llreuuantls.för 

~Ui l'kar l fi i r l,utodstrilI C'osl..: iIlo g raf. 

:; fo tOgT. 3 s dwmata. 2 fig'. SlhRK B 


1~~ I. a17. 7!l1 13 

UZ·71' : En ah~nrption F\- frQkvf'n .., tnfl l l' r. 


(Dl Z Ok t. (lilJa) " 01 ~1 nI' 10 s l U 'liT. . 

!{"oll struk l iO Il ~beski·i\'lling uv on f r e ln· en sme ter 

uv . n lJ ::,:o J'pl jnll~tYJl. 


l fil:' l ,cbm"'1, ~pohlal a. SlhTIKB 


1121 :n7.7()1.n211 . n~/r;{ ]j, 

Palnl(~ r. C ,,~ ~ )Ii(:.rowavp~ - n. 

(Aj R lld io-F. lcc lronies Okt. (104fJ) yul 21 li r 1 

8 411/ 41 . 

I3 e l,rh·ning ut" apparatur för fr rJ;;: \ c.n smlitlling 

v i(l mikro\·:1g-or. 

3 foto;; I'. 10 [il:'. SlhRh"'B 


02La17.702.020.·1 I l! 
Turne,·. R l' (Kfl.U): .A , ' o,-el ul., ,, l ess Tune 
GI··tle l'ator. 
(A ) Hadin alld Tcl~\'l,i()n Ncws Okt. (JD40) 
vol 42 nr 4 8 3D, 1]5. . 
Hl~skrivnin~ 3\' en "to ngenprator!1 l)p.~ t"ft('nd e 
t\\f f' llbart likriktarele.mcnf och trullsformfl torp r
2 lotog r. 2 sthem ata. SUtRKB 

G21.317.782 l O 
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(mU)) \'01 23 nr 11 s 1i8/179. 

B ('sl~rivning a\~ nAgra wattm C' t ~ rkoJ1plin g-nr ell
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4 schemata. SthRKB 
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\'01 42 n r 4 " 49/:'1. 14G. 
Konstruktion sbC'!'tkrh·ning- p:' en stg-nalprovnre 
nl pd en t r est('gs H'tgf.re.k"\'~llsförstärkarf\. 
4 fotogr . 2 schpmnta. SthRKB 
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A Unl\'ersal Visual Vah'e Totiter. 
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nr 261 S 425/4:~6/430 . 

Apparatur (ör vi. uell und ersiiknlllg (pa katou

strålrö r ssklirm) av rörl<orakt~rl st lka. 

1 fotogr. u sc:hematn, 1 bl~kltchemn, 5 liuf\'or, 
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Chassiet ovanifrån. BeträHande delarnas placering, se texten. 

Vid ett tidigare tillfälle har i POP 
LÄR RADIO förekommit en beskrh'
ning på en enhet, innehållande slutsteg, 
likriktare och högtalare. (POPULÄR 
RADIO nr 7,1948). Avsikten med den
na enhet var. alt den skulle kunna an
vändas tillsammans med olika mottagar
konstruktioner. 

Sedan detta aggregat använts en tid, 
inställde sig emellertid den tanken att 
även MF-steget borde sammanföras med 
LF-delen till en enhet, alldenstund det 
vore skönt att slippa upprepa samma 
MF-steg i den ena konstruktionen efter 
den andra. 

Däremot vore det fortfarande för
månligt att ha blandarsteget separat, 
emedan detta steg kan utföras på så 
många olika sätt. 

Av den nya MF- och LF-enheten bor
de man först och främst kun:J.a fordra. 

8. 

alt inmatning skulle kunna ske dels på 
MF-steget och dels på LF-steget på ett 
enkelt sätt och utan att någon yttre om

oppling behövde företagas. Detta visa
de sig inte vara så lätt att åstadkomma 
och många konstruktioner provades in
nan modellapparaten kom till. 

Såsom framgih av kopplingsschemat 
i fig. l, består enheten av ett MF-steg 
för 450 kpl s med 6K7, ett detektor- och 
LF·steg med 6SQ7, ett 7BS som slut rör 
och 6X5GT som likriktare. Andra mot
sva rande rörtyper kan givetvis använ
das. 

Ingångskopplingen. 
På frontpanelen (se fig. 2) sitter två 

rörhållarkontakter av oktaltyp, varav 
den ena är avsedd för mellanfrek ens
och den andra för lågfrekvensinmat
ning. Gemensamt för båda kontakterna 

Universale 

oc~ 

Av ingenjör 

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

är, att de kan lämna glöd. och anod· 
spänning till en ansluten mottagarenhet. 
P å LF-koutakten användes sedan ett 
stift för inmatning av lågfrekvensen, 
och på samma stift har fastlötts en kon· 
taktfj äde.r. som gör kontakt med ett 
motstående stift på samma rörhållare. 
Denna detal j framgår närmare av fig. 3. 
Genom att det senare stiftet är kopplat 
till MF-delen, kommer denna del att 
frånskiljas när en rörsockel insättes i 
hållaren. 

Den andra rörhållaren, som är av-

ANTENN 

F 
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het för MF 
LF 
"E WEDIN 

sk sak för experimenterande a ma-l 
prov kan ansluta experimentupp

~struktioner m.m. 

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

sedd {ör mellanfrekvens, har ett stift, 
som är kopplat till p rimär5polen på 
ingångstransformatorn T. (se schemat) . 
MF.inmatningen är således induktiv 
och dessutom lAgohmig för alt långa 
"verföringsledllingar utan oiägenhet 
kall kunna användas. 

/llgållgstransjormatom jör MF. 

Fig. 4 visar hu r den kan utföras. En 
vanlig MF·transfonnator tas isär, spol
röret avsågas och ena spolen borttas. 

Il 

Apparatens frontpanel. Volymkontrollen är kombinerad med 
strömbrytare. 

I dess ställe insättes en mind re spole, med hjälp av litet schellacklösning och 
lindad med ca 70 var v 0.15 mm isolerad litet fingerfärdighet. Mellanrummet mel
koppartråd. Den kan krysslindas för lan spolarna bestämmer ingångskretsens 
hand på en stomme av rullat papper selektivitet. Om man har tid, ks n man 

Stf#c,fdi8ta. 
CI = C2 = C,, = C.=O,1 ,uF 
C:. = Ca= l OO pF 
C7 = Cs= C. = C1o = O,0l ,ulo' 
CII = CI2 = 25 ,uF 2.5 V 
CU= CI4 = CI ö= 8 ,uF 450 V 

;= O,OOI,u}'C lf

R 1 = .500 kQ 1/2 W 
R.= 70 kO l "fl 
R~= lOO kQ 1/2 W 
R . = 300kQ 1/ 2 W 
R ,= 2 kQ 1/ 2 W 
Ro= l J•• pot. 
R, = 50 k l/2 W 
R. =100 kO 1/ 2 W 
R, =500 kQ 1/2 W 
R1o = 600Q 2 W 

= 500 Q 4 W 
T,= första MF·transformator 
R l1 

T. = an(lra MF·transformator 
T~= utgångstrandormator !ör högtaIarer.l 
T-t = nättransformator 
V, = 6K7 
V2 = 6SQ7 
V,, = 7135 
V, = 6X5GT 

"--- Dr = sildrosseI 20 H, 70 mA 
, U niversalenheteJ1S principschema. 
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experimentera litet med detta. Annars 

blir ca 10 mm lagom. 

Den MF-spole som blir över kan all

vändas för t illverkning aven ny MF

transformator av samma ntförande. 

Någon avstämningstrimmer skall gi

vetvis inte vara ansluten till den lilla 

kopplingsspolen. 

Förstärkningsregleringen. 
På frontpanelen si tter en volym

ontrolJ, som reglerar i nmatningen till 
LF-steget. Denna volymkontroll är även 

inkopplad när MF.steget användes. l ien 

dess utom ä r Mr-steget kopplat så att 

dess förstärhing skall kunna regleras 

manuellt utifrån. P rincipen för denna 

koppling är litet av ikande från det van_ 

liga, och skall därför ägnas en särskild 

be5krivnin". Fig. 5 visar schemat. D 

taljerna .till höger om kabelsträckan till

hör universalenheten och kan å terfinnas 

i schemat, fig. 1. Detaljerna till vänster 

i fig. 5 tillhör en tänkt supertillsats 
med volymkontroll (R I2 ) . lär ingen 

.. . _ 0 ' ~ 

Fig. 2. pparult:n fr n sidan. 

tillsatsapparat är an,;l uL n t ill MF· ' on· 

takten, erhåller MF-röret hela spän

ni ngsfalIet över motståndet Rit som 

negativ fö r pänning (ca 25 olt ) . MF-

röret blir därigenom hel t spärrat. När 

en tillsats med regleringsmotståndet R I2 

anslutes, kommer RI2 (2000 ohm) och 

RII (500 ohm) att parallellkopplas. Om 

R I2 står inställd på sitt största värde 

blir dess shuntande inverkan obetydlig, 

och spänningsfallet över R u och R I2 

blir fortfarande tillräckligt stort för att 

spärra MF-röret. Om nu RI2 (volym

kontr ollen) minskas, minskar även 

'pänningsfallet över R II och Rio och 
förstärkningen i lVIF-röret ökar. Som 

fig. 5 visar, kan också blandarröret få 

sin negativa förspänning från den nega

tiva änden a\' R12• vario-enom även detta 

stegs förstärkning regleras samtidigt. 

<'\gon automatisk volymkontroll erhål

les visserlitYen i nte med denna metod, 

mcn den kan åstadkommas på annat 

sätt. Vidare får man observera, att R,~ 

blir utsatt för relat.ivt stor belastning 

och s. ledes måste "ara trådlindad. En 

stor fö rdel med det här beskrivna syste· 

met är emellertid, att förutom »nolled· 

Dingen » endast en extra ledning er

fordr as fö r den yttre volymregleringen. 

Del-KVALITET ger Hel-KVALITET 

En radioallparat, ett inst.rument eller ett servicearbete l<an 

aldrig bli bättre, än ,lad de ingående delarnas k\'aUtet bestäm

mer. Återförsäljare och senice\'erkstäder - gå in för hel In'a

litet genom att köpa Edra delar från RAi\IAG-grost'isterna. \ ' i 

sälja under ansvar och garanU, och vi sälja endast Ull inregi

strerade firmor inom branschen. 

-

UDt OMAHRI HG ROSSI SH RNA 

,\D }klll.ri 
~\D G~istH Biich:ström 
AB Cah·ert " Co. 
Chrtml,lon R,,,110 AD 
AD Edgar R. Eklund 
Firma .~rn.t Eklöf 
}:Iektri.ka Instrument AB Elit 
Elektri~ka .4...8 Sif>nlellS 
IngellJi.irsflrmnn EU... 
E1eldro",lillndlu 
AB Eltroll 
AB Gylling & Co. 
AB lilnn..1I '" Samuel.on 
Flrmn Erik \V. LöCIis 
AB lliirt"n••on & Co. 
A D :>Iick ...l. &: Todsen 
no Pnlmb'ad ,\.B 
Nils H . P ..r"on " Co. 
Hadiokompa nl~t 
~Illllld Radio All 
Unlv... r.nl Imnort AB 
Flrm.. Erik lV.,lib"rg 
AB narald \Vi\lgren 

Stu(~ld,olm 
» 

GHtcborg 
Stol'l,holm 
lllllmö 
StocldlOlm 
,lohnnn(:'!sho,
Stoci.holm 
Hrommu 
Stocl,holm 

» 
Göteborg 

» 
I';"rl.ta.d 
Stockholm 

» 
I\lfllmö 
stockholm 
Sp.lnga 
Stockholm 

» 
Htiteoorg 
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mätbryggor för 
frekvensområdet 50 p/ s -100 Mp/s 

B101 Li'lgfrek.enshrygga fö r luiitning a v rc>< i ' fa11St"I', int!nk fan ser 
'ör mUtlliug flX ell'l;frolytcl' upp t ill GOO ,ul". Kan liven 1ll1viindas föl' proccn

t uell j ii lllfiil'el e ll1 pn cu y tb 'c nOl'lJl n l. 

ne oli ka kompone nt erna i D kOjlpli lJg" lm u u JlJl1Uilt a s ntqlTl at t 

Iiid ns los . Denml mii hling l\fln ke oberoende nv O!l1 l;ompouenlen 

e ller isolerad f r :'\.n j ord . HI tu g-grnJlnbele n iiI' 2 % . 


och !'I1(l:'H.: itl1 nser , 

de behii,er 
ä r j or(\arl 

lIätomnld ~Il : 


Ii Ol! lll- ;;OO mr g-oh m . områden 

0.1 H - Il.nOO n. 4 omr~ tl t' n 
~ llF- GOO 111', 8 o mr:itl l' lI 
! 1 v 111 ..\ v id UJlJln l~it njLIg- av 
ll il'lnJlng 
- 31l vi d uIl p mj itni ng av 
-'iii r (}ell 

~k;i r m g·allerko nd e ll .... :ll orn kUli cxn k t n llp

lIIat a~ p tl s i n plal$ i kOllpl i u :!€' lI olll 

l) r.\" gi-J all ~ no I1a n Jl slut ('~ t i ll 

. kii ! lll gl tlle rmo f :-; t il l1cl j·t:-; ii \' f(' 

iillrJt l • :\Ifllu& s k;inlH!allrl't vl:1 

ell PO t\' lltiOllH-'l l' l' I,a '!1 par:1Il (' IIm o l 
sl :1 1ld C' t Il t ll:lla ll St' l'a.-: !,!·t.\ llom Dfi t:l !l 
niog- U V brygp:ll.Il:{ " f ii i'lu st fa k t o l" - l'Jl I tU. 

8601 
f iil' radiofrcl;xen~ernn Ui kp / , -.l ~lfJ/·. 
. HilOllll'l1<lcu : J O 011111-10 ni ' ''oh111 . tI Olllr iiclen 

0.01 pl"-20.000 II I!', ;:; omrfldeu 
J.G ,u H-O.O:; fl. 

B 601 	 F ör de olika oTllnl cL ' l1a gil U(' r en Quggnw n lw l :w ± 1 % f ör tö l' re tlelcn al' 
llliitolllrå(\et.

" R a.d ln· Föru tom fiir uPJlllliitlling' a v de. :1 olika ";[l'(len k nn mall m ed br yggan u pp fre l(\"("ns
brygga" mU ta kOUlple.' hupet! :1U. er.. om Hl'O ba la nst'rutle elle r olmianserade. Imp d an· 

sen. fr:l n brygga n sel t . och hllflcr1ansen 
I ill jord iiI' 	 Yid utualanserad hrygga 
mycke t 1 ~lgU . 

8701 Impeda .~sbrYEga. föl' fl·C~{ ..enser 1- 100 Mp/s. Denua brygga iiI' s lleeiellt a y
sedd fur mn llllUgn r pu a n tenne r , k nh la l' och f eetlcl'lcdnillgnl' inow de tta

och fl'ek,ensom r {ld . nl'n~:ga n ba r t n'1. speeieltll fiirde lnr : 
8801 a) at t såvä l ba la ns a de om Icke bulan 'ernde impedanscl' kan uppmU la s 

med mmn lii tlhe t. 
bl impedansen fn Il brygga n sett och impednllsen till jord vid obalunsernd 

brygga ii I' bilda 1l1yek e t låga. 
Noggrannhe t : ± 2 "lo. 

B .. SOl : l\~i1to~ r"lde 0-100 m llli mho och ~u!>cel)tanser motsvarande ± 2;)0 pI<'.

I::0r de ..Sls tllltm~I r11l miitningnrna iiI' lIlot ' ,'arande \'Hrde fiir fl 701 betyulig-l 

lagr .. fn r a t t tllll ta noggrannare mtltningul' av lflga admittans\'ä r den vid 

de l!ogSl ll f rekvell ·erna . 

B 701 

A201 	 J<'rek\'ensannlysat.or föl' f rekvensområdet 50 p/s-20 k p/ . i\IUtområde -85 
db till +20 bd (med 1 ruW över GOO ohm som nolIn ivå ). 
Noggrannhet ± 1 db m ellun +20 och -'ii) db, ± 2 db mellan - 'i5 ch 
---8i) db. 
Elt tvi'lstegs kris lall!ilter gel' en bandbredrl !I V 10 p/ s v id -6 db och 60 pi ' 
vid -65 db. Illgångs irnpednnsen ilr större Iln 30.000 ohm. 

Induktnnsllletel' för npflllliitning ay jlHlnkt ansvii l'lle.u mellanM148·2 
0,0;) ,LIH och 100 mH . Xpggr::ll1nl1et. ± 2 % (ive r 1 .uII. 

Genera/age /I ter: 

EI.EKTRONIKBOI.AGET AB 
Kungsgatan 34, Stockholm. Tel, 21 6290. 2l 6291. 

http:J<'rek\'ensannlysat.or
http:brygp:ll.Il
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l 
' llOXETTJ;;]t -\7.J är ('D mnlt! cellmllcrofon tör 

IIDlVCr scllt bruk F'reln ' enslmrvall ii r rak mellan 
20- 16000 p/ s . D en tUekcr si\1edes hela det hö r · 
bara t onomril tlet . Ge nom ( ril m'aron av r eW llaus
top pa r Ur den synn erli gen oklill 8li g f ör a kustIsk 
återkopp li ng . A ll a ins trumente n I '"'" or kesrer 
:\ te r ,;!'i vil s pe r ft? l{ t, och lll ikrofo ll (l n l{ tln n ld r ig
;j \~c-rucla stu!i . Vitl så ng och tal åte r g a lla. fQ'all 

~('t i rUSle n och ä tc rgh' uin gen blir helt na t.ur
t r ogen . 

(;pp b r!l'!l'(1 av 4 gt . "oun dcclJer ro",) 8 tryck 
y to r i helt Oli<lra ude uPI, hä ng ni ng, J(linsli g het 
-50 d B. Kapacitet 10000 pr. Genom Ilen höga 
kapaciteten kan up p t ill flO m Ne r miJ, r ofonkaheJ 
ll11 viindas utan avsevii nl däm pning. 
Le \'creras komplett me·d 7.5 meter mikrofon kabel 
oc h kont a k te r . P ri s kr. 295:-. 
ROX ETT E t lllverl< ar iivcn b illiga rc meu änd o 'k 
go da m ikrofo ne r i oliku pr is11igen ltlln kr. 65:-. 

TILLVERKARE 

RONETIE PIEZOELECTRISCHE IND. 
AMSTERDAM - HOLlA~D 

GENERALAGENT fÖR SVER:GE 

AB GOSTA BÄ~KSTROM 
EHRENSVÄRDSGATAN 1·3 - STOCKHOLM K - Tel. Växel 540390 

"F R A 1\1 K I E" 

EN VÄRLDSPATENTERAD J:\'Y UPPFINNING 

Pris kr. 
290:

Se artikel i februarinunlret 

GE~ERALAC:E~T 

ULRICH SALCHOW 

Kungsgatan 33, STOCUIIOUI, lel. 10;; 84 

" %-~:-
" \..!. RlIrhållore 

Fig. 3. LF·kontakten i genomskärning med 
:tbo tenkonlakten:t utritad. Kontaktfjädern b . 
står av en 5 mm bred mässingsremsa, som i 
ena änden fastlödes vid ett stift å rörhållaren 
och i andra vilar på moistående stift på rör· 
hAllareIl . Mitt på kontaktfjädern lödes ell t 
klistras fast en liten platta, vars tjocklek a . 
pafsas så, alt kontakten brytes när rörsockeln' 

styrpinne skjutes in. 

A1ltennkopplingen. 
Ännu en detalj bör särs ilt nämna!. 

Studerar man schemat i fi g. l närmare. 
skall man finna att en antenn kan an 
slutas till både MF- och LF-kontakten 
via en särskild bussning, som är place
rad på universal aggregatets baksida. 
Vitsen med detta är, att man inte be· 
höver ha någon extra anslutning fö ' 
antenn på d apparater, som anslutas 
till universalenheten, utan även denna 
detalj ordnas via samma kabel. Detta 
system har visat sig fungera alldeles ut· 
märkt. Någon särskild skärmning a\' 
antennledningen är ej nödvändig. 

Övriga detaljer. 
Frontpane\ell är av Irostlackerad 

masonit, 24 cm bred och 25 cm hög. 
Chassiet, som är av 1,5 mm aluminium
plåt, har måtten 8X 22 X 18 cm. Om vi 

T,.imkonden~ator 

.-11---11- Jörnpulverkärno 

1 ~:x:J4-U-_ IMF- spole 

1_--.41-- Skarvrör 

~---jll-- Koppling!l.spole 

Spolburk 

Fig. 4. Skiss över första MF·lransfomtatorn . 
~i ll gångslransformalorn:t. 

tar en promenad runt chassiet från Mr
ingången till LF-ingången, så stöter vi 
på delarna i följande ordning: första 
MF-transformatorn, MF-rör, likriktar-
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Trådinspelning är en fascinerande 

hobby både för UInatören ol'h musil,sam

hlren. En av de vildigaste detaljerna i ut

"ustningen är t o n t r å d e II och den måste Vllra 

av högsta I{valitet för att ge ett gott resultat. En 

!(od och varaIdig återgi\'Ding heror på tontrådens rätta 

legering. Den måste också vara rostfri och högglans

Iloler3<1 tör att undvika slitage på magnet.iseringshuvudet. 

Vi tillhandahålla tontråd, . 0111 framställt . enligt 

WelA.t l.'TS .• pecif ;kationer ifråga om hållfasthet, 

styvhet, mag netiska lag rin l5segenskaper och 

fide litet. (300 Orsted och 2.500 Gauss approx.) 

Den levereras upplindad pil standard.•pole <IL' 


Annourtyp och i speci/lll kartong f ör arki.t'er;ng. 


WEBSTER tråddiktafon 
är den förnämsta i marknaden,* 

, illt-erkad av viiridens ledande f abri
lmnt i branschen. . 


Uodell l/J. Rörbestyckning av 4 miltiaty rrijr, futkontroll, tidsindiklltor. 
aatomat;skt dopp, ut'tagbar .•paltaUrik, .speciel/.t radiolIttag och tryck. 
Imapp.."zanövrer;ng. 

Vi lagerföra alla reservdelar 0,,11 utföra förekolllmande relmrationer 
samt Jämna i övrigt fullständig Webst.er·servil~e. 

GENERALAGENT 

GEORG SYLWANDER 

AKTIEBOLAG STOCKI-IOLM 

-------- Nybroga tan 12 - 'l'el. 67 5150, 01 51 51--------- ------ --- * B e tyda n de n y bt .,tälll/;ngnr från Arm e n o c h Marin e n ha i da g ar n a dl/Yo b evisat We:b " tern.~ ö verlägsenhet. 
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Nyhet för radioamatörer och reparatöret rör, nättransformator, slutrör, LF- och 

LÖDLAMPA detektorrör samt andra MF-transforma-KARLEW 
ldeali.kt liidverkty g mr g rBne löun lngar , 
oell 80m hjlllp\'li l'me vid liidn'ing av .törrl' 
saker med el. kol\". S pecie lit liimpli~ f iir LJU 
radloserviec. lÖdning a v g r;iHe kort\·ågs.polar. 
chassier m. ID 

• 	 L itet format. H öj d 
150. dium . 2;; mlll . 

• 	 SnahLJ och bek\' ii m a t t 
orbe ta me d . U[Jl)\'U rm
llngstid endas t 20 se k. 

• 	 Smal ::: pe t s ltlga nH?d 
en dialneter a v om
kring 4 mm och UUO O 
tempe ra tur. 

• 	 BrinIH'r m e:tl rijd ~ p l'it . 
3;; min. p il e n fy ll 
ni ug . 

• 	 B'nU tlin<li gt o fa rlig. 

E'örslil jes a'" \"arje \"ii J~or t l?ra d r :1(Ii o -, j ii r n
oc h e le k t ris k n t:ir . FinT1 !'4 il f' 1\ ~.i p (, ]o: (I l' r or ! 
k a n d p ll re k\' i r {' l'tl :! 4li r'p !.;: l r r: l ll o~s pil Ile da ll 
st:h'ndc kIlIH1ll;.!. 

J:t'n\n IngclIWr"nrma 1iurl li Jij on & Lewcre ntz 
.sliitIJa k~\· li :.r 'H <I - ~ t oekho lm 41 

r c.kv ire ru ti a lt ~:i Ilt1 n " Jllot [Io ....tf;jr ~ l\.oll 

.. .. . . s t. K AHU·j'" Lö Tl L A)lPA. il h. l~ : ,;:; 
p lus por lo (2 st . f raktfri tr ) . 

Nallin 

Bostad 

Po~ tat1rc .. ~ .. ... .............. ... .. ......... . ,.. . .. .... ,. . .... .. , 

Bytps.l·iitt inom 8 Ilng-a r flirlH'lJ tt ll l' om lam pa n 
ej utfall"r till helr.t~ J1h<'t. 

Radiotekniskt NYTT 
[J 	THE HADIO HA:>lHWOK. 

~·,\"Ul.liOlHlll t ·1l 1 ~ : lI.:.' Ul'lJlag-a. 820 s · 
fnb. . .... ... .......... ...... .. . ....... . , . ... . . 1;3: 75 

D 	BRAX'S R ö l( VADE )LECC)[ 11150. 
~.rlltk u llllHe lL lllJpla ,1:11 m e d a Il \. i::;
nin gar Hn'u P:l s\·t:. llsl"a. GOS ~ .... 17 : 50 

D 	HIKTS AXLl Kf:-;KS t'o r the r a 
lIio arnateul' , l ' P II la ;:-a 1!1·1f). 128 s. 7 , 20 

D 	A. R. H. L. AKTEX:>A unOK. 
Xy. bet.rdlig't utökad ul' plug a 1040. 
188 s. . . .. ....... .... . . . . .. . . ....... ...... ,. 7 : 20 

O TlU) RADIO A)IATE CH 'S l-LL,;:; 
unOK 1950. 
HHtu,! .. .... 13 : 15 Inu u nd c n CU ... 21 : 

D 	RöHIUXDBOK. 
nedi~l'rat1 a v G. Blkk ~ trÖm. n u ta 
fiir ;i\'e r 800 e uropeiska 0<: 11 a m c
rikan ~ kn radio l' iir .. .. .. .. .. "... .... ..... 1: Då 

D 	HADIOnö R OC H D E IUS A:> 
VXXDXIXG . 
D pke th-Liifg r e n. InlE> llni ug i pl pk
tro n-riire n s fys if.~ :lli s:; kH g- rU1Hli!r, 
t.l'ktlbd..::a egpn :-;kapr'r oC'h atl\' ;i n u 
niTl~nr i rac]ioOlOttag'are Of..:..lI r ö r 
~tHrknl'(', -174 s . [1l1J . .. ........ , ,, ,, ... 27: ÖO 

D 	GHH"TlLÄGGAXIHJ RADIOTEK· 
NIK 3. 
S. )IalmRtriim (AGA:R kompen 
dlmn 31. 311 8. Stort formul .... .. 7 : 50 

HUMGS&'o~ 
Böcker I 8 vAnlDpr. 


Itor trknl,..k U\' df~lnillJ: t tro upp. 


KungolflltRn 26. STOeIUIOLll. T.I. t:l28 15 


VRr god slind rö rprlc kade mot po s tfö r Sko t t: 

Namn 

Adress 

PH 3 

tor. Alla övriga detaljer har placerats 

på chassiets undersida. De enda led
ningar som skärmats är den från volym-

I 

8L- rör MF'rör 

F ig. 5. F j ärrmanö\T[erin rr av M F-stc"cts för
stärkning. 

17 = 0,1 ! ' 
R (2 = 2000 Q tr ådlinclad potenliometer 
R,:,= 500 kQ Betr . C, . C" ' 
R,.! = l ~lQ Rl> RI! se fi g. 1. 

kontrol1en till LF-rör ls galler samt den 
från MF-rörets anod till andra .MF
tran. formatorn emedan de"Ssa blir rela· 
ti vt långa. 

Sedan enheten monterats och kopp
lats, kontrolleras rörens arbetsspän
ningar med en voltmeter. LF-delen pro
\'as crenom att man sätter en mej sel pil 
LF-rörets galler, varvid något brum 
skaJ! höra . MF-stecyet trimmas in på 
450 a 460 kpl s med h jälp av någon 
signalgenerator. 

I nästa del av denna artikel följer 
en översikt av universalaggregatets an- , 
vändningsmöjligheter samt beskrivning 
på några tlllsatsanordningar. 

POPULÄR RADIO:s 

In bindningspärmar 
samt 

Bundna årglngar 1949 
Imn le\,erel'as efter den 15 mars. 

Pris pä.rmar 2: 50, årgångar 10: 

Dessutom i'innes ett beg-riinsul au
tu l plil'lllar W4:;-1!)4t; ~ :1ll11 I'liSI a 
k a bWH!nll å rgtlllgal' l04G oel! 1!)48. 

Gör Eder beställning un,ler adress 

POPULÄR RADIO 

DUCATI: 
Elekt.rolyt-, glimmer- och pappers
kondensatorer, 

LEDNINGAR: 
Electrllu-Wire (nedle(lnings

kabel) • 

RD'-K-gummikabel. 

Skärmad ncdledning. 

SI,årmad "icl,·up-I,abel. 


N &. K HÖRTELEFONER: 
FörstIdassig In'alitet. Kr. 22:-. 

GRAMMOFONSTIFT: 
llri!:iill Hel!t , \'arje nål för 10 
å lergh'lIjngar, aslmr 0111 100 n:l
lar. I'rb lir. 2:-. 

Ny Imtalog ut[wmmen. Sändes 
endast liLl fil'll1or inoll1 bran d 1cn . ) 

T.I. 174980 

RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 
SPECIALTY PER 

A.-B. ERIK SUNDBERG 


I nANSfORMA TORFABRIK • TUREBERG 
Box 3221, Stockholm 3. TEUfON STOCKHOLM 3516Bl, 351666 

\.._~ -------)---- 
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Tekniska data för S. C. C. coaxialkablar 


I
s. ~. I .c. Is. . Is. c. 
2101 21::12 21;:;0 

1 

T 	 s. c. j s. . Is. c. Is.c. s. c. s. C. R GU
212. 2120 2139 210G 21:31 2111 2120 SU 

s.c. 	 COAXIAL 
NOlll inu l C>lP>lCi - 1 ~j

2132 Uw e. l' F/ I'·t. ~ 21.5 ~1 . 5 ~~....E.....~~~~ W ,U 

1\"olllill a l V/~ o.GOn 0.(i69 ~ 0.0;:;7 0.U;)7 0.(;74 O. ~(i O.(j(;(i 0.0(17 ~ 
1\ u luiual IUl lle- ' ~ 

2128 

___deuce OlllUS ~I~~~ D8 ~~~~ liiO ~ 
i\ l a .· . Voltage I 

2126 

2150 

(l' lJl ~C) 	 KV. 
(I'c:lk) 12.;; fl ii 7 7 1.1" 1..7i) , .r; 1 7 1.75 

----'---- ---1-----

-
---

'
. In x. ' ·oltn;.:!' 

2106 (R. Jo'. ) K. V. 
4.2:; R.i) 1 4II c un:Jti~I~ ;ea k) ' 0.2:; ~I~ :Lj :u; r -

2131 
tIll/ IOO f r. I 

HlO :l Ic! I 1.74 :U l4:1.4 N, 4.4(; 2.;)0 J.7ii 2 .1 7 2.1 :1 2.75 2 
:lIc/s 2 .li:i;J. '5 1i .2.' 

2101 
:1.2:\ :).14 4.,.) 3 

:lIc/s :',{i7 1U ;U J O.H;; 
R.7(i G.4:! 3.K'i ~.H4 
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l 'owc l' H aliII ". 
Wa tt 

] 00 }fe/s 640 l,:) :l!iO 
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AB BO PALMBLAD - Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm - Tel. 401940,401545,414143 

NORMA 
DRIFTSINSTRUMENT 

Lättskötta, precisionsbetonade, robusta 

LlNDNINGSKORTSLUTNINGS-PROVARE 

MOD. 134 

PrinciII : E t t korL' ln t ll ingvarv s nge l' effekt fr å n en oscillators reso lla m;k r ets, va rviIl nnodstl'ömmen ökar. Denna ö m Ing 
u\'Hises d irel;: t på e tt balam;kopplat 100 /l A-nidspoleills trumem III d , 5 mm sknlbå gHi llgd. 

Uänsli gbet : ] ska l'del = 0 25 yary2/ Q (ett lw rts! n tnings\'m'v med ]5 mm 0 n" 0,02,) m m koppa l'tJ' rtd gel' 1 1/2 skaldel , 
d . v. S. Iycll lgt :!,l1s1nHt. 

!\lax. och mill . mä tt för lindningen, som skall llro"as : inre jjpVJlillg min. 5x5 = (1 mm 0 ) , spolliingd ro . . ]00 mm, 
l-i udll iJ)"s h Ujd max. GO Illl U, 

An"ä ndningsområden : Provning fl V j ii 1'll!iif<:\ spola t' ocll alla s lag-s 1! Ildningar , . , som t. x. : smill runsfo rmn tor lindlli ngar, 
Ulo, or -, tonf rel,,·en ·t ra n,sfo rmutol'er , re lii -, 111 ilta rspole-, r:Hliospolc li ndll Lngu r o. s, ", 

Nä ta nslutni ng : 220 V ± 20 Q/o, GO p/ . 3;} Y.\ , 20 W . Y t I'e måt t : 2' [' X22 X 220 mm. i kt: O kg, (med lJund Lag). 

Leverans fr&!ln lager. 

Instrument DB P. G.INNELL &CD., Vasavägen 30, Lidingö 1 
Tel.fo" 6S 18 38 
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Nytt AVO-instrument 
"HIGH SENSITIVITY"• 20000 ohm/V 

Serien a v redan 'fiilldinda AYO-in
s tr\1lnent - A"vometer 7 och 40 
samt Avominor Universal - h ur 
1111 Il Wknts med Avometer modell 
HS, ett högkä nsligt iustrument f öl' 
murulng av lik lSt riim. lik- och vllx!!l
spUnning samt resista ns inom 2;:i modell HS 
miitomrflden. Illl'e mutst il. nd vid 
Jikspiinnillg 200()0 Ohm/ V. ,' id ii. Ispii nnillg 1000 ohm/ V. Spiin 
uingsfa LI et ,id liks tr ömsluii t nlng övers tiger ej tJOO mY. 
Avompter nlOdpLI H S ha r samma dimen~lo ller som A '"O 7 och 
AVO 40 och kUllIletecknas nv sammIl gedigna lit f tirande. Den 
dubbel,erkande mnxima lll t Hlsnillgpn - ntWsning sker ,"id visa
rpns aLIrftir has t i/.(R acceleration elle!' a lltfiir stora tryck mot 
endera nv ändHingdema - f inns iiven på dettu ins tl'llmellt och 
skyddar dN IDot skada vid ycntuell fe linlwppliug. 

Pris Kr. 3 i 5 : - (med lä(lerväsl(a 405: -). 

Delfiir niirmnre uPJ,tys ntngor och brosch,-r hos A VO-Ins trumenteos 
ensumförsiiJJa re (Ö . Sl'~rige: 

SRA SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
ALSTRöl\IERGATAN 12 - STOCKHOLM - TEL. 223140. FIUALER I GöTEBORG, l\IALl\Iö OCH SUNDSVALL 

POPULÄR RADIO NR 3/1950 

ALLT OM YA 

VÄGLÄNGDSPLANEN 

(bl. a . revide rad s ta ti onsskala) 

~a, 
Vå.g.ecu,.,(futa,f,eeteK 

Pris 75 öre 

• 
oumbärlig vid trimning och 
justering av stationsskalor 

• 
Pressbyråns kiosker 

eller direkt från 

RADIOTEKNISKA FÖRLAGET 
Postbox 36, BROMMA 

'-----------~ 

Telegraferingslektioner 

För utsändningarna under tiden 9/ 1-31/ 3 
1950 gäller nedanstående plan: 

Stationssignal : SHQ 

Frekvenser och våg typer äro ändrade sålunda: 

kl 073Q--11oo frekvens 6300 kp / s (47,6 m) A 2 


6470 kp/ s (46,4 m) A 2 
kl. 190Q--2215 frekvens 4030 kp/ s (74,4 m) A l 

6470 kp/ s (46,4 m) A 2 

~d__1 Måndagar-Fredagar 

C730---0Boo 
OB00-0830 
083Q--0900 
090a-D930 
0930---1000 
l OOQ--l030 
1030---11 00 

Tid 1___ l\_Iåndagar, Tisdagar, 
Torsdagar. Fredagar 

19OQ--1930 
1930---2000 

1 2000---2030 
2030---2100 
2100---2130 

I 2130---2200 
2200-2215 

') klartext. 
e) klartext. 
") halva tiden klartext. 
' ) halva tiden klartext . 

1'-- 
6300 kp/ s 6470 kp!s 
W-takt') 60-takt" 
W-t akt 60-takt 
60-takt SO-takt 
60-takt 80-takt" 
60-takt' BO-t akt • 
BO-takt 100-takt' 
BO-takt') 10Q--12S-takt 

I 
4030 kp/s o~6470 kp/ s 

4O-takt" 
60-takt' ) 
60-taktO) 
80-takt') 
BO-takt' ) 
100---125-takt' ) 
60-taktO) 

") klartext. 

e) alla morsetecken, som förekomma vid inter, 

na tionell trafik. 


ZETHRAEUS, F : Matemalil, uch radiQ. 
Del I : Elektriska svängningskretsar ; 
Del II: Radiorörets teori och praktik. 
Ejnar Munksgaards förlag, Köpenhamn. 
Tillsammans 268 s., 133 Hg. Pris dkr 
22: - resp. 23 : - . 

~Matematik oeh radio» avser att ge den in· 
tresserade en inblick i den symboliska räkne
metodens tillämpningar på l'adiotckniska frå
gor. Med intresserad måste man då första 
den som besitter högskolebildning i mate
matik. J verket sammanfattas en inträngande 
matematisk analys av de i radiotekniken van 
ligen förekommande kopplingarna. Tyvärr sy
nes fö rfattaren, som skriver på svenska, helt 
ha förlorat kontakten med utvecklingen på 
det radiotekniska omradet under de senaste 
tju gu ären. Han använder dessutom genom
gående en privat nomenklatur, som gör alt 
framställningen pa väsen tliga punkter blir 
mycket svårbegriplig. Ett närmare referat av 
denna nomenklatur är överflödigt, men man 
kan ej undgå att fö rv na ig över att förlaget 
ej låtit en fackman granska manuskriptet 
innan det befordrades tiIJ trycket. Hade så 
skett skulle det utan tvivel intressanta och 
värdefulla matematiska stoffet fått en lämp
ligare inramning och boken kunnat fylla en 

96 
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Miniatyrrör 

för nätmotlagare! 


6,3 V växelslrömsrör 

@ ~!~!id bln"" "" 

@ :~~~'"'"' p,n"" 
6AT6 

~ Duodiod·triod, det ek · 
~ tor och låg freh vellS 

6AQ:; 
Slutpcntud 

6\Ka 
Högfrekvens pentod 

6.16 
Dubbeltriod , blf1ndar· 
rör 

6X4 
2 ·vägs likriktarr jjr 

0,15 amp. allslrömsrör 

1~8E6 
Penlagrid blaIIdarrör ~ 

@ Högf 
128 \ 6 

rekvens pelltod 

I~AT6 
Du.odiod·r.riod, detek 
tor och. lågfrekvens ~ 

® 5085 
-- Strålpentod slutrör 

@ 
19.16 
Dubbeltriod, blandar
rör 

@ 35W4 
l-vägs lilcriktarrör 

1383+Cä 

Nya precisionsrör i 
mindre dimensioner 
med b ä t t r e data 

Nu finns in te bara Tungsram ;;tabil konstruktion, som medför hl. L 

miniatyrr"r för balleriapparater frihet från mikroroni. Utomordent

utan också för växe1ström. - och all l iga elektriska egenskaper särskilt 

s t röm~mottagar" och förstärkare. pä kortv g. Det är rör för dagenE 
o h morgondagens förnäma, kompakta, 

arje rör till verkas i helglasut fö ran
lätta och oömma apparatkonstruktio

de i samma dimensioner (l9 X 61 mm 
ner. Skriv efter data och detaljed 

max .) och för samma fatt ning som 
mots\'urande amer ikanoka typer. ORlON FABRlKS- & FORSÄLJI\INGS-AB 

S"arvar/Iatan 14. Stockholm
Samtliga miniatyrrör har en ena

Telp.fon 520115
stäende mekanisk hållfasthet genom 

tLed al" ills.lfontor i Göteborg ocla Mal"'" 
Fabr ill. j SUdertälj. 

TUNGSRAM

00 

ffi ~ LID il @ ffi @ ffi 




33 Mätområ:den 
Liks p,i nni ng : o-O.r>-2 ,(i- 1 110-250

1 000 ,·olt. 

Viixe l ' pti nlli ll g : o-~. r 10-50-250--1000 
' ·olt. 

L ik - o"h v;;xeJs( r öm: 0·_·-0.1- 1- 2.;;-10
5 :!;;o 01.\ 0011 O- l - G nm per e. 

) Iot ' t:\nus m:itnlng: 0-10000- 100 flOO 
ohm . 

Kri n-II g h"t: 10000 ohm Pl'f yolt vid b6.dc 
\"li xcl- ad1 l ili:~ pä n ning. 

... ·o F:g r a nh e-t: 1 elo dd li kströnl oc h 1,5 'I, 
vid ,-!.i. xe ls tl'ö Jn . 

SkalJii ll gd : (JO mm med s pegels ka Ja oc h 
knh·\' i~ifl re . 

l!: t t i allo f(i rst klas~ lg t Inst r ument f ör 
e lldast K r . 215 : - ne tto. 

L ag ~rföres i 

S.'e r igt! fl l ' : 
.-.- - - 

Radiomateriel av 
egen tillverkning 

Signallalllphållare 
med l'1id. gr ön. gul e!ler kl ll r lins . 

Med d"iirgfa tl nin~ .... .. Kl'. 2: 25 
Med ba j onettfattning. .. :I> 2 : 40 

LaItoratoriepropp 
-xt ra kru f. ig med 3 fjU d rarSignallalllphållare 
3a m t genomguende t " Urhlll . 

Kr. O: i5lsa mpan utby tbar utifri'm. Lev. 

med r öd, grön, gUl eLle r kla r lI us. V,d s/firre par/ ier b"g ;;r oflert 


Med d viirgfa ttning .. . .. . ) 4: 20 

Med ba jonett fa ltning . .. I\: r . 4 : 35 
 RADIOKOMPANIET 
Vd, S/o ra kn'alo/C (64 .•id) pr
hdll"r "i enkl".,/ Ileroom a ll m· Ode ngata n il6 - St""kholm. 

"ända 1:20 i frimärken Tel. "iixel 31 31 14. 3'.l 20 60. 3100 25 

viss uppgift i den allt för sparsamma nor· 
diska facklitteraturen på området. I det skick 
verket nu föreligger kan man endast önska 
a ll en ev. ny upplaga blir genomsedd och om
arbetad med bättre text och helt moderniserat 
bildmaterial. 

eOH. 

POPULÄR RADro: s Radiolexikon, vol. 
9 och W, s. 457- 516 resp. 517-578. 
Stockholm 1949, Nordisk Rotogravyr. 
P ris kr. 2 : - pr vol. 

F ran och med volym 9 av POPULÄR 
R ADIO :s Radiolexikon har civilingenjör Stig 
Holmquist inträtt som författare. l stort sett 
har den nye författaren följt · de riktlinjer 
som tidigare uppgjorts för boken, men man 
kan konstatera, att uppläggningen nu i vissa 
avseenden är mera uttömmande och mera 
de taljrik. Likasa kan man . påra att mate· 
rialet nu fört s fram även till senare tids er
farenheter på området. Man kan endast hälsa 
denna nya inriktning, som Radiolexikonet får 
från och med nu, med glädje. 

FörfattarelI har sökt få med inte bara 
grund läggande nppgifter utan även ell del 
prakt iska tillämpningar, som exempelvis un
der uppslagsordet ) Nyckelknäppar) , vilket 
gör lexikonet värdefullt för både radiotekni 
kel' och -amatörer. De rik tlinjer för använd· 
n ingen och allmänna omdömen som lämna. 
för kopplingar och detaljer bör vara av stort 
värde för rad iomän av båda dessa kategorier. 

Man noterar också med tillfredsställelse att 
författaren eft rsträvat att fii med så mycket 
:& färskt) material som möjligt även om del 
begränsade utrymmet naturligtvis t" ingat till 
en viss a terhAllsamhet härvidlag. Det är ock8å 
med tillfredsställelse man lägger märke till all 
fö rfattaren ägnat nomenklaturfrågan stor upp· 
märksamhet även om man här och var träffar 
på avv ikelser från TNC :s rekommendationer 
i fråcra om förkortningar. Att MKS·systemet ~ 
enheter används parallellt med Ce S·syste· 
mets enheter få r väl bdraktas som nödvän 
digt under en övergångsperiod innan MKS 
systemet slagit helt igenom. 

Vol. 9 omfattar ord från Logan:tmiskl dekre
ment till Mo/slåndskopplat HF-steg och vol. 
10 ord från Mots/åndskopplat LF·sleg till 
Piezoelek lrisk kristall. Bland mera uI förligt 
behandlade uppslagsord i de nya volymerna 
märk- Lågfrekvens/ransformator, Löp/idsstyr
da rör, Magn etisk permeabilitet, Magnetron, 
Mekrm ;skt sviingningssystem, Mellanfrek vens
.förstärkare, Modu,lering, Motkoppling, Mo/ · 
ståndskopplat hög/rekvensjörstärkarsteg, Mot· 
ståndskopplat lågjrekvens/örstärkarsleg. Multi
vibrator, Miitbrygga, Neutralisering, Nyck el· 
knäppar, Nyckling, Oscillator. 

ägra detalj anmärkn ingar : 
Under uppslagsordet MKS-systemel uppger 

författaren, att dielektrieitetskonstanten eo för 
vakuum i tlet rat ionaljserade MKS·systemet 

l 
är = 36. 10" farad / meter och att penneabili· 

teten i vakuum Po är = 4 '1O-' henry/ meter. 
l 

Detta är fel: skall vara E" = 36 7 . 10.

farad / meter och ,UO=47' 10-' henry/ meter. 
Under uppslagsordet Optimal anodbelast

ning borde nog förklarat s vad som menas 
med , distofsionsfri utgilngseffekt'. 
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bud ev. ensamförsäljare. 

~1:~::~~~~~Ir,R~:A~D~I:OF:.RIK 

, 
"ALPHA - INDU_STRIN I IN. D:USTRINS~TJÄ·NS T 

ALPHA 

Snecialutföl'lInd D I1 t. ex. med edra Iwntakter och lödallslutllingar 
offereras på begäran. 

AKTIEBOLAGET ALPHA ETT LM ERICSSON FÖRETAG 

VIPPSTRÖMSTÄLLARE - gedigna och driftsäkra. De nbildade typerna 
fXr 2 A. 250 V utföras dt'ls som 2·polig s t römstä.llare, typ 782, oeh 
dels som l-Plllil!, 2·,·ål:s omkoppla"e. tyo 783. 
Ile h" momenfbrytning och äro försedtla med dubbel isolering för 
man",'eramlell. 

Under uppslagsordet Magnetisk fältstyrka 
bör påpekas, att den angivna formeln endast 
·äller exakt för spole av oändligt stor längd. 

Den fullständiga formeln är betydligt mer 
'omplicerad än den angivna! 

Sch. 

5TEINBRECHER, E: Elektrisches sehen. 
Universum VerIagcs. M. B. H ., Wien 1947. 
47· s. 15 fig . 
Det finns numera en ganska rikl ig litteratur 

I)m radar, var för man ställer ganska stora 
anspråk på ett nytt tillskott till floran. Denna 
hok gör dock på intet sätt anspråk på att 
komma med något tekniskt nytt . å gOIl som 
~mt1iga teckningar och radar fotos äro också 
"iiIkända från engelsk litteratur. Dt't är dock 
intressant att läsa en tysk framställn ing av 
radar, där man ocksa omsorg&Iullt tagi t vara 
på alla möjligheter i pedagogiskt avseende. 

kapitlet , Störung und Ccgenm assnahmen:t 
{motmedel mot radar} avslöjas också en del 
mindre allmänt kända tekniska detaljer. 

B. S. 

Under rnhrlkpn RaIU .. l n' ItI.lrl~n. ny ....I~.. In 
mrH Ul'PlClftfOir Im" .fllvt-rlulr,.. ..4·h Inll1Urtör.. , 
OlD n,-ht-"-r, 80m av lörfltUlteo Introducera. pi 
....rknaden. 

Precisionsmotstånd 
S venska Mätapparater Fabrik.~ AB, Stock· 

Ilo lm, har översän. några teknh,ka uppgifter 

o1950 ars RADIO=: 
katalog är utkommen 

inneh" ."·r .tort 

UJ"'\'ul av radlo

JllRt f.'lrle l för r .,.. 

1'R.nttÖ,,"T och 

amatörer. 

Spolcentraler 
Radiorör 
Kondensatorer 
Motstånd 
SldvväxJare och 
motorer 
Transformatorer 
Högtalare 
Kortvägsmate. 
rial JU. JU., m. m. 

NATIONAL RADIO 
n ,uarf.'ga tnn l. Stockholm. T el. 208662. 

Sä n Ll gralis och f ralI k o 1950 It r s ka talog. 

:S-a nt u: .. .... . .. ... .. ....... ..... ...... . ....... ... . ... .......... .. . 


Bostad : 

Postadress: ....... ...................... ..... .. ......... ... ... 

P. R. 3/50 

KVALITET 
- HELT IGENOM 

Infordra flerfärgsbroschyr över 
vAra nyheter i rad iomottagare 
och grammofonmöbler. Pd 
platser, där vi fOna icke äro 
representerade, anlagtU 011&' 

Sundbyberg, Tel. 28260:1 



10 k ohmmotstånden. Temperaturkoefficien. beträffande firmans egen tillverkning avladioteknisk ten är för mangan in ± 2 lO-ö och +13 10·/1dekadmotstånd typ ROP. Dessa dekadmot· 
stånd, som är avsedda för laboratorier, har för kromnickel, varför temperaturberoendeI 
trildlindade motståndselement lindade med blir mycket obetydligt. 
man"aninträd rör motstAndselement mellan Omkopplarna är av borsllyp med stommenHaandbog i bakelit. Kontaktfjädrarna är av fosforbronti0,1 till l 000 Q och med kromnickeltråd rör 

och kontaktmotständet av storleksordningen 
Boken nr skrIven n D a nm a r k s [ r'im .ta fnck 2 10-3 ohm. 
mil n och lir den mest utt ii mmanue rad iohanu-' No <>'grannheten för de olika dekadstegen 
b ok 80m utkommit I Skandina\'ien. D"n hur fram;år av nedanstuende tabell, som även an· 
kallats " Ratiiofolke. Bib,,!"' och genom att ger lindningssätt och max. ström vid 20 oc 
d en li r Inbundell l 2 r lngpiirm8r "" nlt komplet 4'()0 C temperaturförhöjning. 
te rings blad ert ' f bebov kao In",ittas bli r d en I tabell 2 anges de maximala procentuella 

avvikelserna i serieresistansen hos olika mot
ståndstyper som funktion av frekven sen. FÖl 
0,1· och l-ohmsstegen beror felet nästan ut . 

Ett utWrligt pros pel,t oJll meuurbdarc och 

en handbok som aldrig fiiråldras! 
slutande pä skineffekten och är oberoende av 

inneh~lI slindps på begäran . p riHN iir illb . i 2 omkopplarens inställn ing. För 10-ohmsstegen 
klotpii rmar 79 kr. ol'h i 2 bah·fr. bund 86 kr. Dekadmotsländ frän Svenska Mätapparater ändras felet något med inställningen och äJ 
BOke n siiljes p,' bpk väm'a nvbctnlningsvillkor Fabriks A j B. störst i mnximaIläget. För loo·ohmstypen er· 
rör den .om ~å ö n_kar. 

Tabell 1.AB HENRIK LINDSTÅHLS 

BOKHANDEL Nog·IMotstånd 
Ode.ng atun 22 • StockhuLm. per steg grann· Lindningssätt 

ohm het % 

Silnd t ill undortel'kn sd - mot po.tför"kott 
pA avbetatning ; Bifilärt 
.... .. ex. Radloteknl ~ k Haandbog I 2 IdotlJ tI 

0,1 ± 1,0 
Ayrton-Perry 


7l) kr. 

l ±0,25 

Ayrton-Perry 
...... ex. Radio teknisk Baand bog i 2 halvfr . b,! 

10 ±0,1 
Ayrton-Perry100 ±0.1

86 kr. Ett lager trådlindning på
P.rospekt ti ll Uadioteknisk fIaandbog . glimmerstommeIEtt lager tråd lindning på 

1000 ± 0.1 
Samn : 

10000 ±O,l glimmerstomme 
Ad r!!88 : ....... ... .......................... . .. ... . .. .. ... . l'H 
~............................ .......... . .......... . ... . t ....... , ............ 0 •• , ••• "0 • •• • '" .. . ....... ... to ••••• • •••• to. to., ... .. ........... to. '0' ............ .. .....


Max. ström vid I Max. effekt vid 
temp.·förhöjning temp.-förhöjning 
20° C 4()0 C 4()0 C 

lA 1,6A 0,25 W 
550mA BOOrnA 0,6 W 
170mA 250 mA 0,6 W 


55 mA BOrnA 
 0,6 W 

16mA 23mA 0,5 W 

5mA 7 rnA 0,5 W 

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


~ 
SlEMENS 

ISOLERADE 

ANSLUTNINGS 

KLAM/\!\OR 


tillverkas i olika typer för montage i plåt

och bakelittavlor. De äro väl beröringsskyd

dade och ha "oförlorbara" klämhuvuden av 

svart isolermaterial. 

För strömmar upp till 250 A. 

Leverans från lager! 

SlEMENS 
MÄTINSTR UM ENTAVDELNINGEN MS 120 

STOCKHOLM · GÖTEBORG· MALMÖ· SUNDSVALL · NORRKÖPING · SKELLEFTEÅ' ÖREBRO · KARLSTAD· JÖNKÖPING 



löser Edra mätproblem 
» :.\I en~ lll"( est» iiI' nll111nel Il" MlIrcou !s n~- a . mod erna in

' 1I'IlIlIelJt~erie fiil' rad i ()~el'\'i<-ebr\lk _ I>e~~a ill"lrll lll l'lL t 
fiil'e nil labol'a t ur ielrl~1 r llllleu: ell» k\'lll i; el o{·h precisiou 
llIeu ser\'iceill8tnllilPlllell ~ 1Il illlg'8i Li ighe l Od 1 lJel"' ii lUll for

w at. i\Iätolllddeu o(·h pre:-I :r lllla ha H'1lUSSiI t · icke lJlult Portabel Signalgenerator t yp TF 888 

ef ter Lia geus kra y l1lan ii\'!Jll fij r llW l'golHlu gen 

I-\:ri~lallkolltrolll'rad s ig llalg ' llPrut or k omlJluf'rnd med 
tOllfn-'kl,'t>ll~gl:! lIpraIOr u dl uH.' rrl' k1 111t'l l:'r . Fr..kn.'u:-l
omriHle ,O kIlI" jU ~ 1 1)/s . r !J,.(:iII !.:s ""iin r1iIlJ,.(~u ' r 
\'uri abt'l Dl "' !a ll 0.4 II\' III'" 1(1 /Il\' od, fa,! uttag 
[; II il S fi' r O,D V. TO llfre k" en1!gt'u~rllt oru ger en ut

"Measurtest"-instrument: 

* Tonfrel,vensgenerator/Uteffel,tmeter typ TI<' 894 spiinning Il'"' 12 V "id 1 000 IJ/ s o ~ " uI ~ rrekllllt'ler u* UHI<' Uteffelilmeler tnl TF 912 miit e r- upp t ll ! l OtIO DI\\' !lIom t re om r ndel! .-id fyra 
olika lmpl'Ll n Jl ~ l.'r. l~ri~t n llkonl rul h: lI ~l-'.r ruöjli",het* FJU/ A;\I Signalgeneralor InI TF !)l3 att UPpIl;) (:' U frekv en:-: lluggraIlJlhl'( lJiittrt:> n ll 0.02 'I,.* Unh'ersalrön'oltmeler typ T ..' 87 T!" 888 hnr slId\ d lll\(' II"iolll ' r 01' 11 nr ,,:1I lIlIdu b l'lo:viim 
a ll medt a ga v id a r il(,!pn uto m '·l'rk,Hn,ll!ll . D e n Ull * RönnilH\'Ol!melcr tnl TF 899 "e rka , [ör ~ :h-li! uii t - som ba lt edllrift. 

Bf'giir n ii nnn re npplys

ol llJ:nr och proi4p~k. rrAn 

eD",omfi:irs.~IJnrCfl ro,. SRA SVENSKA RDDIODKTIEBOLAGETS,"erige : 

ALSTRöl\IERGATAN 12, S'fOCKHOLi\I - T.E.L. 223140. FILU.LER i GÖTFJBORG.l\IALl\lö OCH SUNI>SVALL 

CHAMPIONS NYA 

RÖRHANDBOK 
ha r nu utkollllllit, Den inuehiHler ö\'er 800 olika um 

rikanska och europeiska r adiorör llled datumtn beller. 


soc1,elkopplingnr och storlekl;uppgif ler. Insii.nd nedun


s tllende kupong så erhåller il I'Öl'bandboken omgående, 


Till AB CHAMPION RADIO. 


Rörstrandsgatan 37, Stockholm. 


V , b ' s:ind mig E der nyn riirhulldbok. f.ik\'iden utUts mot 

postför8kott lIT. 1: 75 + porto. 


Xamn 

Bostad AB CHAMPION RADIO 
Postadress ." ................ " .. " .. " .. "., ,," .. .. .. .... ... ,,.,, .. , P . R. Rörstrumlsgalan aj, Stlllm - Tel. \,äxel 227821. 


http:Insii.nd


....................................................... . ........................................ . .................................................... .......................", ...................... .. . . ... ........... . 


IlE IL R A SEKUNDÄR HÖGTALARE 
Förredd med volymkontroll 

Finnes i prislägen: 


F'ilDerad och pol. lUda alm, mahogny och valnöt. 


Med 21G mm system kr. 64:-. 


!\led. 170 mm syst em kr. 48:-. 


Lackerad låda enL l.lichen bengul, creme, grön 


och röd färg. 


Med 134 mm system kr. 36: -. 


YeI-ourisemd låda grå och grön färg 


:\Ied 134 mm system kr. 29:-. 


l,'ör ltterförsäljare "anlig rabatt. 


[ samtliga typer Philips högtalarsystem. 


Broschyrer och prislista pil. begäran. 


INGENIÖRSFIRMAN lE IL R lA\ 
nlångsvögen 13. J o h o n n e s h o v, 

Tel. S'ockho~m 590900 

POPULÄR RADIO NR 3/1950 

hålles ett flackt maximum omkring läget 600 
ohm medan för alla andra motståndsenheter 
största avvikelsen uppträder i maximalläget 

• 
\ 

.\ 

• 


Stabiliserat likspänningsaggregat 

Ur vårt 


ttllverkningsprogram 


o Anliill'l"nlnJrllr rör Industrien kon

troll. 


Ekvivalent schema för dekadmotstånd. 
O 	n"kodmot.tAnd o"h -kondensa


torer. 


O Exponertn....or för fotoiindomål, 

O Re"ktlnnatldmiil........ 
 hos omkopplaren. Felet hos dessa typer 
(l 000- och 10 OOO-ohmsstegen) beror till 
största delen på parallellkapacitansen och är 
ungefärligen proportionellt mot kvadratroten

ELEKTRONIKKONTROLL ur motst ndsinställningen. 
Reaktansen vid varje frekven s och inställ· 

Bygr;miistarevögen 33 ning kan beräknas ganska noggrant ur ekvi· 
BROMMA valenta schemat i fig. l och tabell 2. 

Effektiva kapacitansen C i fi g. I är av stor·
Tel.: STOCKHOLiU 26 22 ~~ I. leksordningen 5 pF med en förlustfaktor av 

0,06 vid l kp/s.------------------/
••............... . ......H 


LIR 
ohm 

0,1 
l 

10 
100 

1000 
10000 

Dekadmotstånd från lO X (O.I+l)Q till 
10X(0,I+l+10+l00+l 000+10 000) Q till
verkas. Även lösa dekadenheter leverera~, 

Nytt trådinspeJningscggregat 
Georg Sylwander AB, Stockholm, general

agent för Webster·Chicago Corporation, har 
sänt oss en special broschyr över Chicago· 
fabrikens senaste nyheter, en tråddiktafon, 
modell 18 och en heminspelningsapparat, mo· 
dell 181. 

Modell 18, som har mycket små dimensio
ner, 28X29X13 cm, är försedd med fotkon
troll och är i första hand avsedd för kontors
bruk. Återgivningen kan ske antingen genom 
en i apparaten inbyggd kontrollhögtalare eller 
genom extra högtalare eller radioapparat. 
Radioprogram kan inspelas direkt. Vid tele
fonanslutning kan telefonsamtal registreras. 

Trådhastigheten är 0,61 m/ sek vid inspel. 
ning och ca 7 gånger större vid återspolning. 
Frekvenskurvan är linjär inom området 60 pis 
-7 kp / s. 

Tabell 2. 

LlL L. 
,uH pH 

0,014 0.023 
0,056 0,023 
0,11 0,023 
0.29 0,023 
3,3 0,023 
9,5 0,023 
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Rifa ytskiktsmotstånd 
- e n d r i ft s iil.~ e r k l' a l i t e t s p r o d Il k t I 

Rifa. ytskiktsmotstånd ha låg indul{

tans orh liten egenlcapacitans, Ö,'erallt 

inom radio- och teletelmilu'n, där mot

stånd med konst:lIlta "ärden föreskri

"es, är det rätta. "alet Rifa ytskikts

motstånd, 

Ytskiletet utgöl'es a" grafit, som utan 

några som helst bindemedel inbränts 

på en porslinsleärna_ Denna uPI,bygg

nad a" ytsldletet gör, att motstånden 

bli brusfaUiga, 

Rifa ytskiktsmotstäud äl'o fÖl'sedda 

med ämlbylsol' och sleyddade mot ytt.I'c 

åverlmn genom et.!; sllCciallacl" Pro

spekt med utförliga uppgifter sända vi 

gärna på begäran. 

AKTIEBOLAGET R FA NORRBYVÄGEN 30, ULVSUNDA • Tel. 262610 Ett LM Ericsson-företag 
... . .... . . . ..... . . .. . . . .. ....................... .. . . . .. . . . . . . ... . .. .... .. .. ... ........ .. .... . ..... ....... .. .. . .................. 11 ..................... .. " ... ................ . ........ . ...... . ............................. . ................ , ... . . 


ELEKTRISKA MITAPPARATER 
för tekniskt och ind ustriellt bruk: 

MÄTBRYGGOR för R, e, L, M, Z, m.m, 

DEKADREOSTATER 

SPÄNNINGSDELARE 

DEKADKONDENSATORER 

R, C och L NORMALER 

UNIVERSALINSTRUMENT 

PANELINSTRUMENT 

TILLBEHOR M. M. 

ELEKTRISKA 
INSTRUMENT AB @J) 
Simrishamnsvägen 21, Johanneshov 

Tel. Stockholm 593005, 593006 



på amerikansk 
licens fr ån 
Oak och 

Ensam- . TelefonA B I M P U L S 

förs61jare ,430400 

Gotlandsgatan 60 • STOCKHOLM 4 

~öker Ni k Olllah·t ",ed svauslrömsleknik,'r, inge"jörer och 
servicemän - och med de kvalificerade rudioamalörernll? 

Annon sera i POPULÄR RADIO! 
Begär annollsprislistn och "Ila upp(ysningtlr genoln tidningens 

annnns,wdelnml{. Tf'l. Stockholm 227560. 

HAZLEHURST Rad:o- och Teletekniker 
Vi tillye,k:l: 

Transform atorer 

ro. Likriktare för spUnninga r upp ti ll 


hÖgspilnnlngslikrik tare a \' hugfrekvens

Dross lar 
;jO k V, s trli rnmar upp till l ID• • Standard- o h specialtyp r 

Begär offert och kalaIog! Begär 0f/erl. 

Genernlngen t : F:a EL-Lindning 
Vegog·u. 25 Sundb ybe rg. 

Tel. S,hlm. 284433 
VIDEOPRODUKTER 

Box 25068 - Gö teborg. 

Som diktafon och sekreterare·apparat är 
modell 18 synnerligen tilltalande utformad 
och på grund av sill händ iga (ormat väl läm
pad för sill ändamål . I bärväska har appara· 
ten samma storlek som en reseskrivmaskin. 

Vid d iktamen manövreras apparaten lämp. 
l igen med hjälp av fotkontrolle n. 

Vid utskri ft användes alltid fot kon trollen. 
'urigenom sekreteIuren kan arbet a utan aU 
flytta händerna från skrivmaskinens tangent· 
bord. Ätergivningen kan ske antingen genom 
en i apparaten inbyggd högtalare eller genom 
hörlura r. 

Modell 18 har ock~å tid ind ikator graderad 
0- O min, au tomat iskt stopp samt avtagbar 
spoltallr ik. Apparaten är best. 'ckad med fyra 
miniatyrrör, 6i\ R5. 2 st. 6A 6 och 6X4. 

M.odell 181 har saJllma prestanda och kon· 
struktion som den välkända typ 180. men är 
utförd som bordsrnodell . Denna typ kan även 
användas i större lokaler utan anslutning av 
extra högtalare.. 

Liten bandinspelningsapparat 
En ny bandinspelningsappa rat med mycket 

smil dimensioner frän det amerikanska före· 
tafIet »Eicor» visas i fig. 1. Apparaten, som 

Liten amerikansk bsndinspelningsapparnt. 
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-----~r inrymu i en lädenä.;ka, har ) llt;rJwi lteu 
18 X 40X30 cm, väger ca 13 kg och har linjär 
frckvcnskun'a från 100 P. ' 5--5 kp/s, 

Koaxialkablar med låg kapacitans 
Det engelska företaget Trallsradio L ICl har 

,änt in en del data för några nya koaxial· 
kablar med eXGeptionellt Iiig kapacitans och 
mycket liten dämpning. Bland dessa nya kah· 
lar märks typ C34, Will har 231 ohllls karak· 
teri stik och kapacitansen 15,8 pFIm. En an· 
nan koaxialkahel, som i böjligt utförande är 
mscdu fijr tran missionslinjer för medelhiig 
·ffckt (karakteristik 73 ohll1) , har "id 100 

?IIpis en dämpning på 2,68 N/km. Kabeln 

/ MINIMUM AV OIELEK
, TRIKA DÄIt FALT5'TY1!.· 

KAN ÄRHl:lc; 

C::?2~;:: KONTAKTAREA 

tal en belastning al' l ~S k\V och kan iliijas 
Illed en radie av ca 8 ,-,m. Den låga kapaei· 
tamicn och de låga förlusterna uppnås genom 
ell originellt system, vars konstruktion fram· 
går al' fig. Genom alt de stijdjanue elemen· 
len berör leda.ren pil en myeket lilen yta 
uppnås de utmärkta egen"kaperna hos kabeln. 

VAra lä8..re Ur "iUkomnll med bIdrag nnder 
denna rubrIk. VI ..fterlyser pml.;1loka oaker: 
trevlll\'R arbehmetod..r, kneplcn koppllnK'u 
"".h miitmet<>d e r, I/Lttlllvel"kade detaljer, enklA 
fH'h ..Uektlva hJIUpm..del för • .,rvlee och fel, 
.öknln.. etc. Det räcker m ed en blyertukl•• 
och nAV" rader. Varje lnfört b l.hag b onore· 
r .... med kr. /1, -. 
Handtag för sändarenheter 

Snygga handtag för de olikt. enheterna i 
umatörstatiollcll kan tillverkas av 5. k, silver· 
stål. Beroende på enheternas storlek kan t. ex. 
dimensionerna 5, 6 eller 8 lI1ln användas. De 
tv il första dimensionerna kan lIIed lätthet 
IJockas i kallt tillstånd i \anlil, t ~krU\ , t\ eke. 

Före bockningen skall ole tilThnpade bitarna 
!,\'ängas för fästmuttrarna. Avståndet mellan 
frontplåt och handtag göre så stort att alla 
rattar oeh brytare går fria. På så sätt kan 
enheten ställas med frontl1lä len nedåt vid 
eventuella reparationer . • (Bo Lilrssoll) 

Fel på potentiometer ..... 
Det vanligaste fele t på potentiometrar är 

väl att släpkontakttll1 rivit upp kulbanan. Felet 
är lätt avhjälpt g nom att man filar till en 
hit grafit fran ClI »timmcrmallspcnna», så alt 
,kn f~r en hred Rläphana och en smal hals 
ulL träda genom hålet i nidurmcn och sätter 
in den p tf1iren över kolbanan i slället för 
,j"n gamla släpkuutakten. Potentiometern blir 
';(11\0 nr, (Bjiim Si,) b,'r~ ) 

POPULÄR RADIO NR 3/1950 

'fyp G. r.l:; 

T~-p _'lif; J!) 

TYll G. 1'. jtJ 

RORSTRANDSG, 37 • 

Telelon voxel 227820 

I 

A.-B. CHAMPION RADIO 


l J 

.r1
1 .. 

'I'Y\I )llC 18 

TYll ,;. I. 

iii' dcn sallllllllllfattande beteckningen för tmved,

ningar från (len l,äll,älUla engelska fil'man Cosmo· 

l:onl J~TD, l'ars produldion olllfattar minllIt,Tmil,ro

foninsatser fÖl' höl'aIJIJaratel', IJick-ups, pick-Ullill

s'atser, precisions·pirl,-nIJS nir nltral.iud samt kudd

högtalare, 

TJp G. P. L) Pirk-UIJinsats fÖl' liillgsl)e!ande gram
lIlofonsld\'ol' 

Typ ~nc 1 i :Hilu'ofonillsats i miniat~T .'!3 11IIn~ 

TYll )11 C 18 ,j ;,,, 35,5 111m dialII. 

'l'rp )IIC 19 'j " 38 \lI1ll diam, 

TYll R. K ,) IIIStid,;s Ill'OPIJ för hÖn1lJIJarat 

TrlJ S. l, 2 Transllucel's för ultl'al,;ort\'äg 

'J'rll G. P. 10 KristallllidHII)iIJsats passaIHle för Gar· 
l'a1'(1 IJidHIIJhu\'ud 

'J'nJ G.I',12 » \lied safil'nål pas
smule fÖl' G<11"1.'<I('(1 picl,-uphu\'U(l 

'l'nJ G, P. j )Iagnetisld IJirl"UIJhm'ud 

FUl' näl'lltare UIJlJlysllingar "änd Eder till geueral

agenten: 

STHLM 
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D~a.' 

mottagare- och sändGlr
kondensatorer 

"S'l'" .lIoHagu,.r ekonde nsatorer. Ruk \<ugliingds

lUIl'\'H. 180 ') , ·rldnillgs,·inkel. Enkel stator. 

ST-IOO 100 p E' 1000 V. T OPLlSP. Kr. 17 : 
S'r -150 150 .. 1000 v. .. 18 : 60 


S T H-200 200 .. 7,,0 v . .. 20: 26 

STH-2iiO 250 .. '150 v . .. 21: 70 


"~""E" 1'lnUllgarekondensatorer. Ruk frek,,{'us
Imn'8. 2700 \'fldning svinl<el. Enkel stIltor. 

SE-50 50 p Jj' 1000 v. 'L'OilPSP. K r . 18: 60 

SE-100 100 ., 1000 v. .. 21:
SE-150 1,,(1 .. 1000 \". .. 22: 

SEH-250 250 .. 750 ,. 
 .. 24: 
SEH-3m, 335 .. 750 v, 28: 20
" 

"STO" o<,h " STHO" MoU"gorekoudensnlorer, 
Rak "äsrliingdskun'n, Split SI"tOI' , 180~ "rld

STD-r.o 50-50 tl!:' 1000 ,. ~I'oll[l S [l. Kl' . 20 : _ 


STHD-1oo 100-100.. 750 v. .. :n : (jO 


"TlIC" litiind...1rknnde,l1sntore r InC'd f'lIkel stator. 

T~IC-100 100 pP 3000 \' . 'ToPtlsp. Kr. :34: 2~ 
TMC-1i'>O 150 .. 3000 '1". .. 4'"-, 
'DIC-300 300 .. 3000 \'. .. 49: 

"Tllli h sändut'kondell8n.torer m ed enkel statur. 

'1'~IK-100 100 p 1o' ]500 v , 
 TOPllSP. K r . 31: 75 

'DIK-15O 1;:;0 1500 \' , 
 .. 37: 50 

~DIK -200 :WO .. 1500 v. 
 .. 4'~: 

"T1\ICD'" siLlldurkond.ensn.torer Ul. dubb. stntor 

T~IC-30-D ;:;0-:;0 pI!' 3000 v. T OilPsp. l (r, 3(;: 
1'~IC-lOO-D 100-100" 3000 \' . .. 47: 75 


"Tu n.D" sändarkondcRsatorer m. dubb. stator 

T~(K -1oo-D 100-100 pF 1500 v, Toppsp. Kl' . 12:

Generalagen t: 

JOHAN LAGERCRANTZ 
Värtcvägen 57 


r e l, 61 II 08. 61 71 28 
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i detta nummer 

Bengt Johansson är född 20/ 3 1928. Ingenjör, 

examen 1948 vid Stockholms Tekniska Insli

lut. T~Je L eknik - elektroteknik, Genomgick 

1949 Marinens Radarskola, tockholrn, f. Il. 


anställd vid Kungl. Roslagen, Flygkår, F 2, 

Hä rre m " , 


Per LU/ldström är född 5/ 2 1928, Ingenjörs· 

examen vid Stockholms Tekniska Institut 

(maskin- och verkstadsteknik, ) Genomgick 

1949 Marinens Radarskola, SLoekholm, f. II. 


anställd vid 1\Iaskinfirma R L Carlsledt, 

Mälarhöjden. 


Stockholms Radioklubb 

Vid klubbens första sammanträde rör året, 
SOIl1 hölls den 19 januari, talade civilingenj ör 
Kai Smith om AGA: s nya kontrollbord för 
Ijudfilmsinspelning, 

Kontrollbordet har fyra mikrofonillgll ngar 
med var sin mikrofonförstärkare och volym· 
kontroll . Möjligheter för anslutning av fasta 
korrektionsfiltel', t , ex, för dialogtagn ing, 
finns föru tom stegvis ,an abel bas· och diskant· 
kontroll. 

En huvud\'oIymkontroll finnc3, vilken lik. 
om fijryolymkontrollern~ lir IltfiinJ Iller! l inj är 

Nybörjare! 


Lär Er radioteknik från grunden 
genom praktiskt radiobygge! 

Sih-iil fö r den blivande rudioLlJgenjörcn och 
servicemannen som för den hobbyintresserade 
iir \. , r praktiskt upplagda hre\'Lmrs i rndio· 
bygge en iIltres~ant oeh lärorik \THS' till yärdc
fulla kuns kaper, 

Vi s:inda glirna prospek t u tan någ un förbin
deL se från Ed t'r sida, 

An g iv tydligt lJUlllll oc h adress. Mä rk l,u\'cl' 
te t eller brevlwrtc t " RKR", 

AB BEVA.TEKNIK 
Bold.ryckan'ägen 35 • Stockholm 

Restparti 
av elektrolyter fabrikat VICON 

Realiseras för 75 lire pr st, 

8 + 8,l1j,' 380/ 440 V 

8 + 1G .uE 380/ 440 V 


Hi ,ilE 3 '0/ 440 V 

16 + Hl ,uF 380/ 440 V 


32/lF 380/ 440 V 


AB CHAMPION RADIO 
S T O C K H O L ~I, Hör. tra ndsgatan 


Tel. viixel' 2278 20, 


Su rpluslager 

nt förliii.lj('H 

T uleg l'aflly cklu l', o ri g , fiil'p. ] :! : - . ' -- r i t.Iko lHl., 


keramis ka, 100 pI-' ~: ,30. '(l ll1malld ~c tlllott:J.


g-are S 1-: 522 med aLLa rö L', kOlllple tt 350:-, 

BC-37;:;E, tuni n .:: unit s . Siin-dnre, mottagare. 

~Io(jlllaLor , 75 \\' Ijlldeffel,t. Transformatorer, 

dross lur, ..lindul'rör, filt crkondcn, alö rer, 2 uF, 

~ IHlO V. Omfurmare, Ing. sp:inll !ll:.\' 120 "DC, 

3.\1'1 , OCl'l kalo(h;tr~ Lerö r . SdSYlllllotor c r, 

~t Yl'l:;l'if:,tul1cr. Variacs, mätiu st rulll t'n t . 


VIDEOPRODUKTER 
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GENERATORER 
Frekvensområde : 	 100 K p/ s-60 Mp/s i 6 band TYP iVoggrannhet: Garanterad till ±1°/0 
M odulerin g : 30 0/0, 400 p/ s 
U tim pedans : Konstant 75 ohms stegattenuator 
Utspänning: 1. HF l,uV-I00 mVEI 

2. LF 400 p/ s, 0-5V över 50 kohm 
PRIS Strålräng : Under 3,uV vid 60 Mp/s 

Kronor : Skala : Belyst. Längd 750 mm. 
375:- iVätanslutning: 40-100 p/ 8. 110-210-230-250 Volt 
NETTO Dimensioner : :33 X27 x 20 cm 

Vikt : Ca 7,5 kg. 

Frekvcnsomrr'lde: 	 100 Kp/ s- lOO ilIp/ s å grundton förddade 
på 6 band_ 

Voggrannhet: Garan terad till ± l Dfo. 
Modulering : 30 Ofo vid 400 p I- . 
U/impedans: 1. 75 ohm för variabel HF-utspänning 

samt anpassning:'enllet för 37 ohm, 10 ohm 
och standard univcrsalkonstalltenn. TYP 
2. 50 ohm för last HF-utspänning. 
3, 0-25 kohm för variahel LF.utspänning, 

['tspiinninf! : 1. HF kontinuerligt variabel l lIV-IOO 
m V. tspänningsvärdC Jl erhålles å direktE:! 
i 0-9 V graderad reocordpotentiometer 

PRIS . amt precisjomclekad i 5 steg som mllhi· 
Kronor: pIer. 
530: 2. HF fast uttag l V. 
NETTO 3. LF kontinuerligt variabel 0-12 V. 

Striilning: nder 3 ,uV vid 100 Mp/ s, 
Skala: Bel)~,;t . Längd 760 mm. Mikroinställning 

AD , ncC 10: l samt direktgraoerad för varje !rek
vensområde_ 

lVii/anslutning: 110-210-230-250 V, 40-100 ph Effekt
förbrukning 20 W. 

Dimensioner : 33 X 24X 18 cm. 
Vikt: Ca 7 kg. 

Frekvensomrr'lde : 	 100 Kp/ s-.30 Mp / s i 5 bandTYP 
Noggrannhet : Garanterad till ±l 010 
Modulering : In, och utv., 10 och 30 0/ 0 400 p/ s 
U timpedans: Konstant 75 ohms stegattenuator 
Utspänning : 1. HF l.uV-100 mVB:I 

2. LF 400 p/ s, 0-9V över 10 kohm 
PRIS Strålning: nder 3,lIV ,'id 30 Mp!s 

Kronor : Skala : !Ilikroskala 1: 25 
600: -	 Nätanslutning : 40-100 p/ s, 100-260 Volt 
NETTO 	 Dimensioner: 31X34X26 cm 

Vikt : Ca 12 kg. 

Frekvensområde : 	 Tryckknappsinställning av 12 enligt kun· 
dens önskan väljbara frekvenser inom om
rådet 50 Kp/ s-30 Mpl s, Varje frekvens 
justerbar från angivet värde ± 10 0/0. 

Utgångssystem: 	 Stegal lenllator, konstant impedans 75 ohm. 
Kontenuerligt variabel utgång {rån l ,uV
100 mV. Anpassad konstantenn med 37 

TYP 

C:! 
ohms- 10 ohms· och Dummyantennuttag 

PRIS medföljer. 
Kronor : Modulering: 30 0/0. 400 p/s ± 0/ 0. 

890:- Nätanslutning : 40-100 pis, 110-250 volt. 
NETTO Dimensioner: 31 X34x 26 cm. 

Vikt : 	 Ca 12,5 kg. 

Begär offert med närmare upplysningar. Omgående leverans. 

GENERALAGENT: 

PÄR HELLSTRÖl\1 
AGENTURHRMA 

Spannmålsg. 14. Telefoner 13 283 2, Il 43 39 och 132826 
CÖTEBORG 

.. ' ". 

http:Kp/s-.30


AB STOCKHOLft\S I 

PATENTBYRA 


Zacco & Bruhn 

Patent 
Varumärken 
H. Onn, r. Stäck 
E. Holmqvist, 
N. Larfcldt 

STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 - TeL 23°97° 

Grundad 1878 

CENTRUM 

20.000 ohm/v 


Universal
instrument 
modell 260 

Mätområden: 
v= 
v= 
uA 

0-2,5-10-50-250-1000-5000 
0-2.5-10-50-250-1000-5000 
0-100 

mA 
A 

0-10-100·~00 
0-10 

ohm 0-2K!!·700-K!!20M!J 
dB ·12 till +52 

E nda.fl Kr 251:_ 

AB GYLLING & CO 

Sot I:rik'gol. 50, .)Ihlm . Tel. 520705 Iväxel) 

I 

rörelse. De __ a ~kjut,,,lymkontrolltlr har den 
fördelen framför vanliga vridvolymkontroller 
att man lättare kan känna och se volymkon· 
Irollens läge samt att lilan med cn hallll ~Ulll' 
tidigt kan manövrera tya ,·olymkontroller. 

För att minska överstyrning~risken, som är 
särskilt stor vid filmupptagning av ljud enligt 
transversalmetoden med dess skarpt marke
rade överstyrningsgräns, finns dels en kom
pressionsförstärkare dels en 8. k. logaritmi"k 
toppvoltmeter för ö" ervakning av nivån. 

I kontrollbordet finns tvii sIn tförstärkare, 
"arav den ena driver kameran och den andra 
en kontrollhögtalare. 

Kontrollbordet är dessutom försett med en 
,Id praktiska arrangemang, så~om möjlighet 
för ljudingenjören alt tala med ateljcn eller 
ljudkameran, oscillator feir trimning och kali· 
hrering m. m. 

Apparaten eleganta utseende och gedigna 
mekauiska konstruktion imponerade. Några 
lalprov utfördes med olika filter samt med 
och utan kompression. 

Följande sammallträdcsdagaf återstar uuder 
våren; 2/ 3, 16/ 3, 30/3, 13/ 4, 27/ 4 och 1. S. 
Sammanträdena hålle'i i regel i Socialill>lI u, 
tets Restaurang, Odengatan 61 , kl. 19..30. 
Personlig kallalese med närmare program ut· 
går till klubbens medlemmar. 

Enklaste sättet att bli medlem i klubben 
är att insätta årsavgiften, 12 kr (för Wide· 
rande 8 kr) på klubbens postgiro 50001. I 
dcnna avgift ingår prenumeration på POPU· 
LÄR RADIO. Klubbeus adress är Box 6074. 
Stockholm 6. T St . 

CHASSIER PANELER 

HUVAR LÅDOR M. M. 


Enstaka och i parti till moderata priser. 

Heln' irrra y:"tr ~peria11ista 

VI TILL VERKA 
:>iin!les mot 20 öre i frimärken . nör oell 

radiorna teriel på hlger. 

Radioamatörernas Inköpscentral 
TROLLHÄTTAN 2 

Tyska Radiolurar 

Enkla 2><27 ohm, pli.., pr ~t. 6: - kl' . 
Dubbla 2 X l.1I0U ohm, pr st. e: - kr. 
Strupmlh:rofouclo, som nted en enkel aDonll1in~ 
kan 3nviindas till talmll,rofOI":I' till radio, 
pr st. 10: - },r. 
'"SUtz", 3·delad antpnn nI' alumiuilllll. i hol' 

fiUlb!!f, mnrknadcIls fumiim s tn (di<t 0,4 i< " .), 

PI' st. 19: 80 kr. 

Antelm, mct! ;) sprUt, l 'urjc ~pröt 1 mtr. ];in~t , 

lItfiiilllar, pr st. 22: - kr . 

I{oo.xlalkabel. med koppar· och gummi·is ole · 

ring, diam. 12 mm (förut i<r. 32: - pr mrr) , 

70 ohms Impedans, pris kl'. 2: 90 pr mtr. 

S,indes mot postförSkott eller efle rkrm·. 


HoHman & Lindow AB 
I ,Oaluulilnii.:."u ,u - Tt>l. :la :ii; t..... - Shw-kho]nl . 

RADIOAMATÖRER 


Mottagare- och 

Jiindareantenner 

RADIOKRAFT 

KOJnmendörsgatan 27, Stockholm. 

Tel. 618465, 61 G619. 

Observera! 

Astra Sonk. \Yc, h~tcr m. fl. Wlr~-Rec"rder•. 

T!>pe-Recorder.. Olls.! flO-8.00U p/ s O uH. 
In_pelnlng.trid fr. a: - + Tom8pote pressgj/l' 
ten, egen ttlh-erkning, nu liven polerad :J: -- , 
1U st. fijr kr. 2;;:-. 

Inspelnlng.bond fiir tnp"'recorders inom 
kort. BllrndJo med k o r t v ug . Uthyrning n" 
inspelningsllllllaratur. 

RadJorör - Radlomntcrle1 - AmntörraboU,er. 
Begär nu vur nya lal!erförtecklllng - d .. t. lö
nor sig. SUndes mot 20 öre i porto. 

f{Komponiet 
Stockholm: Tel. 673630, 313180, Vllrtav!1g. 57. 
Göteborg: Tel. 240880, .Tordhyttegatau 25 C. 

POPULÄR RADIO NR 3/1950 

Kvalitetsförstärkare i nr 6/1949 
I principschemat pa s. 162 skall millultaget 

pa hög~pänningslindningell på nättl'ans{O'·ma· 
torn förhinela s med minll.<pol r ll pa C9 och 
(' hassi(' t. 

visar vi l'n annons ur en amerikansk radio· 
teknisk tidskrift. Annonsen \'ill \'isa hur man 

:~ ~~- " _..~ 
, .::. 

kan prova kondensatorer om man inte före· 
drar all pro\'a dem med hjälp av annonsörens 
oöverträffade seryiceinstrument. 
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För att kunna tillmötesgä vår kundkrets med en enhetlig 

serie transformatorer och drosslar för radioändamäl, ha vi 

gått in för en svensk tHlverkning av hög kvalite, som före· 

nar ett stilfullt utförande med förhållandevis små dimen· 

sioner. Kåporna äro lackerade med »Fasonett»· eller »Ham· 

mertonelacl{», vilket ger en vacker och icl<e dammbildande 

yta. De större kåporna äro försedda med ventilationshål, 

och lwnstruldionell är sådan, att placeringen kan ske an· 

tingen på chassiet med plintarna uppåt, eller nedåt med 

utsfansade hål i chassiet för plintanslutningen. 

Utöver standardtyperna kunna vi på kort tid lewl'e\'a 3 D 
andra typer av 

TYP 

T-45 
T·50 
T·51 
T-60 (Glödtr.) 
T-61 » 

TYP 

UF200 
DF201 
DF300 
DF500 

Indu1cta-lls 

10 
15 
10 
10 

önskat utförande. 

NÄTTRANSFORMATORER 

Samtliga nättl'ansformatol'er äro ut'förda för normalspänningul'Ilu 110, 127, 220 yolt/50 per. 

Sek. spänning 

2 X 750.600.000 
2X350 
2X300 

MA 

300 
175 

75 

(Wjödsplinn. 

5 
5 
5 
2,5 

Glödshtim 

3 
2 
3 
5 

De angivna värdena föl' anodstl'ömmen gälla vid drosselingållg. 

FILTERDROSSLAR 


MA 

200 
200 
30() 
300 

Oluu 

116 
135 

85 
iG 

~Ll.tt 

Dl 

Dl 

D2 


D 3 


Vikt 

2 , I '" 
2,9 
4,4 
6,8 

PrIs 
(Okapslad) 

19: 
21:
38:
56:-

Glödspllnn. 

6,3 
6,3 
6,3 
2,5 

Pris 
(Kapslad) 

33:
35:
54:
74:_ 

TYP 

DS200 
DS201 
D S300 
D S500 

Vid 

Glödström 

3 
3 
3 
5 

~Ll.tt Vikt PrIs 
(Okapslad) 

D3 li,7 84: 
Dl I 2,9 I 39: 
Dl 2,7 26 : 
Dl 2,6 21: 
Dl I 2,6 I 23: 

kOlldensarDl'illgång böl' strömmen redt1(!el'a~ nå got. 

SWINGDROSSLAR 

Indu]c.wns 

4-20 
5-25 
4-20 
4-20 

lilA 

200 
200 
300 
500 

Olnn 

115 
135 

5 
7;) 

lILl.tt 

D l 
D l 
D2 
D3 

Vikt 

2.7 
2,9 
4,4 
6,8 

PrIs 
(Oknpsla d) 

19: 
21 : 
38:
56: 

Pris 
(Kapslail ) 

99 : 
59: 
42: 
37 : 
39: 

Pris 
(Kapslad) 

33 : 
35: 
54: 
74 : 

BULGINS STRÖMBRYTARE
MODULATlO NSTRANSFO RMATOR ER 

och OMKOPPLARE
Typ Lf-effel,t )Iiitt Vild. Pris 


'1'-2000 5" Wat t Dl 2, 7 76 : - åter I lager

'l'-2100 110 Wa tt b~ 4.4 108 : -


ModulatcHtrau sformalorerufl äro kap"ladc sa mt fö rsedda m ed u ttag, 257 Omkopplare.
Bli att anpa ssn ing mellan prak tl"k t ta ge t vilket moduluto r rö r och 2-poL, 2-vHgs. 
\' lI ken h ögfrekv n ~la ,; 1 SO m be ls t ka n Ost ndkommas. Med varje Pris li r . 4 : 20 
t ransformator fuljer fullstiinJ lgt kopplingsschema. (Rattmanövrerad .) 

Mlkrofon- och D essuto m: 
IClgtransformatorer S 2:'0 St römbry ta re.UTGANGSTRANSFORMATORER 

Pris lir . 2: 9,; 

Typ Omsåttn. I'rl8 
 Typ Prlmi;r! Sekun dä.rt PrIs 

'l'-lfiOO l - .J,() 7: SO S 260 Strömbrytare, 2-pol. 
T-HOO 1- 3 8 : 20 

'1.'-1800 101)i IO, 4 9: 80 
Pris Kr. 8: 76 

5.000, 16 ohm 
7.0UO, 8 

S 270 Omk oppla re. 2-po1., 2-\'ägs .
1.200, Knopp-. Pris Kr. S : 95 

GOD 

S 2G5 Strömbrytare, 2-pollg. 
MÅTTABEll: Pris }{r. 3: rm 

Dl D2 DS CF-310 Spolstomme, 4- och 5-polig. 
Bredd mm: 138 112 130 Pris J{ r . 4: 71> 
Län g d m m: 118 188 158 
Rö jd m m: 100 130 150 

Samtliga angivna priser b r u t t o. 

(SM5ZK) Torkel Knulssonsgatan 29 ~ Sto[kho)m ~ Teleion 401940, 401545, 4143 43 
TelegrlJlladre" ZEDKHY. Medlem IIIAMAG. 

~ Postgiro 193 on 



• • ö ka 10 t Ij r eto rest tlon 


• r diod tal' 

Elelit.rolytl(ondensatorer 

Glimmerl{ondensatorer 

Papperskoudensatorel' 

Potentiometrar 

Kolskil\t.smotstånd 

Trådlindade motstånd 

Säkringar 

Störningsskydd 

Oärför är det så \'jktigt att valet av radio

delar, radiorör och mätinstrument göres 

med st,OI' urskiljning, Förlita Eder på. 

mäl'ket TESLA, som är berömt över hl'la 

världen, Var TESLA..aninded), 

EIU ,a ror 

A sedcll AD 1, AF 3, AL 4 o ' s' ", 

E serien ECH 8, EBL 1, ECn 21. };F J~ o' ", " , 

U seden UCH 21. UUL 21, VY 1. o' g, " , 


In tnrm nI 

I{n.pa.citansbryggor 
Q-metrar 


Spä.nrringHstabiLisntorer 


XolllndlkaLoN'r 
Signalgeneratorer Jn. m. 

Noggra.nnhet hRr upphört Rtt va·ra. ett problem tack 

"a.re TESLA mätlnstrument. 

-produkter sälja.s genom Ra mag-grossisterna, 

GENERALAGENT FÖR SVERIGE: 

AB GOSTA BI~KSTROM Ehrensvärdsgatan 1-3 Stockholm K 
Tel. växel 540390 


