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Mlkrokondensaforer för 6 mm axel. Försilvrade 

plattavst. Med l ~Icd 2kapacitet E = e nkelt keramisk kerami ska 
D = dubbelt g8\"elplaua grl\'elplattorpI" I I I 
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Spols'ommar av polystyrol för jär nkärna 

Spolstoll1me Eimplig för kortd\g, längd. 31,3 UlUl, d.iam. 1G mm 
för 6 mm. jUrnkUrna " GO öl'e 

Spolstomme lämplig för mellan\'ög, li.ingcl 31,5 mm., diam. 

l;} mm. för (j mm. jtlrnkUrna . 50 c;re 

Spolhilllare ospttrad, liingd 31,j mm., diam. 8 mm., flir mm 
jtirllkUrna 35 öre 

Spolhilllare osparad, Eingd 23 mlll. , diam. S rum. för mOl 

j~irnkiirJla ~O öre 

Spolstonlmar passande till o,'anstfl('IHle ~ poll!öl1are: 

9 sekt ioner, Hingd 31,0 mm., dium. 10 rom., 1I<l.lets diam. 8 111m . 40 öre 

3 sel<tio ner, liingd 12,::> mm., tllam. 10 mm., Il<ll cts (liam. S mm. 2;; öre 

2 sektioner , m ngd 10 mm., iliam. l O min., h~ l e ts tliam. S mm . 2;; öre 

1 sektio ner, liingu 7.u mm .. d iam . 1G mm .• l"ilet s lliam . S nJl1l , 20 öre 

Fotplatta med 3 lödöglor, a"sedd att Gi ~ta spolen Vill dta 's ic 
eller panel , passande o\·anst. sPOl:tOI11Dlar Del! s polh;tllarc 75 öre 

Fotplatta 3\· poly s tyrol. meu samma funktion som föreg}lc nue, 
men Oleu 8 urtag för löuöglor. Pris ulan lödöglor 50 öre 

L ödöglo r till o"anstående fotplatt a pr st. 04 öre 

Prahn-materiel 

sänllla priser 

SPOLSYSTEM 

"' tn,I,,;\ .t.'m tur lillrtT",i,;-""np to r m f'cI Il F .... tt" J:' . 4 band: 9,5--~O m.; 20-

40 m.; 40---80 m. samt 80-160 m. Byggd med 1.600 kc mellanfrekvens 
samt med beatoscillator fyller den de högsta anspråk fö r ko rtvllgs 
amatören. En llinge efterllingtad ko-nstruktion. Scbema till 10 rörs 
trafikmOltagare med tvu. steg MF, triodblandare, separat oscilla tor 
a. v. c.-försttirkarc, beat-osclllator, störnjngsbegrunsare, se parata bas
och diskantko-otroller och negativ äterkoppl1ng medföljer, J{r_ 02: GO, 
Vridkondensator 3X195 pli' passande ovanstående ............ J{r_ 25:

urskala med utväxling. Bästa In-a lltet. Fabrikat Lagercrantz. Rr_45:
SeJm rat. schema med mnterlalfö,.u,.,lming och byggnad8beskrlvnLDg 
till ovanstående trnfil<mottagflre , J{r_ 6: 50 
bPO"'~.H'·ud ruetl Ir)(·kk n ll l J ,~ ... _, ... tt"' Ttl :u.~ 01:1'7 L.C" för 4 \'6.glting-dsoru

r ~ tlen med ant enn ocb ocillutorkrets. E n kompakt spolenhet för su uer 
i modernaste u tfö rand e med 8 ta ngen te r : Strömbrytare, grammofon, 
kort\' ;\;:;, mellannlg, 11lng",ig samt 3 bandsprldnlngsomr,\den på kort· 
dIg (19,25 och 31 m.). Sebema till 4 +2 rörs supe r med "maglskt öga", 
allström eller viixelström medföljer ..... . ...................... Jir_ 75:
Vridkondensato r 2 X420 pI" ruk fr ekvens kun'fi passuntle ovanstil. 
ende ........................................... Hr, 18:

Fotografisk g la "l<Hltl kOlllplett med visure, statl,-, linhjul och Usten 
passande detta spolsystc rn ............. .................. .. ... Kr, 25: 

Sepa.rat seheroa HU denna spolcentrnl med materlalförtecklling, vHxel
ström eller nUström, , 'a r &;,oc1 angl-v viu. beetiillning vilket som av
ses ""."." .. ", ..... . ...... ".".... . ....... li.r. 4: 7G 
,.""I, ·,.",r,,1 t"r " II,,'r me d antenn och oscillatorkrets. MI-' 44,7 kc. 4
vag-lllngdsomradetl samt grammofon: Kortvlig 16--G0 m. Amatörband 
70---200 m . Mellam" ' g 20 :;50 m. sa mt h\ngv,\g 1.000---2.000 m. Schema 
till 4+2 r ör super med "mag is kt öga", allst r öm ell er växelström med· 
fÖljer .......... .................... ...... ......... .. .......... J{r_ 40: -
Vrid ko ndensator 2X 420 pI", r ak frck"enskuna passande ovansU,
end e ............ ................ .. ... J{r, 18: 

Fotografisk gJass ka la komplett med visare, stath-, lInbjuJ och fästen 
pa ssande detta spo lsys tem . .. ................. _...... Jir. 25:
Sepnrn.t schema tUI denna.. spolcentnll med mJlterialförleckning, växcl~ 
striirn eller allström, angiv vid bestiillning- vilket som avses Kr. 4: 75 
..... IH~1t·ith , ·t rur ,1"I,'hlurn utta .,r.- med llterkoppling MF 447 kc. 4 '\f1g
liing tl somrl'tde n sann grammofon : Kortvåg !6-{)() m. Amatörband 7
200 m , ~Jc lI al)\'ilg- 200-;;50 m. sa mt La ngvilg 1.000---2.000 m. Schema 
till 3+1 rö r s det ekto rmottaga re, a lls trö m e lle r ,'u xelström, eller <I 
rör s rak batteri mottaga re med miniatyrrör medföljer. Angiv vid be
stä ll tl lng vilket sc hema so m önska s ........................ Hr, 26:

Vridi<o ndensa t or 1 X420 pF, ra l; fr ek"ens];urva passande O"all s ti!
ende ....... .. .... ........ ............ . J{r . 10: GO 

Fotografisk glus8kala komplett med visare, s l1ltiv, linbjul och fästen 
pussand e detta öpols)'s leOl... .. .................................. . lir , 26: 
Sepa.rat schema. till denna. spolenhet med materiaiförteckning, ,-öxel
ström. allström eller batterimotta.gn.re, angiv "Id beställnln&;:" vlUtet 
80ro Q\'ses .... . ....... ................... ... ". ., . . . . . J{r . 4: 

MF transformotorer Sugkretsar 
llO, 447, 1000 Kc, 110, 447, 1UOO I~c, 

per s t. l. r. 10:-. per st. Rr- 5:-. 

UKV drosslarBeatosdllatar 
1,25, 2,5. 5, 10 m. 

110, HT, 1000 I~c, ]ler st. Kr, 2: 75, 
per st. Ii.r. 7: 25. 

Spolformar av zerollt 
Sptirrkretlar 

Diaro. 1,5", längd
2.6/1,

llO, HI, 1000 Kc, os p tlrade Kr. 4: 25. 
per st. J(r. G:-, spårade 1\.r, 4: 50. 

Fre dugAr hålles affären öppen tIll kl. 20. Obs.! Radioaffärer erhålla s."hanug rabatt, 

Allt rrul/an antenn och jord 

~1- I GE JORS RMA lFA ~ 

Holländareg. 9A STOCKHOLM Tel.: 107 l., 2.07115 
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PHILIPS vridlranslormalorer 
ge kontinuerlig och praktiskt laget lörlustfri 

spänningsreglering 

Philips sparkopplade vridtransformatorer äro försedda med rattmanöv	 Vndersölal;ng aven L'ibrationsmätninga..u'" 

rerad kontinuerlig spänningsinställning på utgångssidan. De levereras i 	 rustning. Sr:änglljulen på univcrsolnlotorerna 
belastas exe,.tri.l,t medelst skjutbara vik.två utföranden; dels för inbyggnad i instrumentutrustningar, dels som 
ter vart'id vibratiQn.amplituden kan ändrasseparata bordsenheter för laboratoriebruk. Inbyggnadstransformato
el'er önskan. Varvtalen ael. i viss mån 'atlrerna äro försedda med plåtkåpa och ha vidstrtickt användning i likrik
förl,ållandet lIIellan de två vibrationer/lo 

tare, mä tappara ter. l'ön tgenutrustningar, radiosändare, svetsaggregat, regleras aven rridlranslormolor lör var· 
scenbelysningsanordningar m.m. Dordsmodellerna ha bakelithöljen och dera - t.v . en bord.typ ad, 1.1,. en inbygg
äro utomordentligt värdefulla för spännings- och hastighetsreglering, nodstransformalor. Vibralionsgivaren är pla. 

instrumentkalibrering, överspänningsprov och dylikt vid laboratorie cerad på det fjädrande IInderlaget och "ib

arbeten. Begär närmare upplysningar från Philips Mätinstrumentavdel rationsförllll'Uandenn avläsas på oscillograf. 

ning, Stockholm 6. Tel. "Philips lampor". 

Inbyggnadstransformatorer 	 Transformatorer av bordstyp 

r~--------------~A~--------------~, 

IJimensionl:.r i mm : 
S"kun-

Nätspänning I Effekt lA l H I A 1 I H 1 I H 2 I diirström 

, 
HOV 360 VA - 165 130- 30 2,8 A 
HOV 730 VA 150- 185 - 30 5,5 A 
130 V 175 VA - 130165 - 30 1,2 A 
130 V 350 VA - 165 130 30 2,3 A -

I -130 V 690 VA 185 - 150 30 4,6 A 
130 V 1380 VA 190 190260 187 50 9,2 A 
220 V 130 VA - 130165 30- 0,5 A 
220 V 260 VA 165 - 130 30- 1,0 A 
220 V 520 VA - 185 - 150 30 2.0 A 
220 V 1040 VA 190 260 187 190 50 4,0 A 
220 V 2080 VA 215 I 272 215 I 200 50 8.0 A , 

- -

110 V nätspänning motsvarar 0-130 V 

sekundärspänning. 

130 V nätspänning motsvarar 0-150 V 

sekundärspiinning. 

220 V nätspänning motsvarar 0-260 V 

sekundtirspällning. 


Bordstransformatorerna i storlekar 
t.o.m. 1040 V A ha smältsäkringar i 
kontaktarmsledningen; de övriga stor
lekarna sakna inbyggd säkring. Ut
spänningen är variabel antingen mel
lan O V och nätspänningen, eller me}.ol 



o 	 vilket sändareamatörrörelsen här i lan· 
det kretsat. SSA har förstått att välSSA 25 	ar 

Föreningen Sveriges Sändareamatö· 
re r, SSA, bildades den 8 sept. 1925. 
Rundradi overksamheten här i landet be· 
fann sig då ännu i sin linda . Telegraf· 
verket hade illstallerat stationer i Stock· 
holm, Göteborg och Malmö och Radio· 
t j änst hade j ust startat sin verksamhet. 

Runt om i landet växte det upp radio· 
klubbar; många av dem satte igång alt 
bygga små reläsändare för riksprogram. 

met. 
Radioamatörerna på den tiden - var 

och varannan människa var radiobiten 
amatör då - var ivrigt sysselsatta med 
att bygga kri stallmottagar och hiskliga 
åbäken till återkopplade rörmottagare. 

De amatörer, som sysslade med sänd· 
ningsexperiment, hade fijrvisats tm våg. 

längder under 200 m, där de skulle få 
hålla till och »!eka». Dessa våglängder 
ansågs nämligen av expertisen vara 
värdelö5a för mera nyttiga ändamål. 

Det var detta år som SA kom till. 
Det fanns då ett hundratal li censerade 
sändareamatörer och av dessa var det 
ett trettiotal som slog ig samman och 
bildade SSA, som enligt § l i förenin· 
gens stadgar skulle vara »... en sam· 

manslutning av personer,. vilka syssla 
med radioexperimcnt huvudsakligen me· 
deist korta vågor.» 

Ja, sändareamatörern a »lekte». De 

kom snart underfund med de korta vå· 
gornas möjligheter. Rcdan den 8 jan. 
1925 hade SMZS förbindelse med USA. 

Den 23 april samma år hade SMY A 
kontakt med Västindien, den 17 maj 
hade S>VIYY förbindelse med Sydame. 

rika och den 7 jun i hade samme ama· 
tör förbindelse runt halva j orden med 
N ya Zeeland. Därmed var gränsen nådd 
för de korta vågornas räckvidd; det 

fanns inga längre avstånd att överbryg. 

ga på jordklotet! 

Under de 25 ar, som gått sedan SSA 
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bildades, har radiotekniken gått fram· 
åt med stormsteg. Varje å r har fört 
med sig nya landvinningar, nya rön och 
öppnat nya tidigare oanade möjligheLer 
för vår tids människor. Radiotekniken 
har trängt in inom allt flera områden 

och säkert ligge r ännu nya möjligheter 
fö rborgade bakom den horisont, som 
fortfarande viker undan och blottar nya 
obearbetade fält, allt eftersom radiotek· 
nikens pionj ärer stakar ut 11 ya vägar. 

Vad har sändareamatörerna uträttat 
under denna tid? Jo, för det första val" 

det de som påvisade de korta "ågor· 
Ilas möjligheter, när de fulla aventu· 
siasm öppnade etern för långdistans. 

sändning tvärs över kontinenter och 
världshav. Men det är väl framför allt 
som oumbärliga förbindelsemän vid 
naturkatastrofer och som värdefulla 
kontaktmän för expeditioner till out· 

forskade områden (nu senast Kon·Tiki · 
expedi tionen) som sändareamatörerna 
gj ort sig kända. Sändareamatörernas in· 
satser som signalister under sisLa kriget 

och deras meriterande arbete som del· 
tagare i vetenskapliga undersökningar 

måEte också räknas dem till godo och 
man kan nog våga sig på en förmodan 
att myndigheterna i sändareamatörernas 
verksamhet alltid kommer att se en 

värdefull och oumbärlig tillgång. 
Att sändareamatöremas verksamhet 

så småningom kommer att länkas in på 
nya banor är sannolikt. De kommer sä· 
kert inte ,att vila på sina lagrar! Ultra· 
ko rta vågor är ett nytt fält, televisionen 

ett annat för tekniskt orienterade sän· 
dareamatörer, signalisttjänst med mili· 
tär anknytning ett annat för de trafik· 
intresserade. 

SSA har under de 25 år fören ingen 
tillvaratagit de svenska sändareamatö· 
remas intressen gentemot myndighet.er. 
na varit det naturliga centrum, kring 

hävda sina medlemmars intressen, men 

har också ständigt varit på sin vakt för 
alt vidmakthålla medlemmarnas tek· 
niska kunnande och deras loj alitet mot 
myndighetema. 

Sch 

Första amatör
radioförbindelsen 

Sverige-USA 

Ur SSA:s organ Qrc hämtar vi jöljande 

shiLdring au hur det gick till när deTl 

första amat.örjörbint!elscn Sverige-USA 

etablerades 1924. 

»Av en ren händelse gick jag upp på sta· 
tionen den 5/ 12 pa kvällen, antagligen för att 
hjälpa SMUX med nagra försök med Si\IZV. 
Vädret var tydligen bra för långdislanstele· 
grafi och på mitt fön'ta cq svarade S;\IZZ och 
danska 7EC. Jag bad SMZZ vänta och lyck· 
önskade 7EC till fö rsta skandinavi,k·ameri· 
kanska förbindelsen, som han haft en vecka 
tidjgare. Han lovade även be amerikanerna 
ly ~sJla efter S;\1ZQ och mig. Föga anade jag 
då att det ej skulle behövas ! 

Kl. 11.20 voro försöken med SMUX slut och 
jag lyssnade nere på amerikanska vågor 75
85 m. Där voro flera , som just höll o på. Plöts· 
ligt hör jag C1AR, som talade med en ameri· 
kanare. Kl. 11.25 sIär han sluttecken och jag 
tänkte Ii tt et t anrop på måfå ej kunde skada, 
innan jag stängde butiken för kvällen. 

Jag körde igång maskinen och började ropa 
1AR CS SMZS qrk'? ere qsa. Höll på i 5 
min. och skiftade så om till mottagning. Jag 
fick svar aven mycket stark station. "'lin 
första tanke var, att det var en europe som 
störde så att jag ej kunde höra kanadensa· 
ren..\Ien vad är detta? Han kallar sig ju 
ClAR och ropar S.\JZS SelAR. Förklaringen 
var atL han ökat effekt hetydligt och nu var 
sa sta rk, att han hördes R8, dvs. med telefo· 
nerna pa bordet. Kanske voro mina trumhin· 
nor mer än vanligt känsliga. När han slutat 
anropet kom dct! FB Greetings to Ist Swede 
to work America = pse qra'? 

J ag svarade genast: Eee qsa R8 FB och så 
min adress. Han svarade: SorT}' very qrk CJsa 
lJUt qrm qrn USA stn qta. 

(Forts. på s. 113.) 
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SSA:s utställning 

"På kortvåg" 


Hur snabbt kortvågstekniken ut. 
vecklats under de senaste 25 åren 

fick man en god uppfattning om på 
den utställning »På kortvåg», som 
under tiden 18- 28 februari anord· 

nats i Tekniska ml/seet av FÖrenin· 
gen Sveriges Sändareamatörer och 

Stockholms·Tidningen. Steget från 

de otympliga sändare och mottagare, 
som knåpats ihop av amatörerna på 
20·talets mitt och den moderna ama· 
törtelevisionsstationen är fantastiskt! 

Kortvågen, som 192.:; - det år då 

SSA bildades - var ett nästan out· 

forskat {)mråde, har sedan dess kommit 
att härbärgera nästan alla intressantare 
radiotekniska verksamheter: radar, tele· 
vision, mikrovågslänkar, amatörradio 
osv. 

Det utan jämförelse största intresset 

på utställningen tilldrog sig Sveriges 
första och enda amatörtelevisionsan. 
läggning, med vilken överföring aven 
föredragshållares ansikte - en av de 
tre konstruktörerna - gjordes via kabel 
från TV·sändaren i en sal till TV·mot· 
tagaren i en annan. Bilden var ganska 

T. h.: »Kontrollröret» till 
den helt amatörbyggda 
TV-stationen »nBB», där 
men på det högra röret 
kan urskilja en vimpel, 
som fladdrar i draget 
från en fläkt och som 
fotograferas med TV-ka· 
meran några meter däri

frän. 

Nedan: SM5VL Bengt 
MagnIlsson i aktion med 
sin vä1trimmade amatör
station talar här med 
en amatör i T enneessee, 
USA, pa 10 m. I statio
nens utrustning ingick 
bl. a. en effektiv rikt

antenn. 
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tydlig och detaljrik ehuru ljusstyrkan 
var i svagaste laget. Den 80m såg de 
engelska TV-sändningarna i Stockholm 
förra hösten blev dock törhända genom 
denna amatörbyggda stations prestatio
ner berövad den illusion de haft sedan 
dess att TV.sändning fordrar utomor· 

dentligt stora resurser och att amatörer 
här inte har stora chanser. Det är dock 
inte någon principiell skillnad mellan 

bild· och och vanlig Ij udöverföring 
bara litet fler apparater och litet större 

precision för att få det hela att fungera! 
Om denna amatör·TV·station kan 

nämnas, att experimenten påbörj ades 
hösten 1946 av tre ingenjörer, Bengt 
Barkland, Lennart B jurström. och Len· 
nart Brobeck. Redan efter ett halvt år 

gjordes den första demonstrationen med 
ett 12S·linjers system. De erfarenheter 
man gjort med den relativt enkla utrust· 

ningen oeh de möjligheter SOIl1 erbjöds 
genom ett nytt kamerarör (ikonoskop) 
har sedan legat till grund för den nya 
utrustningens konstruktion. Sedermera 
inträdde ingen j ör T orb jörn Svedberg i 
Brobecks ställe, men anläggningen bär 
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efter de tre initiativtagarnas initialer i 
efternamnen beteckningen »888» 
som en lätt travestering på den kända 
stationssignalen »88C». 

Linjeantalet har sedermera ökats fdn 
125 till det nuvarande på 250 linjer per 
sekund - vilket inte gav så mycket 
~ämre bildkvalitet än hos det engelska 
40S.linjesystemet. Det är alltså tydligt 
alt det går ,att få njutbar television med 
endast 250 linjer. Man har 50 kompletta 
bilder per sekund u.tan radsprång. Vid 
det engelska systemet hade man i stäl
let 25 linjer per sekund med radsprång. 
:Ylen radsprångsanordningen komplice· 
rar givetvis apparaturen i onödan när 
det gäller amatörbygge. 

Att man inte använder större linje· 
antal beror på att denna uppdelning är 
den maximala som kan erhållas med 
det använda kameraröret RCA 5527, 

0111 iir avsett j ust för amatör- samt 
industriändamål och endast betingar 50 
dollar, vilket är t j ugondelen av vad ett 
kommersiellt kamerarör kostar. 

:Vlan använde en standardmottagare 
ay engelskt fabrikat (Husbondens röst) 
med ett bildfönster 18X 20 cm, och den 
ändring som gjorts består enbart 1 att 
HF-delen kopplats bort - eftersom 
lilan använde kabel. 

Bland övriga intressantare saker på 
Jenna utställning kan om nämnas ett 
var kompletta amatörstationer i full ak· 
tiOIl , bl. a. en 10-metersstation med rikt· 
antenn, där SM5VL Bengt JlIlagnusson 

till publiken förnöjelse satt och prata· 
de med A och Australien om vart
annat. 

Utställningen omfattade tre salar, där 
sal I upptogs av »25 års utveckling» 
med apparater utställda av Tekniska 
museet och SSA, sal II av »amatör
radio» FRO (Frivilliga Radioorganisa
tionen) och »rävsaxar» samt sal III av 
»Kommersiellt och militärt» med appa
rater fran armen samt 8 svenska radio· 
firmor med kortvågsmateriel på sitt 
program. 

Bengt Svedberg 
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B~vtiURui. 

F rån en av våra läsare har ui fått mottaga 
nedanstående brev, ur vilket vi återger ett 
avsnitt av mera al/miint intresse. 

»Fö·r övrigt kan jag tala om, att jag är inne· 
havare av alla hitt.ills såvitt jag har mig be
kant utkomna svenska radiotidskrifter. Som 
ni kanske förstår så är jag aktiv utövare av 
radiose rvicejobbet och är en av dem som har 
glädjen att ha varit med fr lln allra tidigaste 
början, eller närmare bestämt omkring 1920
talet. I detta sammanhang kan jag nä·mna, att 
de allra första impulserna jag fick i radio· 
teknik var genom Atlers Familjejournal, den 
lämnade ganska utförliga beskrivningar och 
kopplings1;chema om dåvarande radioteknik, 
hämtade direkt från Amerika. Detta väckte 
red an tidigt mitt stora intresse för elektro· 
teknik, och jag insåg ganska fort att hiir var 
chansen till ett nytt intressant yrke. Experi· 
menterandet började ta fatt och man trängde 
djupare och djupare in i dess hemligheter. 
Pengar till experiment gick ju åt som smör 
för solen, men vad gjorde väl det, dem kom 
ju så småningom igen. Efter hand som man 
började bli mera avancerad kunde mau ju 
så småningom stå allmänheten till tjänst med 
apparatbyggen och repara tioner. 

Beträffande radiotidskrifter som efter hand 
började utkomma i Sverige så hette den för· 
sta Radio och Grammofon och den utgavs 
är 1922. I rcdaktion~n av nämnda tidskrift 
var bl. a. redaktör G Hellberg, ing. H Stock
man, civiling. E Lövgren m. (J . 

Samma lir, alltså 1922, utgav!; även en tid· 
skrift som hette Radio, oeh redaktör för den· 
na var den kände ing. Carl Skånberg. Men 
konstigt nog visade dct s ig att dessa båda tid· 
sk.rifter inte hade framtid en för sig. År 1924 
kom så Radioamatören till, dess utgivare var 
civi ling. Arvid Palmgren, Göteborg. Denna 
utgavs till är 1932 och var mycket uppskattad 
!'om en verkligt förnämlig tidskrift. Heder åt 
ing. Palmgren. 

Så är vi då franull e vid 1928, det år som 
POPUL\R .RADIO kom till. Att tänka sig 
att vi i Sverige skulle bli begåvade med tvä 
stycken förstklass iga radiotidskrifter det var 
mera än man kunde drömma om; det låg 
verkligen spänning i luften, ty man längtad e 
fakti skt intensivt månad efter månad på dessa 
tidskrifter, var och hur man skulle finna det 
bästa inuehållet. 

Som jag tidigare nämnde, så upphörde 
Radioamatören att utges med utgången av år 
1932 oeh i och med detta blev P. R. ensam 
herre på täppan, och detta sporrade kanske 
till ännu större krafttag, ty såväl dess inne
hån som popularitet växte. För mig har den 
blivit en god vän och en aldrig sinande källa 
att usa ur, otaliga är de artiklar oeh konstruk· 
tioner som jag har byggt och experimenterat 
med. Kort sagt, att vara utan P. R. skulle för 
mig innebära en svår förlust ty dess innehåll 
är mig lika kärt i dag som för 22 år sedan. 
Jag vill därför begagna t.infället få framföra 
mitt uppriktiga tack till åväl redaktion som 
medarbe tare för en utmärkt redigerad tid· 
skrift, och hoppas jag att få fylla min bok· 
hylla med minst 22 å rgångar till. Det enda 

jag egentligen haft emot P. R. är drss for· 
mat, och denna sak har jag en gång för flera 
är sedan framfört, men då jag fick veta all 
detta skulle innebära vissa tekniska svårig. 
heter, så fick saken bero på framtiden. 

Prenumerant har jag aldrig varit, utan jag 
har köpt den på platsen i pressbyråns kiosk 
under alla dessa ar, och har dom lova t att 
aUtid tillhandahålla densamma för min räk· 
ning. Trots att jag icke är prenumerant så 
har ni mig lika säkert som i en ask.» 

Carl Windh 

Red. tackar på sina och medarbetarnas väg
nar för dessa erkännsamma ord om POPU· 
LÄR RADIO och får samtidigt uttrycka en 
försäkran aU även i fortsättningen ingen möda 
skall lämnas ospard för att POPULÄR 
RADIO skall bli så värdefull som möjligt 
för tIara läsare. 

Första amatörförbindelsen ... 
(forts. fr. s. 111) 

Jag upprepade och ökade anodspänningen 
litet. Då svarade han: OK qsa vy ere msg. 
SJ\<IZ. = reetings from ARRL world over. 

Jag kvitterade, och som det är brukligt vid 
dylika lillfällen användes e tt meddelande med 
gratulationer till resp. radioklubbar. Huruvida 
detta är tillåtet vet jag ej, men vid dylika 
tillfällen refl ekterar man ej så noga över så· 
dana saker. 

Han bad mig ,wdan hälsa Swedish S:\IZY 
för haus kort och hoppades snart få förbin· 
delse med fl era svenskar. Inllan vi kl. 12.15 
slutad", ~ade han å ter ur sig, qsa vy. »With 
that signal will u ge t everywhcre.» Detta 
tyckte jag var det bästa av alltsammans. 

Frän ",n engelsUlan, som hört vilr förbin. 
delse fiek jag ell kort i dag, men han rap· 
porter ade blott mina signaler som RS och ka· 
nad ensarens som R R5, under det jag hörde 
lAR styrka R8, möjligen var måttet på sig· 
nalstyrkan mycket suhjektivt å ömse sidor 
eller också kunna vågorna ha helt enkelt giltt 
ovanför Engl and! 

Sändaren, som användes vid tillfäll t var 
en kopplad Hartleykrets med en Philips Z4. 
dvs. 2S0·wattlampa, men den fick blott 150 
watt tillförd anodeffekt. Våglängden var om
kring 85 m och antennströmnwn 0.8 amperp. 
Att märka är att amperemätaren ej si tter i 
strömbuken utan att antagligen strömstyrkan 
i denna var 1.2-1.5 ampere. 
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Mekanismen hos dielektrika 

l. 

Dielektrikums molekylära uppbyggnad. Beteende i låg
frekventa växelfält. Komplex dielektricitetskonstanl. 

Av fil. mag. STEN WIKSTRÖM 

Denna artikel avser att ge en kort 
orientering om hur man enligt mole
kylarteorin tänker sig ett dielektrikum 
uppbyggt, och vilka förändringar som 
inträder i ett dielektrikum då detta ut
sättes för olika elektriska fält.! För att 
förenkla resonemanget och speciellt 
räkningarna har förf. valt att studera 
förhållandena vid en planparallell kon
densator, där vi bortser från s. k. rand
verkan . Vi anser med andra ord att 
fältet i kondensatorn är homogent. 

Begreppet dielektricitetskonstant 
Enligt den klassiska elektricitetsläran 

inverkar ett elektriskt fält på ett di
elektrikum på så s ätt, att varje volyms

element dV får ett dipolmoment P . dV. 

Dipolmomentet per volymsenhet, P, kal~ 
las polarisation. Ett dipolmoment sym
boliseras med en vektor med samma 
riktning som sammanbindningslinjen 
mellan laddningarna (från - till +) 

~Q~U 

~--u=Q·L 

Fig. 1. Dipolmoment till laddningarna +Q 
till -Q. 

och med storleken lika med produkten 
av laddning och avstånd. Se fi g. l. 

Sambandet mellan den elektriska för-

sk j utningen ii, den elektriska fältstyr

kan E och polarisationen anges genom 

D = E+47T P (l) 
Vidare är dielektricitetskonstanten c 

angiven genom att 

l De väsentliga delarna bygger på arbeten som 
gjorts av nobelpristagaren Debye. 
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D =c ·E (2) 
Övergår man nu till att betrakta di

elektrikum ur molekylär synvinkel, kan 
detta vara uppbyggt av både polära och 
nonpolära molekyler. De polära mole
kylerna, som besitter dipolmoment, 
kommer att i viss mån bli orienterade 
i fältets riktning (orienteringspolarisa
tion ), under det de nonpolära moleky
lerna genom fältstyrkans inverkan de
formeras så att molekylens elektriska 
laddningar åtskiljas och molekylen får 
ett dipolmoment i fältets riktning (de
formationspolarisation ). Båda slagen av 
polarisation kan .anses ske elastiskt och 
så att momentet blir proportionellt mot 
fältstyrkan. Man får således alltid en 
mängd inducerade dipoler i dielektri
kum, och man kan då anta att medel
avståndet mellan laddningarna är pro
portionellt mot fältstyrkan 

1= 10 • E (3) 

Här bör observeras att proportionali
tetskonstanten lo ej är en längd. 

Vi räknar lämpligen laddningarna i 
detta faB med elektrollladdningen som 
enhet. Förskjutes exempelvis deforma· 
tionspolarisationen n st. elektroner ur 
sitt läge är den negativa laddningen 
-ne om e är elektronens laddning, och 
följ aktligen den positiva laddningen 

+ne. 
De dipolmoment u, som finns i di· 

elektrikum har, om hänsyn tas till (3), 
storleken 

u = ne1oE (4) 

För att få ett bildligt begrepp av detta 
fysikaliska skeende och för att förtyd
liga vad som menas med »sann», »fri» 
och inducerad» laddning, betraktar vi 

DK 621.315.61.023 

nu den planparallella kondensator som 
nämnts i inledningen. 

Tänker vi oss först vakuum mellan 
kondensatorns elektroder (luft kan 
praktiskt anses likvärdigt med vawuum) 
gäller ju Gauss' sats för en sluten )1a A: 

fE vN • dA=4vr Q (S) 
A 

om Q är den tillförda sanna laddningen 
och EvN är normalkomposanten av fält
styrkan i vakuum Ev mot ytelementet 
dA. I vårt fall är ju fältet homogent, 
dvs. fältstyrkan lika över hela ytan A, 
varför vi erhåller 

Ev =4;r .~ (6) 

M Q ....
l en A ar a\7en den sanna l dd .a mn· 

gen per ytenhet as, varför 

Från varj e sann laddning Q utgår i 
vakuum således 47T Q elektrostatiska 
kraftlinj er, och i vårt fall blir kraftlinje
bilden den i fig. 2. 

Inför vi nu något dielektrikum mel
lan kondensatorplattorna, kommer den 
tidigare nämnda polarisationen att in· 
ducera en .laddning med motsatt tecken 
mDt den tillförda sanna laddningen på 
kondensatorbeläggen. Se fig. 3. 

Vi antar vidare att antalet dipoler 
per cm;) är N. I ett skikt av tj ockleken 

+Q 
+ + + + + + + + + + 

1r11111111 
-Q 

Fig. 2. Kraftlilljefördelningen i en planparal · 
lell kondensator med vakuum mellan beläggen. 
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+Q 


-Q 
Fig. 3. Kraftlinjefördelningen en planparallell konden~ator med ett dielektrikum mellan 

beläggen. 

loE intill kondensatorbeläggen finns då 
en inducerad laddning Q/.d som är 

Qind=neNloEA (8) 
Eller om vi inför ytladdningstätheten 
för den inducerade laddningen 

Oilld= neNloE (9) 
(Jilld är alltså den inducerade ladd

ningen per cm2 eller dipolmomentet 
per cm3 • Med .andr.a ord, Oind är till sin 
storlek lika med polarisationen P. Inuti 
dielektrikum kan man säga, att de in· 
ducerade laddningarna ta ut varandra, 
men vid. beläggen upphäver de till en 
del de sanna laddningarna eller rättare 
binder en del av de sanna laddningarna. 
De återstående, icke bundna laddningar
na, kallas Iria laddningar. Motsvarande 
laddningstäthet tecknas 0' 

(10) 
eller 

(10 a) 

Fältstyrkan, som svarar mot denna 
I ria laddningstäthet kallar vi E och man 

1+4n neNlo 

har att 

Kombi
(11) fås 

neras 
E=4:rr 0' 
nu (7), (9), (10) 

(11) 
och 

E = E v-4:rr neNloE 

E= Ev (12) 

Nämnaren i (12) är mediets dielekt
ricitetskonstant e. Alltså 

E=~ (13) 
e 

Man kommer också genom enkla räk
ningar fram till 

P = c-l E (14) 
4:rr 

För en viss given uppladdning ned· 
sättes således fältstyrkan ikondensa· 
torn mer och mer ju högre dielektrici
tetskonstanten är för dielektrikum. An· 
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talet elektriska kraftlinjer blir mindre. 
Men då en kondensator av viss storlek 
uppladdas med en given elektricitets
mängd, går alltid en och samma .avta
gande strömstöt fram genom tilled
ningarna. För att strömkretsen skall 
kunna tänkas sluten, säger man att mot
svarande elektricitetsmängd förskjutes 
från det ena kondensatorbelägget till 
det andra. Man inför sålunda ett nytt 

begrepp, försk jutningen D som definie
ras av att 

JDN ' dA=4:rr Q (15) 
A 

eller som man också kan uttrycka sa
ken, från varje sann laddning Q i ett 
dielektrikum utgår 4:rr Q förskjutnings
lin jer. 

I vårt fall är förskjutningen 

D = 4:rr ..!I (16 a)
A 

D=4:rros (16 b) 

I vakuum blir då 

D=Ev (17) 
och i ett dielektrikum med dielektrici· 
tetskonstanten lO 

D=€· E (18) 
Vi ser sålunda att e anger förhållan

det förskjutning till fältstyrka. (18) är 
således samma ekv. som (2) . 

Begreppet polarisationskonstant 

För alla ämnen utom vakuum är e 
större än 1. Minst är e för gaser, där 
det är så obetydligt större än l att man 
praktiskt kan anse det vara 1. Av reso· 
nemanget i föregående avsnitt framgår, 
att det är polarisationen hos med.iet 
s om gör aU e är större än 1. Vida-re 
framgår av (14) att polarisationen ar 
proportionell mot fältstyrkan. 

- E-l 
P= - - E 

4.:1' 
I den klassiska elektricitetsläran upp

fattas ett dielektrikum (liksom även 
ledare) som ett homogent medium, och 
e är definierat såsom förhållandet mel
lan D och E. Skall man göra ett nog
grannare studium av polarisationsfeno
menet, som intimt hänger ihop med 
materiens molekylära upbyggnad, bör 
man gjvetvis ta hänsyn till denna. Gör 
man detta, finner man att på de enskilda 
molekylerna verkar en resulteIiande 
elektrisk kraft, en inre fältstyrka, som 
vi i fortsättningen betecknar med Eo• 

Vi definierar nu polarisationskonstanten 
a genom ekv. 

P=a' Eo (19) 

Materien kan tänkas bestå av hål


rum i vilkas mitt molekylerna befinner 

sig. Hålrummen är i övrigt inte luft

fyllda, utan i desamma råder fullständigt 

vakuum. Hålrummens form beror na

turligtvis på ämnets molekylära upp

byggnad, men nobelpristagaren Debye 


har i sina beräkningar gj ort antag.an

det, att hålrummen är sfäriska. Denna 

approximati-on, som i allmänhet kan an
ses tillåten, ger oss en möjlighet att på 
ett enkelt sätt beräkna den inre fält
styrkan. 

Vi förutsätter att hålrummets radie 
R är obetydlig i förhållande till kon
densatorns dimensioner men stor i för
hållande till molekylradien. Se fig. 4. 

Den inre fältatyrkan är lika med. den 

yttre fältstyrkan E ökad med den fält

styrka, som den av P inducerade ladd-

Fig. 4. Molekyl i centrum av sfäriskt hillr um 
i dielektrikurn. 
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ningen på sfärens yta utövar på mole
kylen 

E = D---4., P 
Ytelementet är 


2nK'. sintp drp 


och då P= Gind vinkelrätt mot E blir 
den inducerade laddningen 

dQ =2nR2P coscp sinrp dl] 

och med Coulombs lag får man krafttill
skottet 

dF = 2nP cos2cp sincp dl]} 
varur 

". 

F = 2nP	j-cos2rp sincpdcp = 
o 

2nP l 3 _ 4n p
= - 3- eos (p - """3 

o 

Detta ger 

-- - 4n 
~=E+3P (20) 

Insättes detta i (19) fås 

P =a (E+ ~' p) (21) 

Kombineras nu (14) med (21) får 

man det slutliga sambandet mellan a 
.och t'. 

3 E-l 
a=--- (22)

4:-r E+2 
För gaser där polarisationen är )"t

terst obetydlig, och E sålunda ligger 
mycket nära l (vid NTP är exempelvis 
E för luft lika med 1,00059) övergår 
(22) till 

E-l 
a=-

4n 
dvs. den polarisationskonstant man får 
ur (14). 

Nu bör enligt det föregående resone
manget polarisationskonstanten et bestå 

av två delar,av vilka den ena svarar 
för orienteringspolarisationen och den 
andra för deforrnationspolarisationen. 

a=ai+a2 (23) 
Detta har experimentellt bekrilftats 

så till vida, att i (23) är ai temperatur
beroende och 02 oberoende av tempera
turen. 

Debye har gj ort en beräkning uta" 
orienteringspolarisationskonstanten al 

för det fall att fältet är konstant i tiden, 
och att måttlig elektrisk fältstyrka råder. 

Problemet är då av stationär natur och 
jämnvikt skall råda mellan de elektriska 
krafterna, som strävar efter att orien
tera dipolerna i en viss riktning, och 

de av värmeröreIsen alstrade krafterna, 
som strävar efter att ge dirJOlerna alla 
tänkbara riktningar. Beräkningen, som 
här utelämnas, ger som resultat 

N!]u~ 
al ~ .3MkT (24) 

där Il som tidigare är moTekylelIs di pol
moment, 1'1 antalet molekyler per gram
molekyl, !] tätheten, M ämnets molekyl
vikt, T absolut temperatur och k Boltz
manns konstant (1,37 'lO- JG ergj grad). 

Vidare visar räkningarna, .att endast 

en del av molekylerna blir orienterade. 
För orientering av samtliga molekyler 
fordras nämligen fältstyrkor av sådan 
storlek, att materialets dielektriska håll
fasthet överskrides, och genomslag in
träffar. 

Att al är omvänt proportionell mot T 
har bekräftats experimentellt vid gaser 
med god noggrannhet. Vid vätskor är 
överensstämmelsen ej fullt så bra, för
modligen på grund av alt molekylerna 

här ligger närmare varandra och så
ledes inverkar på varandra. Denna in
bördes inverkan mellan molekylerna 
har nämligen Debyp bortsett från . 

Beträffande a2 kan ett uttryck på 
denna erhållas, om man anser deforma
tionen elastisk och proportionell mot 
inre fältstyrkan. Man får då som resul

tat att 

(25) 

No 
där M-	 som tidigare uttrycker antalet 

molekyler per volymsenhet, e är elektro
nens laddning och F är en direktions
konstant för den elastiska förskjutnin
gen av elektronerna. 

Dielektriska förluster och komplex 

dz:eleklricitetskonstant. 

Vi betraktar återigen den planparal
lella kondensatorn och förutsätter först 
att den är ideell. Med detta menar vi, 
att dess ohmska motstånd är oändligt 

stort. Inkopplar vi mellan beläggen en 
likspänning, utsättes dielektrikum för ett 
stationärt fält, och vi får endast en kort
varig förskj utningsström, laddnings
strömmen, genom dielektrikum. Denna 

ström, I " avtar snabbt ned till noll och 
ar l varje ögonblick 

I - dQ 	 _ A dD (26 a) 
e- Yt- 4n Tt 

Men eftersom Q= C . V där C är 

kapacitansen och V spänningen blir 

aven 
dV

/. = C· - (26 b) 
< dt 

Om 'kolldensatorn icke är ideell utan 
har ett ändligt motstånd (vilket alltid 
är fallet) framgår förutom le en led

ningsström 

(27) 

I det stationära tillståndet återstår 

efter en kort tid endast denna ström. 
Inkopplar man i stället en växelspän

ning med den icke alltför höga frekven
sen ~' och vinkelfrekvensen w = 2 ny kan 

denna skrivas 
U= Uosinwt (28) 

I detta fall blir 

I =C' dU = wCU sin (wt+ .!!.-) c dt o . 2 

Laddningsströmmen ligger alltså '90 0 

-före spänningen i tiden. Motsvarande 
ledningsström blir 

UO •
I R= R Sill wt 

Dessa strömmar kan sammansättas 
vektoriellt till en resulterande ström 

J=V~~ +W 
2C2 Uo sin (wt I ;-0) 

\ J 

(29) 
där å, S0111 kallas förlustvinkel, bestäms 
av 

tg å= --
l 

- ; å = are tg --
l 
,- - (30)

RwC RcoC 
tg å är således ett mått på kondensa
torns ohmska förluster, och bör vara så 
liten som möjligt. Vid fullgoda konden
satorer ligger tg O vid 0,001. I ovan
stående framställning har vi tänkt oss 
att själva uppladdningen av kondensa-
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Fig:.5. 

torn sker förlustfritt, och att de enda 
förlusterna utgöres utav en viss ohmsk 
ledningsström. Med andra ord om vi 
bortser från ledningsströmmen, skall 
själva uppladdningen ej vara behäftad 
med någon energiförlust. Detta är ett 
idealiserat förhållande, som icke råder 
i de dielektrika som ingår i vanliga 
kondensatorer. Mäter man dedielekt· 
riska förlusterna, finner man, att mot 
dessa svarar en ström, If, som är avse
värt större än Il/. I fig. 5 åskådliggöras 
förhållandena i en normal kondensator. 

l fas med fältstyrkan E ligger den 

ström, &, som svarar mot det med lik· 

ström uppmätta motstandet R. IR är 
frekvensoberoende och så liten, att den 

kan försummas vid sidan ·av I~ . I sam· 
ma fa s ligger även den mot de dielekt

riska förlusterna svarande strömmen 1/, 
som är frekvensberoende. F.anns ej 

några dieIektriska förluster, skulle den 
enda ström som behövdes för konden

satorns upp- och urladdning vara I", 
men genom att de di elektriska förlu ster
na förefinnes, blir den för upp· och ur· 

laddning erforderliga strömmen Ic+ l f • 

-	 dD 
I c+lf är således proportionell mot Tt 
en (26), varför förskjutningen D kom

mer att ligga 90° efter I c+lt. D är så 

ledes ej längre i fas med E. Dock är en
ligt (18) eller (2) 

t== 	 D 
E 
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och skall denna likhet fortfarande bestå 
måste e vara ett komplext tal 

-, ."t- I: -JO) (31) 

Tillämpas symboliska metoden fås, 
om Cv är kondensatorns kapacitans 
vakuum 

(Jc+l;) = jwCXJo(e'-je") 

Ic+ft= jCI)CXioe'+wC)loE" 

Radiatorn 
Som ett led i en utreuning angående an

ordnandet aven ny mångkanals telefonför· 
bindelse Sverige-Finland, aktualiserad av 
olympiaden i Helsingfors är 1952, byggdes 
under sensommaren förra äre t u te i Simpnäs 
i Roslagen en 50 m hög stålmast för att upp· 
bära antennerna för en radiolänkförbindehe 
ö'·er Ålands hav. Platsen valdes med hänsyn 
till att man här har nästan 1800 fri sjöhori· 
sont. Själva klippan på vilken masten har 
rests har en höjd av 20 m över have t och 
man behöver endast klättra halvvägs upp i 
masten för att i klart väder få in Åland i 
blickfånget. 

På masten har dels uppmonterats ett par 
paraboliska reflektorer för 3 cm vågor, sli · 
som bilden visar, av sanlIna typ som för radio· 
länken Koster- Strömstad och pil. LM·tornet 
i ?I'Iidsommarkranseu. Regelbundna trans· 
missionsundersökningar för 3 cm vågor har 
sedan 	under hösten ut fört s i L M Ericssons 
regi. 

Längst upp på tornet har därtill placerats 
en Yagi·antenn för en Tadiolänk vid meter
våg 0,6 m). Undersökningarna har härvid 

utförts av telegrafstyreIsen, sllsom hyråingen· 

jör R Berglund redogjorde för vid radioveteu· 
I skapliga konferensen i Stockholm, under meu· 

verkan av :\Iarconibolaget och Sven,;ka Radio

bolaget. 
Undersökningen· har gjorts form av 

reg ist rering med mottagning i Sirnpnäs och 
sändning av bärväg från Sviby (nära Marie
hamn) och Sveden (nära Östanå i södra 
Roslagen, varvid avs t~nden är resp. 56 och 
39 km. Sikten mellan antennerna har i båda 
fall en varit fri. Av re.sultaten av undersök· 
ningarna framgår att den vid Simpnäs inkom
mande spänningen i medeltal varit högre uno 
cler natten än dagen (3 uB) och at t fading 
,,,rit vanligare ö er sji;- än över landsträckan. 

Över sjösträckan har vidare vid enstaka till· 
fällen en avsevärd försämring i transmissio
nen förekommit. I förhållande till median
värdet (det yärdr, !'om iivef3kridit5 under 

I c= jwCvUoe' 

1/=wcJloe" 
t' är således dielektricitetskonstanten 

för motsv.arande förlustfria kondensa
Itor, eller om man så vill, likströmsvär
det av F. Vidare blir 

I/ c" 
ter (j == -
o I c e' 

(32) 

( Forts.) 

l
• Roslagen 


50 % av tiden) har mottagen inspänning för 
land träcka n variera t mellan +10 och --4 dB 
och för sjösträckan mellan +14 och mindr , 
än - 26 ull (dN senare är lägsta mätbara 
värue) . Bengt Svedberg. 

Amatörsändningens 
tjusning 

Vad en amatörsta tion ger sin ägare i utbyte 
är något helt enkelt fascinerande. Enligt 

M6WB ger den »... tillfälle att komma i 
kontakt med främmande folk och världsdelar. 
Den är fortfarande ett stycke spännande och 
intressant vetenskap med många möjligheter 
och överraskningar. Sändarbyggand et och 
konstruerandet. skänker skaparglädje. Den ut
vecklade tr"fiktekn ikcn och våra rön och er 
farenheter som kan omsättas i annan prak
tisk nytta ger en viss tillfredsställelse över att 
,·i även uträtta nRgot genom vår fritid . hobby .• 
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Om pulsgeneratorer 


(Forts.) 

Fanlaslronell. 

Ännu en pulsgenerator av flip-flop
typ kan komma till användning, näm
ligen fantastronen. Från skärmgallret i 
detta rör erhålles mycket goda fyrkants
pulser, dock användes denna koppling 
huvudsakligen för erhållandet aven 
synktagg, vilken kan förskjutas i tiden 
i förhållande till den synk, som startar 
kopplingen. Härvid uttages fyrkants
spänningen i anod- eller katodkretsarna 
samt omgöras till korta taggar, en tagg 
för framkanten av fyrkantpulsen och 
en för pulsens bakkant. Den tagg som 
uppstår ur fyrkantpulsens bakkant, dvs. 
den motsatta mot den som i tiden sam
manfaller med den inkommande synk
pulsen, kan genom variation av R2 eller 
R... fås att förflytta sig längs tidsaxeln. 
Härvid erhålles tydligen en fördröjd 
synktagg, vilken kan utnyttjas på olika 
sätt. Exempelvis om man önskar, att 
ett förlopp skall uppträda ett stycke in 
på svepet på en oscillograf, kan man 
låta den ursprungliga synken få starta 
svepet, medan den fördröjda får starta 
det förlopp som skall upptagas. 

Då i kopplingen utn yttj as den s. k. 
»Miller-effekten», erhålles hos anod
spänningskurvan ett »Miller-svep», vil

r---------------------~----~--~--+ 

Rg 

Fig. 12. Pr incipscherna för fantaslron. 

Av ingenjör BENGT JOHANSSON och 

ingenjör PER LUNDSTRÖM 

DK 621.306.615.17 

zo 
BROMSGALUR~~~______________~~________ t 

150 


115 


ANOD '5 ~______________________________ t 

5I<ÄRMGAllER'f-_ _ ______________ l 

:?>o 


51VRGALLER. 

_s~~~~~~------~~~----t 

KATOD 

Fig. 13. Anod- och gallw-\pänningarna ~om funktion av tiden i fantastron. 

ket ju kan användas som svep i en 
oscillograf. För erhållandet av enbart 
»Miller-svep» användes dock en betyd
ligt enklare konstruktion än fantastro
nen. 

För att förklara fantastronens verk
ningss~tt är inritade vissa bestämda 

värden på spänningarna i fig. 13. De 
spänningsvärden som är inritade i sche_ 
mat i fig. 12 är de olika potentialerna 
hos fantastronen i vila_ 

Röret V1 är strypt genom att broms
gallret har ca -15 volt i förhållande 
till katoden_ Nu inkommer en synkpuls 
med amplituden +15 volt på broms
gallret, anodström börj ar flyta och 
anodspänningen sjunker från 150 volt 
till 115 volt. Detta spänningsfall på 
--35 volt påtryckes styrgallret genom 
kondensatorn el, eftersom detta förlopp 
är momentant, varvid bL a. skärmgal
lerströmmen avtar. Styrgallrets poten
tial till jord blir --5 volt. Genom skärm
gallerströmmens minskning sjunker ka
todspänningen till +2 volt. StyrgaHrets 
spänning till katoden blir då --7 volt. 
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Nu startar »Miller·effekten». Styrgall. 
ret söker antaga positiv potential (30 
volt, genom R2, men bromsas i denna 
strävan av den genom e i tillbakamata· 
de negati va spänningen från anoden. 
Man kan även uttrycka det så, att e l 
börj ar urladda sig genom R2 , varvid 
tidskonstanten dock ej blir Cl . R2, utan 
e1 (1+F)R2 , där F är förstärkningen 
hos röret. När spänningen på styrgall· 
ret stigit till -2 volt flyter mättnads· 
ström i röret, vilket innebär att förstärk· 
lIingen är nolL Härvid upphör »Miller· 
effekten», då ju ingen negativ spänning 
matas tillbaka till styrgallret från ano· 
den. Således kommer styrgallerpoten. 
tialen att öka snabbare till ungefär +14 
"olt. Nu har även skärmgallerströmmen 
ökat något, varför katodspänningen 
nått upp till ca +18 volt. Hela tiden 
har en viss bromsgallerström flutit. 
Denna har över bL a. Ra förorsakat ett 
spänningsfall som, när katodspänningen 
når 18 volt, givit bromsgallret en lägre 
potential, också den 18 volt. Således har 
nu katod och brolTL5galler samma poten· 
tial, och då katodens spänning stiger över 
denna, kommer rörets anodström att stry· 
pas, varvid kopplingen återgår till sitt 
stabila läge. Ej heller vid denna kopp· 
ling kan någonting inträffa, förrän ny 
synk inkommer på bromsgallret. 

Den dubbeldiod V2, som är inkopp· 
lad till anod och styrgaller, är en s. k. 
låsdiod för spänningarna på resp. elek· 
troder. Om någon av dessa elektroder 
skulle få en högre potential än låsdio· 
dens resp. katoder, kommer en utjäm. 
Jling att ske genom att dioden »kort· 
sluter» översvinget hos spänningen. 

När man, som förut nämnts, förskju· 
ter pulsens bakkant i tiden genom aU 
variera exempelvis Rå, ändras ju anod· 
spänningens värde, m. a. o. den tid· 
punkt när mättnadsström inträder. Som 
också omtalats, kunde samma förskjut. 
ning ske medelst R2• Att så är fallet, 
inses j u lätt, då härvid tidskonstanten 
för kretsen ändras och då även den 
tidrymd under vilken »MiJIer·effekten» 
varar, dvs. pulslängden. 
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Fig. 14. Självstrypande oscillator (Hartley· 
koppling) . 

Kopplingen kan startas med, som i 
detta fall, en positiv puls på bromsgall. 
ret eller en negativ på styrgallret. Även. 
så med en synk på anoden kan anord
ningen fås att fungera, då med en nega· 
tiv synk. 

Fantastronen har såsom fyrkant. 
generator ej fått någon större använd· 
ning, utan brukas mestadels för erhål· 
lande av fördröjd synk. Även för detta 
ändamål utträngs den mer och mer av 
de förut visade kopplingarna, mycket 
givetvis beroende på det invecklade 
arbetssättet och de härmed samman· 
hängande svårigheterna att få kopp
lingen att arbeta nöj aktigt. 

Självstrypande oscillatorer. 

Till pulsgeneratorerna får man också 
räkna de två slag av självstrypande 
oscillatorer som finns. Ingen av dessa 
levererar emellertid några fyrkants
pulser. Den ena av dem ger pulser av 
sinusformade svängningar. Från den 
andra erhålles exponentiellt formade 
pulser, vilka återkommer en och en med 
en viss bestämd tidsintervalL 

a) Den som först beskrives är en 
vanlig »Hartley-oscillator» (fig. 14), 

där sinussvängningarnas frekvens he
stäms av Le·konstanterna. Pulsfrekven
sen däremot bestäms av tidskonstanten 
e i • R i . Anordningen fungerar på föl· 
j ande sätt: Den gallerIäcka som före· 
finns i kopplingen har givits ett så stort 
värde, att laddningen hos el ej kan 
läcka bort tillräckligt snabbt för att 
kunna följa med i sinussvängningarna. 

När svängningarna startas har gall
ret nollpotentiaL För varje positiv halv
period av svängningarna flyter galler. 
ström, vilken ger el en viss laddning. 
Denna kondensator hinner under den 
negativa halvperiod, som följer efter 
den positiva, ej urladda sig fullständigt, 
utan kommer att kvarhålla en del av 
laddningen (fig. 15). För varj e posi
tiv halvperiod kommer således Cl att 
uppta och kvarhålla en liten laddning. 
Efter ett visst antal svängningar har 
laddningen blivit av sådan storlek att 
röret stryps. (Kondensatorn e l blir 
givetvis negativ vid gallret). Detta att 
röret når under strypgränsen medför 
j u, aU någon energi ej kan återkopplas 
till svängningskretsen, varför oscillatio
nerna upphör. När så sker böri ar e l 
urladda sig genom Ri . Den tid som det 
senare tar, bestämmer sålunda den frek· 

vens varmed pulserna återkommer. När 
el urladdats så långt, att röret är till· 
räckligt ledande för att den återkopp· 
lade energien skall kunna underhålla 
svängningarna i LC-kretsen, startas åter 
oscillationer. Det är att märka, att 
gallerpotentialen aldrig går upp till 
noll när en ny puls startar. Härav föl· 
jer, att den första pulsen också blir den 
längsta då den ju startas med galler. 
potentialen vid noll och tiden för stry· 

H.---+------.____--4- - ----;r---+-- oSCI LLATORN 
STARTAR 

- - - STRYPGRÄN5 

ANOD H+»R~------+H~------_H~r----t 

Fig. 15. Anod- och gallerspänningen som funktion av tiden i sjähstrypande oscillator. 
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pande av röret blir längre. Pulslängden 

är helt beroende på Ct:s värde. Om el 
göres liten, strypes röret fortare, då ju 

en mindre laddning i detta fall fordras 
för att spänningen skall nå önskat 

värde. 
Denna oscillator kan användas som 

pulssändare i en mindre anläggning av 
något slag, där noggrannheten ej är av 

så vital betydelse. Att exaktheten ej är 

så stor beror på, att någon synkroni
sering av pulsarna ej kan ske. 

b) Den andra självstrypande oscilla

torn är även den en induktiv koppling. 
(Fig. 16). Här förefinnes dock ej någon 
direkt svängningskrets, varför kontinuer

liga svängningar ej kunna uppstå. Vi an

taga, att vid tillslagning av anodspän

ningen rörets galler blir en smula posi
ti vt. (Fig. 17) Detta medför en expo

nentiellt stigande ström genom induk
tansen L1• Då ju spänningen över en 
induktans är direkt proportionell mot 

strömökningen per tidsenhet genom 

densamma, dvs. strömderivatern enligt 
di 

e=-L 
dt 

få r man i första tidsögonblicket då 

strömderivatan är slörst, största späli
ningen, varför gallerspänningen i första 

ögonblicket stiger kumulativt till ett 

max.-värde, varefter den faller exponen
tiellt då ju strömderivatan avtar. När 

di 
~trömmens max.-värde nått och dt = 0, 

blir spänuingen noll. Nu kan emellertid 
inte anodströmmen öka till detta max.

\'ärde, då röret ju begränsar densamma 

genom att mättnadsström inträder. När 

så sker inträffar ej vidare någon ström

iilldring, dvs. strömderivatan ~! blir än

dock null och spänningen över spolen 
sj unker kumulativt mot noll, men tack 
vare återkopplingen och att det hela 

sker kumulativt fås en nedgång av gal

ler spänningen till ett v~irde under stryp
gränsen. 

Kondensatorn C har under hela den 

tid, som pulsen varat, upptagit laddning 
geuom att gallerström flutit genom R 

Fig. 16. Självst rypande oscillator utan sväng
ningskrets. 

och galler.katod.resistansen hos röret. 
Denna laddning har givit C en negativ 

potential mot gallret. Uppladdningsti
den för C är avsevärt mindre än urladd

ningstiden, då ju den förra bestäms av 
produkten av C och galler-katod-resi. 

stansen, medan den senare bestäms a\' 
produkten R . C, där R gjorts stor, cirka 
2 1\1 Q. När C urladdats genom R och 

strypgränsen för röret uppnåtts staltar 
en ny puls på motsvarande sätt. 

Jär röret stryps efter pulsens ' slut 

förefinns i illduktanserna och dessas 

strökapacitanser en del elektrisk energi, 

vilken nu börj ar pendla fram och åter i 

kretsen, dvs. s. k. efterklangssväng
ningar uppstår, vilket j u också framgår 

av figuren. Dessa oscillationer äro dock 
ej av någon betydelse. 

De pulser, vilka erhållas från denna 

koppling, ha en mycket kort varaktighet 
och kunna därför användas för att 

exempelvis alstra ett mycket snabbt svep 

till en oscillograf, eller kunna de använ

das som synkpulser för en anläggning 
av något slag. 

GALLER~--4---~-----------+---+-_--_--_JTRYPGRÄNS 

EFTERKLANG~SVÄNGNINGAR 
I 

ANOD !--+---Fl€t<"'-----+---f-\;1------ + H.T. 

ANOD
STRÖN 1-_.L.._.l...-____--L_---1.___ t 

Fig. 17. Anod- och gallerspänningarna samt anoc),;trömnwn som funktion av tiden i , jälY
sjäJvstrypande oscillator enligt fig. 16. 
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Fig. 18. Principschema för förstärkars t ~g med 
efterklangskrets. 

Efterklangskretsen. 
För erhållande av pulser med kortare 

varaktighet än de o\'an nämnda, använ

des en koppling vilken benämnes efter

klangskrets. Dess utseende framgår a\' 

fig. 18. Som synes består den aven 
vanlig parallellkrets med ett dämpmot

stånd. Själva kretsen är inlagd i anod· 
kretsen på en triod, vilken normalt är 

fullt ledande. Kretsen kan således ej 

svänga då den är fullständigt dämpad 

av den genomflytande anodströmmen. 
Om HU en fyrkantspuls (t. ex. hån en 

multivibrator) påtryckes rörets galler, 

så att anodströmmen tillfälligt upphör, 
fås i anodkretsen dämpade svängningar 
(fig. 19 a). Detta på grund' av alt hos 

kondensatorn C och spolen L i kretsen, 

finnes en viss lagrad energi, vilken nu 

börjar peuclla fram och tillbaka i kret
sen, och sålunda kommer att utgöra 

sinusformade, dämpade svängningar, 
vilkas frekvens bestäms av värdena på 

(forts. på s. 123 ) 
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V ärldens största 

TV-sändare 


I Sutton Coldfield, nära Birmillgham 
i centrum av England, invigdes den l, 
december 1949 en ny televisionsstation, 
som i flera avseenden överträffar alla 
hittills byggda. Den nya statiollens bild
sändare, som arbetar på 61,75 Mp/ s, 
har en toppeffekt av :35 kW vid positiv 
amplitudmodulation, vilket påstås vara 
den högsta effekt, som någonsin sänts 
ö\'er ett så brett frekvensband som 3 
Mp/ s, och antennmasten är inte mindre 
än 250 m hög, vilket är högre än någon 
annan av BBC:s antenner. Sändaren är 
belägen 180 m ö. h., varför antennen 
kommer 430 m ö. h. 

Programmet överföres från London 
\i a radiolänkarl . Den utsända bilden 
överensstämmer med hittills\carande 
engelsk standard, dvs. tjugofem 405
linjers bilder per sekund. Bildernas 
kvalitet försämras inte på något sätt av 
överföringen från London, utan man 
kan räkna med sanuua goda kvalitet 
för Birminghamområdets mottagare 
som för Londons. 

DK 621.307.71 

Sändarens räckvidd för förstklassig 
Illottagnillg är ca 80 km. Ian beräknar 
att ca 6 miljoner människor är bosatta 
i det område, som täckes av den nya 
sändaren. För aU tillgodose behovet av 
moltagare har fabrikanterna de senaste 
månaderna arbetat febrilt och under 
november tillverkades inte mindre än 
35000 apparater, vilket är nytt rekord 
för den engelska mottagarindustrin. Vid 
invigningen räknar man med att 40000 
mottagare var i drift i Birminghamom
rådet, och att sammanlagt ca 250 000 
personer hade tillfälle att se dessa, 

Bildsändaren 

Bildsändarell ar inbyggd i 10 stativ, 
Sedd framifrån har dessa ordnats så, 
att modulatorstegen är placerade efter 
stigande effekt från vänster till höger, 
och högfrekvensstegell från höger till 
vänster. Härigenom får man modula
torns slutsteg omedelbart intill högfrek. 
vensslu:tsteget. 

l Se artikel härom i nästa nUlllmer, 

Fig. L SänJarehallen i Birmingham·staUonen, Bilden visar bildsändaren, "om ger en topp
effekt av omkring 35 kW. 
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Fig. 2. Här ser m"n den 250 III höga mastclL 
D'n väger 14.0 ton och är försedd med en his," 
som gilr upp till 200 m höjd. Längst upp ser 

man di polerna f<ir bild oeh ljud, 

Modulatorn 

Modulatorn har fyra steg, fördelade 
på följande sätt: 

L Förförstäl'kare, Denna är avsedd 
för en bildsignal med en amplitud av 
l volt och ett förhållande mellan bildens 
och s)'nkroniseringsspännillgens ampli
hlder om 7: 3, Både detta förhållande 
och ingångs-/ utgållgsspänningskarakte
ristiken kan varieras i förstärkare.n. 
Dubbla uppsättningar förförstärkare 
finns; växling mellan dessa sker från 
kontrollrummet. 

2. Förförstärkarsteg för drivsteget be
stående a\' ett förstärkarrör och ett 
anodjordat steg, 

3. Drivsteg med en tvårörsförstärkare 
och två anodjordade utgångsrör. 

4. Slutsteg med fyra anodjordade 
steg i parallelL l detta steg erhålles 
ingen förstärbling, men det är nöd· 
vändigt för att man skall få tillräckliot 
låg utgångsimpedans. Gallerströmi1len i 
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Fig. 3. Kontrollbord et för TV·s tationen i Birmingham. 

slutsteget, till vilket modulatorn ar 

direktkopplad , kan nämligen gå upp till 
7 ampere. 

Utom i förförstärkaren , där man an

vänder smårör, har en enda rörtyp, 

ACM3, använts 1 hela modulatorn. 

JfF-delen 

Högfrekvensdelen ar uppby ggd på 
följ ande sä tt ; 

1. Styrsteg beståe nde aven kvarts

kristallkontrolleTad oscillator följ d av 

två flerf.aldar steg. 

2. Lågeffektsteg med ett pentodför

stärkarsteg, ett mottaktskopplat tetrod

steg samt ett likaledes mottaktskopplat 

gallerjordat steg med två trioder. 

3. Drivsteg med två trioder (ACT26) 

i en vanlig klass C neutraliserad mot

taktskopplad förstärkare. 

4. Modulerat slutsteg med två trio

der (CAT21) med jord.at galler i en 

bredbandsförstärkare. Detta steg är gal

lermodulerat och kopplas via e tt filter 

(se nedan) till matarledningen till an

tennen. 

AUa rören i högfrekvensförstärkaren 
är luftkylda utom i slutsteget, där vat

tenkylda rör använts. 

Enkelt sidbandsfilter 

För att ge sändaren enkel sidbands-

k;arakteristik, som planeras för alla 

11.1. 

framtida TV-sändare i England inom 

frekvensbandet 4,1 Mp/s-68 Mp/ s, in 

går mellan slutsteget i bildsändaren och 

matarledningen ett filter. Detta är av 

konstant k-typ och består aven hög

pass- och en lågpasslänk uppbyggda av 

längder av koncentriska matarledningar 

montera..le på väggen bakom sändaren. 

Lågpasslänken avslutas med matarled· 

ningen till antennen och högpasslänken 

aven vattenkyld belastningsresistans. 

Det lågfrekven ta sidbandet utsändes 

fullt medan det högfrekventa dämpas 

starkt för bildfrekvenser över 0,75 Mp/ s. 

Vid 63,25 Mp/ s - som är bärfrekven

sen för lj udkanalen för en annan plane

rad TV-stati on ~ är dämpningen ca 

12 dB. 

Högspänningsa{!;gregatet 

Högspänningen till bildsändaren er

hålles från kvicksilverli-kriktarrör. Fa

serna i 415 volts växelströmsnätet sta

bili se ras i tre skilda spännings regulato

rer. Filtreringen av likspänningen är 

dimensionerad att ge låg resistans, kon

stant för bildmoduleringens hela frek
\7ensområde_ 

Samtliga rör har glödtrådarna växel

strömsmatade, utom det modulerade 

slutsteget som får glödspänning fran en 

likspänningsgener.ator. Denna likspän

nin g är stabiliserad till ± 0,1 volt, och 

de~5ut o lll fintIs anordningar för alt be

gränsa startströll1men. 

LJndsändaren 
Lj udsändaren, som arbetar på 58,25 

:VIp/ s, har en effekt av 12 kW. StYT

steget överensstämmer med bildsända

rens. De tre första högfrekvensstegen är 

lIluttaktskopplade och slu tsteget består 

aven triod med jordat galler. Detta steg 

är anod modulerat fr ån en klass B modu

lator. 

Kontrollru mmet 

Båda sändarna manövreras från ett 

manöverbord i kontrollrummet. Mellan 

delta rum och sänd.arhaUen films ett 

fönster , som tillåter driftspersonalen att 

övervaka sändarna. Samtliga spän

ningar för bildsändaren kontrolleras 

med två par tryckknappar, ett par för 

modulatorn oeh ett par för högfrekvens-

Fig. 4. Filmavsökaren med vars hjälp man kan 
ut sända vanlig film i händ else av all det skulle 

uppstå fel på sändaren. 
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delen. När man trycker på dessa knap. 

par, anslutas samtliga spänningar i tur 

och ordning och med på förhand in

ställda fördröj ningar till sändaren. 

Framför manöverbordet finns ett block

- hema över sändaren försett med om
kring 200 lampor, som tändas allt efter 

som spänningarna kopplas in. 

Mitt på bordet finns en kontrollbild

skärm, som kan kopplas in ,till varje steg 

i modulatorn eller till sändarens ~lut

steg. Dessutom finns en kontrolLllotta
gare, på vilken man kan se den utsän

da bilden . .L\ven spänningarna till ljud

sändaren kontrolleras automatiskt, så 

att hela sändaren kan startas med en 

tryckknapp. Samtliga spänningar och 
strömmar i sändarna kan avläsas på 

instrument i kontrollrwnmet. 

Bildsignalen sändes från London via 

en UHF-radiolänk, som arbetar på 

ungefär 30 cm våglängd. Som reserv 

för denna förbindelse kommer att byg

gas en koaxialkabel. Ä ven när program

met går över kabeln kommer det att 

sändas på bärvåg som sedan demodu

leras innan programmet matas in till 
modulatorn. 

Speciella mätutrustningar för kvali

tetsmätningar på både kabeln och radio
länkarna har konstruerats av BBC:s 
Engineering Department. 

För den händelse det skulle uppstå 
något avbrott på förbindelsen med Lon

don , har Birminghamsändaren även för

setts med utrustning för sändning av 
vanlig film. 

Antenllen 

Samma antenn användes för både 

bild- och lj udsändarna. Den består av 

åtta vertikala dipoler, ordnade i två 

grupper ovanför varandra med ungefär 

en våglängds mellanrum. De fyra dipo

lema i varje grupp sitter på var sin sida 
a\' den fyrkantiga överdelen av antenn

masten , varvid avståndet mellan två 

motsatta dipolel" är ungefär 2/ 5 våg
längd. Antennens förstärkning i hori
sontell riktning är ungefär 4 dB. 

Dipolerna är tillverkade av gaivani-
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Fig. S. Denna bild frä n TV-stationen i Bir
mingham visar ett kontrollrör, med vars hjälp 
man kan kontrollera den utsända bildsignalens 
kvalitet. Instrumentet under katodstdllerörct 

vi,ar signa len · antitud. 

serat stål. För att förhindra isbildning 

finns i varje dipol ett värmeelement 

med en effekt av 71/ 2 kW. Antenn

masten väger ca 140 ton och är den 

högsta i England. Den är försedd med 

hiss som går upp till ca 200 ffi höjd. 

Matarledningar 

För att sammanbinda antennen och 

sändarna användas koncentriska matar 
ledningar med en yltre diameter av 5 

tum och med en karakteristik av 51 

ohm. Matarledningarna äT uppbyggda 

av sektioner om vardera 3,66 m, och 
med 45,75 m mellanrum finns expan

sionsförbindningar , som tar upp längd

variationer i kabeln till följd av tem

peraturväxlingar. För att hindra kon

densation i ledningarna gellomblåses de 
med torr luft. 

Matarledningarna slutar j en s. k. 

diplexer, där Ij ud- och bildsignalerna 

blandas innan de föras ut till antennen . 
CH 

Om pulsgelleratorer ... 

(forts fr. s. 120) 


Ht-tf\I'\5-- - t 

Q. 

f+t'\;oo------ t 

b. 
Fig. 19. Svängningar som erhå llas i fö rstärkar
st eg med dterklanu·skrets. Vid tillräckligt 
ötark dämpning i kret,en erhå ll ~ en vän g

ning enligt h. 

L och C. Hur många svängningar som 

fullbordas innan de dö ut, beror på 

dämpmotståndet R. Om detta göres till

räckligt litet, kan man erhålla endast 

en hel svängning (fig. 19 b). Om denna 

sVdngning distorderas och förstärkes, 

får man en fyrkantpuls, som har en 
längd helt beroende på U:~-kullstallter

na i efterklangskretsen. Man förstår 

härav att möjligheter finnas att göra 

dessa pulser oerhört korta. 
Om man önskar få ut endast 1/ 2 

svängning kan man över kretsen lägga 

en diod, så vänd att den positiva eller 

negativa halvperioden kortslutes till 
jord. Om den första halvperioden kort

slutes erhålles en puls som är förskjuten 

längs tidsaxeln i förhållande till fram 

kanten pa den fyrkantpul s, som startar 

efterklangskretsen. Man kan alltså med 

denna koppling få en fördröjnin g a 

en synkpuls. 
Efterklangskretsen har även fått an

dra användningsområden, vilka dock 

ligger utanför begreppet pulsgenerering. 

Som framgått av denna artikel kan 

fyrkants- och andra pulser erhållas på 

en mängd olika sätt. De kopplingar som 

här beskrivits är de generella utföran

dena på resp. pulsgeneratorer för gene
rering av lågspända pulser. Naturligt

vis finnas ett otal variationer av dessa 
kopplingar. Detta givet\Tis för anpass
ning till de olika speciella ändamåL var

till de skall användas. (Slut) 
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Moderna servicemetoder 

Av ingenjör W EBB 

( Forts.} DI\: 621.396.6.004.5/6 

De värden som ar allgivna i fig. 5 
ar standardiserade för amerikanska 
mottagare, vilket naturligtvis väsentligt 
förenklar arbetet för apparatreparatö
rerna. I det följande kommer .- med 
hänsyn till överskådligheten - dessa 
»amerikanska punkter», 600, 1000 och 
1400 kpl s att utnyttjas. I europeiska 
mottagare skall man naturligtvis i stäl
let j ustera för de inställningsfrekven
ser, som gäller för ifrågavarande appa
rattyper. 

a. k/F-kretsens avstämning. 
Vid varje justering börjar mall med 

det sista m~llanfrekyenssteget, dvs. det 
som ligger omedelbart före detektorn 
(dioden). De flesta mottagare är utrus
tade med endast ett lVIF-steg och iir 
därför i princip uppbyggda såsom fig. 6 
illustrerar. 

I europeiska suprar är mellanfrek
vensen i regel 472 eller 475 kpls, me
dan amerikanska arbetar med 455, 456 
eller 4.65 kp/s. Dessa mellanfrekvenser 
bör reparatören känna tilL Fiirfarings
sättet vid trinmingen av MF-förslär
karen blir nu: 

1. Oscillatorn sättes ur funktion ge
uom alt man kortsluter oscillatorkret
-ens avstämningskondensator. 

2. Automatiska förstärkningsregle

kp 
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Fig. 5. Avstämningskurva för o5cillatorkretscn. 

12.4 

--?f)h ~ OEMOD. 

B VV p U f3a0 
Fig. 6. Normal koppling för blandarsteg, MF·steg och demodulator. 

ringen sättes ur funktion. (Vid appara
ter med fördröjd automatik är detta 
dock ej nödvändigt, då mycket svaga 
ingångssignaler användas vid prov
ning.) 

3. Auslutni ng aven outputmeter, 
som tidigare omnämnts. 

Mätsändaren anslutes först till det 
sista lVIF-rörets styrgaller. Där på
tryckes en svag tonmodulerad signal, 
som ej behöver vara av sådan styrka, 
att man når upp till en utgångseffekt 
av 50 milli watt. Utslaget på voltmetern 
bör dook vara så,dant, att en god av
liisning erhålles. lärnkärnan lVIF
transformatorn vrides nu så myck,et 
fram och tillbaka, att största möjliga 
utgångseffekt erhålles vid avläsningen 
på voltmetern. Ovanstående gäller allt
så för den MF~krets, som ligger när
mast dioden. 

MF-transformatorn i en mottagare 
har bandfilterkarakteristik, varför upp
märksamheten bör vara inställd på föl
jande: 

Kritiskt kopplade kretsar uppvisa en 
resonanskurva, som framgår av fig. 7 A, 
medan fast kopplade kretsar haT en 
kurva enligt Hg. 7B. I senare fallet 
finnes risk för att man avstämmer på 
ett av »sidbandena». 

För att förhindra detta kan man an
v~inda två metoder: 

1. Modulatl:on av signalen med ca 

3000 pis i stället för med 400 pis. 
Kurvoruas »sadlar» försvinner här

,id och kurvorna blir till utseendet lika 

deu i fig. 7 A. Tyvärr kan lllan emeller
tid i de flesta signalgeneratorer genom 
inre modulation ej modulera med den
na högre tonfrekvens, varför man an· 
tingen får begagna sig av yttre modu
lation eller nästa tillvägagångssätt. 

2. Mätning av sidbandena. 
Sedan MF-transformatorn grovjuste

rats låter man sigllalgeneratorn sända 
dels en frekvens, som ligger 5 kpls 
över mellanfre'h'ensen, dels en som lig
ger 5 kpl s under. Outputmetern skall 
härvid göra ungefär lika stora utslag 
för de båda sidofrekvenserna. Är så 
icke fallet måste ~lF-transformatorn 

efterjusteras. Mätningen kan sedan upp
repas med ca 10 kpl s avvIkelse, vari
genom en god uppfattning om förlop
pet för hela resonanskurvan erhålles. 

Sedan den nännast detektorn belägna 
MF-transfoIlllatorn blivit avstämd, an
sluter man signalgeneratorn utan att 
ändra dess inställning till blandarrörets 
styrgaller (punkt B i fig. 6) och upp
repar avstämningsJörfarandet med MF
transformator nr 1. 

b. Stationsskalalls injustering. 
Vid denna avstämning är det nog 

bäst att ånyo erinra om att stationernas 
gruppering på stationsskalan bestäm
mes av oscillatorn och ej av signalkret
sen. Avstämmes oscillatorn t. ex. med 
574+lVIF, så får man in en viss station 
oberoende av om ingångskretsen är 
rätt avstämd eller ej. Är kretsen dåligt 
avstämd får man dålig mottagning a\' 

POPULÄR RADIO NR 4/1950 



- 5 Mr + 5 kp/s -5 MF' +5 kp/s 

ig. 7. MF·avstämningskurvor. A anger den avstärnningskurva som erhlHles vid krit i ~ k kopp· 
ling. B anger fa t eller ö"erkriti"k koppling. (Bandfilted. 

st ationen - det är allt. Då vi i alhllän ras i stället seriekondensatorn (pad
het ha att göra med apparater, där dingkondensatorn) i oseillatorkretsen, 
vä rdena på de enskilda kapacitanserna så att maximalt utslag erhålles. Är 
och självinduktanserna är förutbestäm seriekondensatorn ej variabel, skruvar 
da, så kan våra ansträngningar ute- man på j ämkärnall i oscillatorspolen. 
lutande inriktas på att nå det tillstånd, Man upprepar därefter hela den före

som rådde från begynnelsen. Detta er gående proceduren, då »trimmerillställ
nås på följ ande sätt: ning» något torde ha ändrat sig ge

Signalgeneratorn anslutes till motta nom ändringen av seriekondensatorn 
garen via en konstantenn eller via en eller ändringen av kärnans läge i osciI· 

liten kondensator och inställes på l 400 latorspolen. 

kp/s. Skalan inställes på 1400 kpl s 

(214.2 m.). Därefter injusteras trim

mern i oscillatol1lcretsen, så att volt c. Provning' med multivibrator. 


meterns utslag når maximalt värde. En mycket elegant metod för att be

Skulle voltmeterns vi are härvid slå döma 0111 oscillatorkretsen är tillfreds

»i botten», skall man ej skifta mät ställande avstämd, utgör begagnandet 

område, utan endast minska utspän aven multivibrator, vilken så att säga 

ningen från signalgeneratorn. sänder alla frekvenser på en gång. Är 


Nästa steg blir att avstämma signal  kretsens inställning korrekt, så åstad· 
kretsen genom aU justera dennas trim kommer varje ändring av trimmer· 
mer för maximalt utslag på voltmetern. värdet en minskning i voltmeterns ut
Avstämningen för 1400 kpls är nu slag. Man kan utföra hela avstän1
provisoriskt slutförd. ningen med en dylik multivibrator, 

Signalgeneratorn och skalvisaren på doek bör man som slutprov använda 
~kalan inställes för 600 kp/ s. Nu j uste- signalgeneratorn för att ha möjlighet 

att insLälla statiollsskalan för de rätLa 
resonansfrekvenserna. 

Ovanstående redogörelse ar baserad 
på undersökningar i mellanvågsomr 
det. Ganska identiskt härnled blir a\', 
stämningarna för långvågsområdet. 
För kortvågsområdet däremot behöver 
man i allmänhet endast just era trim· 
rarna (parallellkapacitansema). 

De här O'enomgånglla avstämnings. 
metoderna är blott avsedda för fabrik · 
apparater i vilka man kan fömtsätta, 
att de rä tta värdena en gång instäl1ts 
genom fabrikens försorg. Är detta an· 
tagande felaktigt (och så är tyvärr ofta 
fallet), måste l11ao tillgripa mer radi
kala undersökningsmetoder. Dessa fal 
ler emellertid utanför ramen för denna. 
artikel. 

C. Undersökning av hela mottagaren. 
Vi har nu konuuit så långt, att vi 

kan övergå till att undersöka hela mot
tagaren. Denna undersök-uing består 
huvudsakligen i en provning av de en
skilda stegens förstärkning. Härför 
fordras fortfarande endast en volt. 
meter och en signalgenerator, precis 
som vid trimningen. Det fö1jande är 
baserat på diagrammet i fig. 8. 

Mätningarna utföras med koTts lan J, 

utgångseffekt, dvs. med 50 milliwatt. 
I stället ändrar man den HF· resp. LF· 
spänning, som utsändes från signal
generatorn. Dessa spänningar måste 
naturligtvis kunna avlä as med till· 
f redsställande noggrannhet. Detta är en 

I 
I 
I 
I 7 
L - ---.,'---c=]---+----+ 

Fig. 8. Principschema för superheterodyn. De siffror som ange på oi ika ställen i schemat anger de punkter, 
där signalspänningen skall anläggas vid genomprovning av mottagare. Signalgeneratorns utgångsopänning skall 

inregleras så att i samtliga punkter SO m W erhålles över uteffektrnätarcll 
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av orsakerna ti ll all lUall endast har 
n tIa av prima miitapparater. 

a. Utgångssteget. 

Utgångsrörets (rörens) uppgift är att 
omvandla signalspänningen, som på. 
tryckes gallret, i effekt. För att kunna 
erhålla en bestämd utgångseffekt (SO 
milliwatt) , måste en därav bestämd 
växelspänning påtryckas styrgallret. 
Nedanstående rör fordra härför följan
de växelspänningar : 

ADl 3.3 volt 

EL3 0.3 volt 
EBLl (EBL21) 0.3 volt 
6L6 1.2 volt 

Signalgeneratorn anslutes till punkt 
l i det i fig. 8 visade schemat. Gallret 
där påtryckes en LF-spänning (400 
p/ s). Denna LF-spännil1g ändras tills 
voltmetern visar det utslag, som sva
rar mot 50 milli watt. Visar det sig, att 
LF-spänningen håller måttet enl. tabel
len ovan, är allt som det skall vara i 
utgångssteget. 

h. LF-förstärkarsteget. 

Här rör det sig huvudsakligast 0111 

aU fastställa spänningsförstärkllingen. 
Signalgeneratorn anslutes till punkt 2 
(fig. 8) och dess utgångsspänning 
ändras tills utgångseffekten ån yo blir 
50 milliwatt. 

Kvoten 

Erforderlig spänning i punkt l 

Erforderlig spänning i punkt 2 


angiver spänningsförstärkningen i LF
steget. Som norm gäller härvid, att en 
triod uppvisar en förstärkning på ca 10 
och en pentod på ca 100 gånger. De 
olika rörtypernas förstärkningsförmåga 
kan man för övrigt erhålla ur resp. 
rörkurvor. 

c. Undersökning av detektorn. 

Här måste man undersöka, om en 
modulerad HF-spänning på signaldio
den lärrular den rätta LF-spänningelJ. 
'om regel finnes här anordningarna 

för volymkontrollen och denna skall 
naturligtvis under mätningen vara in
ställd för maximal ljudstyrka. Signal
generatorn anslutes till punkt 3 o -h 

man påtrycker röret en så kraftig växel
spänning, att 50 milli watt ånyo erhål
les. Efter att ha antecknat detta spän
ningsvärde, påtrycker man nu i samma 
punkt en 60 (J/o modulerad HF-spän
ning över en blockkondensator på 
2 000 pF. Arbetar dioden rätt skall 
den moduler;ade HF-spänningen vara 
ungefär dubbelt så stor som den först 
påtryckta LF-spänningen för samma ut
effekt, ty den på diodens utsida åter
stående LF-signalens späuningsvärde 
blir: 

iodulerad HF-spänning X modula
tionsgraden, där modulationsgraden in
sättes som decimalbråk (60 70 = 0,6). 

d. MF- och HF-stegena. 

Dessa kretsars förstärkning beror 
icke enda~t på rören själva, utan även 
på svängnings.kretsarnas godhets tal. 
Med ntmänkta spolar kan man erhålla 
en förstärkning på 100 gånger per steg. 
Påtrycker man en modulerad HF-spän
ning i .punkterna 4, .'i och 6, måste hän
syn tagas till modulationsgradelI. För 
MF-stegets del blir förstärkningen: 

Spänningen i punkt 2 

"'S-p-"-än- n"""'.i-n-g-er-l ~i punkt 4 X modulati~sgraden 


De övriga HF-stegen undersölms på 
samma sätt. Till sist kan man även 
prova automatiska volymkontrollen 
enklast genom att inkoppla en hög
ohmig voltmeter (rörvoltmeter ) i punkt 
7. Naturligt bör denna automatik un
dersökas för oli]Qa HF-spänningar. 

De här anförda tillvägagångssätten 
gör endast anspråk på att vara brott
stycken ur hela den r~khaltiga floran 
av moderna dynamiska undersöknings
metoder. Avsikten är huvudsakligast att 
understrrka och påvisa skillnaden mel
lan tidigare omständliga metoder och 
dc nya dynamiska. Har man en gång 
vant sig vid dessa nya metoder, kom
mer man snart att sätta värde på dem. 

Några enskildheter i fråga om mätdon 

Som fort sällning på föregående T NC-spalt 
om nomenklatur för mätdon följer här all· 
män nomenklatur i fråga om mätdonens kon 
"truktionselement och andra enskildheter, 
dock med undantag för mätfelsnomenklatur 
som sparas till nästa spalt. 

skala, 1 med streck e. d. markerad indel
ning av längd eller vinkel i element numre
rade enligt någon talserie; strecken kallas 
skalstreck, och området mellan på varandra 
följande skalstreck kallas skaldel, 2 detalj 
försedd med skala l, t. ex. en graderad plåt. 

Anm. Ordet skala användes dessutom i be
tydelsen förhållande mellan längder på en 
bild och motsvarande längder hos det av
bildade föremålet, t. ex. skala l: 100 (för
minskad bild), 2: l (förstorad bild). 

gradera mätdon, förse mätdon med skala l ; 
j fr kalibrera. 

visare i mätdon, till mätdonet hörande de· 
talj som är rörlig i förhållande till en skala 
och som medelst spets, rits, sträng e. d. visar 
på det mot den mätta storheten svarande 
värdet på skalan; som visare kan också räk· 
pas t. ex. vätskeyta i kvicksilvertermomet er, 
skugga i solur, eller toppen av en kurva 
dragen genom de svängande tungornas änd
lägen i en tungfrekvensmeter, fastän benäm· 
ningen visare i sådana fall ej användes. 

sif/ertablå i mät don, detalj där siffror me
delst räkneverk e. d. bringas i sådant läge, 
t. ex. i öppningar i en plåt, att ett mot den 
mätta storheten svarande sjffertal framvisas. 

(själv) visande (icke: indikerande) mäldon, 
mätdon med visare och skala eller med siffer· 
tablå till skillnad ii ena sidan från sådana 
mätdon som mätstock och målkärl, som ej 
är självvisande, å andra sidan från registre· 
rande mätdon, som nedskriver mätresultatet. 

Anm. Ett mätdon kan samtidigt vara visan· 
de och registrerande. 

åter/öringskra/t=riktkra/t, kraft som vill 
återföra visare till ett bestämt läge. 

å ter/örin gsmoment = riktmoment, kraf I mo· 
ment som vill återföra visare till ett bestämt 
läge. 

nollpunkt på skala, med O betecknad punkt, 
i tillämpliga fall även kallad nollstreck. 

nolläge, det läge som visare i mätdon med 
återföringskraft intar när mätstorheten =0, 
under förutsättning att inget stopp är anbragt 
för visarrörelsen. 

utgångsläge, visarläge när mätstorheten = O; 
jfr nolläge. 
utslag, 1 längd eller vinkel med v ilken visare 
avviker frän utgångsläget, 2 tal som visas av 
visare på skala (jfr visning); vilketd era fal
let som avses får framgå av sammanhanget 
eller av den angivna enheten. 

visning, tal som av visare eller av kan i e. d. 
på mät föremålet visas på skala (t. ex. utslag 
2) eller som visas av siffertablå ; vill man be· 
tona att personligt avläsningsfel kan föreligga 
är termen avläst värde användbar. 

visningsändring, ändring av visning sedan 
visst föregående avläsningstillfälle. 

visningsenhet, enhet för mätdons visning; 
kan i mätdon med skala även kallas skalenhel. 

(Forts. på s. 147.) 
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Apparaten sedd bakifrån. 

Apparatens principschema visas i fi <T. 
L De högfrekventa svängningar som 
uppfå ngats av antennen påföres väng
ningskretsen LIC j • Detta sätt att koppla 
antennen till svängningskretsen är emel
lertid endast av teoretiskt intresse, enär 
antennen vid denna koppling inverkar 
på avstämningskretsen på sådant sätt, 
att a\' tämningen blir starkt beroende 
av antenn ns genskaper, vilket omöj
liggör en kalibrering av C l . Värre är 
det, att antennen - även för mycket 
små värden på Ca - mycket starkt däm
par kretsen, vilket försämrar selektivl:

teten. 

Skulle man nu tillföra rörets st yr
galler signalspänningen direkt från av
tämningskretsen kommer den att for

stärkas ca 20 ggr beroende på rörets 
data och frekvensen, men man _kulle 
inte höra något alls i hörtelefonen. Här
för krävs ·det att signalen likrihas 
(demoduleras ) vilket kan ske på olika 
~ätt. Vi kommer i fortsättningen endast 
att tala om gallerriktningen, emedan 
denna form har största intresse för ny
börj are. Redan namnet antyder, alt 

12.8 

styrgalh-et fyller en viktig funktion vid 
denna metod för likriktning. 

ännare bestämt verkar er,aller-katod 
i röret som ett slags diod. Denna ver
kan utn ttjar man med hjälp av Ct och 
R I • Det karakteristiska fö r en konden
sator är att den kan uppladdas endast 
under förutsättning, att det går en ström 
genom tllledningstrådarna. Och föl' elio
den gäller att den endast tm åter ström
passage, när anoden är positi v. I vårt 
fa l! kOtmner därför ett posit ivt galler 
att medföra en gallerström fr. n galler 
till katod, medan ett negativt laddat gal
ler inte tillåter nagon ström att passera 
genom röret. 

Tänker man sig nu, att man avlägsnar 
motståndet Rh så kommer HF-spännin
gen under sina positiva halvperioder 
att uppladda C~:s vänstra »sida» posi
ti\rt. Därmed blir också den hö rrra sidan 
av kondensaLorn negativ och gallret 
blir s.lunda positivt. 

Nu -får man erinra sig att tr ömmen 
};Ie"tår av elektroner, som rör sig från 
minus till plus; att gallret är positi L 
bet yder, att elektroner har flyttat SIg 

Gallerde1 
återkc 

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

från gallret till högra kondensatorplat
tan. Detta underskott på elektroner 
maste ersättas med elektroner från kato

den. 
lär den nya negativa halvperioden 

inträffar kommer gallret att få elektro
ner tillförda från högra kondensator
plattan. Det blir då ne<Tativt, varigenom 
strömmen genom röret upphör. Den föl
j ande positiva halvperioden kommer 
visserligen att dra elektroner från <Tall
ret, men gallret kan inte bli positi\'t, 
enär gallerströmmen under föregående 
period har tillfört gallret ett överskott 
av elektroner, som det inte sedan kan 
bli av med. 

Inför vi emellertid en gallerIäcka RI , 

så kommer dessa överskj utande elektro
ner att ledas bort. Därför blir gallret 
negativt 1 förhållande tiII katoden. Av

ledningen sker emellertid inte momen
tant. En kombination 'Som C2R1 har aU
tid en viss tidskonstant, vars storlek be
stäms av kondensatorns kapacitans och 
motståndets resistans. Tidskotlstanten 

Fig. 1. Enkel enrörsmottagare. 
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ektoT med 
ppling 

ämst vänder sig till nybörjare, genom
tagare med återkoppling och hur man 
varianter för återkopplingen. 
____________________ J 

bestäms på följande sätL Tiden i mikro· 
sekunder= kondensatorns kapacitans 
pFX motståndets resistans i Mohm. 

På grund av denna tidskonstant kom
mer gallret alltid att ha en viss negativ 
förspänning, som medför en viss minsk
ning i allodströmmen, emedan överskot
tet på elektroner inte ögonblickligen 
avlägsnas genom R1• Denna llegativa 
förspänning är beroende av I-JF-spän
llillgens storlek och då rörets förstärk
ning är beroellde av gallerförspännin
gen inser man lätt, att gallerdetektorn 
har en amplitudbegränsande verkan, en 
tendens att ut j ämna styrkeskillnaden 
mellan starka och svaga signaler, alltså 
ett slags A VK-s)'stem. 

Om man nu tänker ig att den signal
S OIU lägges på gallret är modulerad, så 
är det uppenbart, att amplitudskillna
den under de positiva halvperioderna 
inte kOl1l1uer att överföras ti ll styrgall
ret, enär vi här alltid har ett ständigt 
elektronöverskott på gr und av tids
konstanten, medan de negativa halv
perioderna överföras oförändrat; anod
strömmen kommer aU ",ariera i takt 
med negativa periodernas amplitud, 
Dess variationer är vad som hörs i hör
telefonen; de har vanligen tillräckligt 
låg frekvens för att kunna uppfattas 
med örat. 

N aturligtvis är den förkl aring vi nu 
genomgått behäft,ad med många brister; 
vi har bl. a. idealiserat förhållandena 
en hel del. Exempelvis är det inte rik-
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Apparaten sedd underifrån. 

tigt, att de positiva halvperioderna inte 
skulle påverka anod~trömmen. Om de 
inte gjorde det skulle gallerdetektorn 
arbeta alldeles distorsionsfritt - och 
det gör den tyvärr inte. Likaså är det 
fel att utgå ifrån att en diod spärrar 
vid O volt. I själva verket ligger grän· 
sen omkring -1 volt, men härifrfm har 
vi bortsett i resonemanget, då det i 
princip inte betyder så mycket. 

I praktiken har C2 ett värde, som lig. 
ger mellan 50 oeh l 000 pF, medan R 1 

får ett värde på 1-5 'lohm. Dessa data 
gäller för rundradioområdena, mellan
våg och långvåg. 

Återkoppling 
Den koppling som vIsas i fig. 1 har 

nybörjaren inte mycket glädje av. Den 
är både alltför okänslig och för litet 
selektiv. Båda dessa omständigheter 
måste tillskrivas de förluster som upp
står i avstämningskretsen. Man inför 
därför återkoppling i hetsen, dvs. man 
tillför styrgallret en del av den för
stärkta HF-spänningen, som finns på 
anodsidan. Det finns två slag av åter
koppling: negativ återkoppling, som 

även kallas motkoppling, och positiv 
återkoppling. Det är den sista formen 
av återkoppling som vi kommer att till
lämpa. Då det uppstår 1800 fasförskjut
ning i röret måste vi vända fasen ytter
ligare 180 0 för att den spänning som 
återkopplas från anoden till gallret skall 
komma i fas med ingångsspänningen. 
Detta är nämligen en förutsättning för 
att man skall få positiv å terkoppling, 
att den återkopplade spänningen skall 
komma i fas med ingångsspänningen. 

I fig. 2 ser vi en tänkbar lösning på 
problemet. Kopplingsgraden kan variera 
med hjälp av C3, som ofta har ett max. 

Fig. 2. Enkel enrörsmottagare med åter
kopplare. 
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Fig. 3. Enrörsmottagare med induktiv åter
koppling. 

värde av ca 100--200 pF. Det är en 
mycket · enkel men i praktiken mycket 

dålig koppling. 
På en god återkoppling måste man 

ställa föl j ande krav: 
l) Återkopplingen får inte inverka 

på avstämningen. 
2) Den skall vara mjuk. 
3) Den får inte ha s_ k. »bakslag»_ 
Olika undersökningar, som bl. a. 

offentliggjorts i Wireless World 1940_ 

har visat att en återkoppling som upp
fyller dessa krav bäst uppnås genom aU 
rörets jörstiirknillg regleras. När det är 
fråga om trioder - speciellt direkt upp
värmda sådana - kan .man klara sig 
med att använda sig av den i fig. 3 
visade kopplingen. Här användes en 
särskild återkopplingslindning La. (Det 
är inte likgiltigt, hnr denna lindning 
förbindes. Uppstår inga svängningar 
måste man byta tilledningstrådama.) 

C~ kan lämpligen vara ca 100 pF och C4 

ca 200 pF. Återkopplingen regleras med 
Rz, som skall vara pä ca O,:> Mohm. 
Fördelen med denna koppling är 
bortsett från att den någorlunda till
fredsställer de tre kraven här ov.an 
att C1 :s plattor kan jordförbindas, vari
genom man undgår inverkan av hand· 
kapacitansen. 

Av fig. 4, framgår, hur man kan reg
lera återkopplingen, nä r man använder 
en tetrod eller pentod (pentodens 
bromsgaller förlägges till katoden). R2 

är en potentiometer på 100 kohm, R3 = 

= 50 kohm och Ca=O,l ,ufo Då det går 
en ständig ström genom RzRs bör denna 
metod endast användas i batteri motta· 

Fig. 4. Enrörsmottagare med pentoJ och åter
koppling genom variabel skärrngallerspänning. 

gare, där anodspänningen och inte en· 
dast glödspänningen bortkopplas, när 
mottagaren inte är i bruk. I annat fall 
fär man en ständig urladdning av anod
batteriet. I övrigt får man återkoppling 
genom att lägga katoden till ett uttag 

på L1

Kopplingar som fig. 3 och 4 visar är 
mycket lättare .aU få att arbeta. De krä
ver emellertid antingen en särskild lind
ning eller ett uttag och är inte heller 
idealiska ur återkopplingssynpunkt. I 
fig_ 5 och 6 visas två metoder, som ger 
utmärkta resultat. L1L2 kan här vara 
vanliga avstämningsspolar, s<>m exem· 
pelvis används i förkretsar för suprar. 
Återkopplingen erhålles genom att kato· 
den ur HF-synpunkt sett höjes till minus
potential med hjälp av en HF-drossel. 
Återkopplingen regleras med R2 , som 
skall ha ett värde någonstans mellan 10 
och 20 kohm för fig. 5, medan värdena 
för fig. 6 är desamma som visas i fig. 
4. Man lägger märke till att det i fig. 5 
och 6 inte finns någon avkoppling av 
HF-spänningell från anoden till j ord. I 
praktiken visar det sig vara ganska 
överflödigt i dessa kopplingar. 

Komponenter 

Gallerdetektol'n ar en av de mest 
tacksamma kopplingar man kan arbeta 
med. Man kan använda de mest för
historiska saker i den och den går bra 
ändå. Beträffande rören kan man näs
tan använda vilken triod som helst i 
fig. 3, medan man i fig. 5 kräver att 
trioden är indirekt uppvärmd. Här kan 
också användas gängse pentoder som 

Fig. 5. Enrörsmottagare med återkoppling. 
Återkopplingsgraden regleras med motståndet 

R2 i katodkretsen. 

AF7, CF3, EF9, F21 osv. utan att 

man behöver ändra på de komponenter, 
som ingår i schemat. Inte heller de öv
riga kompollenterna är kritiska, möjli

gen meJ undantag av La, som inte får 
ha för stor läckkapacitans. Det skulle 
vara för långt att ge data för L1 och L2• 

Det lättaste är att köpa färdiga spolar 
och sedan montera in dem i 'gamla rör

socklar, som exempelvis gamla A409, 
REN134 osv. eller att anskaffa ett kom
plett spolsystem. Kortvågsspolar kan 
exempelvis lindas på lämpliga stommar 
av zerolit. 

Konstruktionen 

Fotografierna visar hur man i prak
tiken kan bygga upp en detektormotta
gare. Modellapparaten är med avsikt 
gjord så, att man lätt kan bygga P;l 
mottagaren om man så önskar med 
ytterligare ett rör. Fotografierna svarar 
mot en koppling enligt fig_ 6. L1L2 är 
monterade i en rörsockel, så att man lätt 
kan byta ut spolarna. Förbindniugarna 

Fig. 6. Enkel enrÖrl'mOllagare med pentoti. 
Ålerkopplingen regleras genom all skärm· 

gallerspänningen "arieras. 
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Radioklubb, där den ti lldrog sig mycAmatörbyggt band ket stort intresse. Efter d nna demon
stration har ytterligare en del förbätt
ringar gj orts i apparaturen och i sitt inspelningsaggregat 
nuvarande skick är den högklassig, inte 
minst för återgivning av musik. POP 

För ungefär ett år sedan, i nr 8, 9, spelning är också mycket förnämlig; L~R RADlO:s redaktör har själv pro
lO/ 4S och nr 1/ 49, hade POPULÄR med en bandhastighet på ca 20 cm/ s vat apparaten och kan intyga att den 
RADIO en serie artiklar om ett hemma kan lllan lätt få ett frekvensområde från ger verkligt förnämlig ljudåtergivning. 
tillverkat trådinspelningsaggregat. Den 200-6000 p/ s. En inte oväsentlig för Särskilt påtagligt var det mycket låga 
na artikelserie väckte stor uppmärksam del med bandinspelningsapparaterna är bakgrundsbruset. 
het och det var säkerligen ett mycket att de band som konllner till användning Beträffande apparatens data kan här 
betydande antal amatörer, som byggde är mycket lätta att hemmatillverka och nämnas, att bandet går med en hastig
detta inspelningsaggregat. POPULÄR de band som finns i marknaden är ock het av 25 cm/s och att apparaturen till
RADIO fick motta många förfrågningar så billigare än tråd för motsvar,ande tid. låter en timmes inspelning. Högfrek
om denna apparat, och de nummer där Av dessa orsaker får man nog säga, vensmagnetisering' med frekvensen ca 
heskrivningen var införd blev snart att en bandinspelningsapparatur för en 40 kp/ s användes och i apparaten ingår 
slutsålda. amatör bör vara betydligt enklare att en Elektrolux grammofonmotor för 

Trådinspelningsapparaterna i all ära. konstruera och bygga. Det är därför framspelningen. I artikeln beskrives 
l'vIan kommer emellertid inte ifrån att med glädje POPULÄR RADIO kan mycket noga alla detaljer med måttskis

de är något komplicerade_ Det behövs meddela sina läsare, att vi fr. o. m. ser, och särskilt inspelningshuvudet 
ganska invecklade anordningar för st yr- nästa nummer kommer att påbörja en ägnas stort utrymme, bl. a. beskrives ut

ningen av tråden och dessutom är det konstruktionsbeskrivning aven högkIas förligt hnr värmebehandlingen utföres 

inte så särskilt roligt när tråden går av. sig bandinspelningsapparat_ Det är fil. av det speciallegerade material som an
Även om det går att knyta ihop den vill stud. Rolf Pettersson , som säkert är vändes i inspelningshuvudet. 

den gärna trassla sig. Rent tekniskt lig- känd för många av våra läsare genom Till de lä.are, som är intresserade a\' 

ger inte trådinspelningstekniken så sär- tidigare artiklar i tidskriften, som har inspelningsapparatur vill vi endast ge 
skilt bra till, bl. a. med hänsyn till den konstruerat apparaten. Denna apparat det goda rådet: försäkra er i tid om 

relativt höga brusnivån och den omstän- har tidigare demonstrerats i Stockholms nästa nummer av POPULÄR RADIO! 

digheten att det bereder svårigheter att 
få en korrekt basåtergivning. 

Dessa nackdelar, som i synnerhet vid 
amatörbygge blir särskilt framträdande, 
k o llllTle r man ifråll i de nya bandinspel
ningsaggregaten som för inspelningen 

använder sig av ett band av papper eller 
plast på vilket man anbringat ett tunt 
lager av magnetisk järnoxid. I dessa 
bandinspelningsapparater slipper man 
exempelvis helt och hållet ifrån de täm
ligen komplicerade styrningsanordning
arna. Eli annan påtaglig fördel är,att 
om bandet går av är det mycket enkelt 
att klistra ihop det med en liten tape. 
Ljudkvaliteten som uppnås vid bandin- Amatörbyggt bandinspelning5aggrcgat. 

sker genom en S-polig europeisk rör en gangkondensator för att prova kopp apparaten är ett Philips' rimlockrör 
hållare. Denna rörhållare passar också lingar, där man använder sig aven UF41. Det är dock inget som hindrar 
till spolstommarna för kortvåg. Avstäm uppdelad kondensator, men man kan att man använder praktiskt taget vilket 
!lingen sker med hjälp av 500 pF kon givetvis lika gärna nöja sig med en annat rör som helst. Chassiets storlek 
del\sator. I modell apparaten används enkel. Pentoden som används i modell- är 180X l20X 50 mm. 
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Problemsidan 

POPULÄR RADIO kommer i detta nummer med en nyhet, som vi är övertygade om 
skall komma att livligt uppskattas av våra läsare: en särskild »problemavdelning», 
där läsarna dels får vara med om att lösa mer eller mindre kniviga problem - det 
kommer att finnas ett lätt problem för dem, som inte är särskilt bevandrade i ma
tematik och ett svårare problem för dem, som vill mobilisera sina matematiska kun
skaper och träna sig i logiskt tänkande. Det är den för POPULÄR RADIO:s läsare 
välkände medarbetaren fil. mag. S t e n W i k s t r ö m, som kommer att redigera 

denna avdelning. 

Den nyutllämnue problemreuaJ...-tören Ler fa 
hälsa alla läsarna, och som han hoppas även 
lösarna välkomna till den första drabbningen. 
Sumt.idigt ber han att få lämna en liten pro· 
gramförklaring. 

Problemsidan kommer alltid att innehålla 
tya problem, ett lättare och ett svårare. Båda 
är av elektrofysikalisk natur. De bästa av de 
insända lösningarna presenteras och kom· 
menteras av problemred., som kanske till och 
med har en egen lösning. Kommentarerna 
kommer dock inte i nästa nummer utan först 
i nr 6. 

Märk väl , att för de svåra proLIemen skall 
lösnjngen göras så eleganta och så Htet lång· 
randiga som möjligt. Ju mindre uppbåd av 
matematiska utläggningar och »grovräkningan 
desto bättre. Ju mera »ekonomiskt» man löst 
problemet desto större utsikt är det att man 
kommer med bland dem vnkas lösningar blir 
omnämnda och kommenterade. 

Lösarna av de lättare uppgifterna belönas 
icke på annat sä tt än med den ökade inre 
tillfredsställelse, som följer av stegrad själv· 
känsla. Dessutom kommer namnen pa dem 
som löst problemet rätt alt publiceras. Pro
blemred. lovar även att försöka skjuta in sig 
på publiksmaken så fort om möjligt och är 
därför tacksam för alla förslag och vinkar 
från läsekretsen. Förslag till problem med 
tillhörande lösning insändas ti\] redaktionen 
i slutet kuvert märkt »ProLlemred» . Och så 
till dc första uppgifterna. 

Problem l A (lätta uppgiften) : 
Extra lab.-biträ.det Gallerström vid Sven

ska Radiotelevision hade alltid hajt en vis.1 
svaghet för kondensatorer_ En dag då han 
linder lunchen, vilken som vanligt avåts i 
labbet, var sY'sselsatt med att nedmumsa 
sina smörgasar, föll hans ögon på 10 st. 
l pF kondensatorer, varvid framsidan av 
huvudet fick ell nästan ta.nkfullt 1111ryck. 
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C gick j rllln till kondensatorerna, seri.e
kopplade sex av dessa och anslöt kedjan 
till elt 220 V likströmsnät. Under det 
kondensatorerna uppladdades seriekoppla· 
de G de fyra återstående, bortkopplade 
den första kedjan jrån nätet och hopkopp

lade den sedan med den senare hedjan. 
Därpå mätte G spiinningen över en av 
kondensatorerna och log då han jann alt 
hr", räknat rätt. Men plötsligt slogs han 
aven tanke. Detta spänningsvärde inn ebar 

ju att totala energl:innehållet i kondensa
wrern<l var mindre nit än strax innan han 
hopkopplade de båda kedjorna. Vad blev 

spiinningen av kondensatorerna efter hop
kopplingen av ked jorna? Hur stor del av 
den ursprungliga energien förbrukades 
elter hopkopplingen, och vart tog energien 
viigen? 

Problem l B (svåra uppgiften): 
Gallerströms chej, doletor M Agne T 

Fält, be/ann sig samtidigt i en minst lika 
brydsam situation. Han hade nallen innan 
ha/t. en mardröm i vilken en transform<L
tor med det utseende som jiguren visa.r 
ingick som en viisenttig del. Doktorn hade 

- =-.. _----==--

n VQrv an varv 

A konstant i alla sektioner 

jått. i lLppdrag aven man med grymt ut
seende och en spikklubba i ena handen 
att .snabbt förklara, varför denna transfor
TIlator ej har omsättningen 1: 1. Eller om 

den kanske trots allt har det. Doktor F;ilt 

liiidjar till läsekretsen och påpekar, att 

för enkelh etens skull anser han transfor
matom vara fri från alla slags förluster. 
Dessutom har han lovat problemred. alt 
aldrig mer äla rökt ål och majoniis !"id 

senil timmllr på dygnet. 

Lösningar till lätta problemet (nr l A) (Ich 
det svara problemet (nr l B) skall vara redak
tionen tillhanda senast den 10 april, adr. 
POPULÄR RADIO:s redaktion, postbox 322l. 
På kuvertet skall anges »Problemlösning l Al> 
eller »Problemlösning l B». 

Lösningar på problem l A och l B kommer 
att införa:; i nr 6, där också lö~ni.ngarna kom
mer att kommenteras och namnen på lösarna 
at t publiceras. 

En eykelradio 
Det har påpekats, att om den i nr 

12/ 1949 beskrivna apparaten, en cykel
radio, anslutes till nätet föreligger viss.<! 
risker som bör påpekas för dem, som 
byggt apparaten. 

Liksom fallet är med alla allströms
apparater få.r man även i denna apparat 
- när den anslutes till nätet - chassiet 
i metallisk förbindelse med nätet. Dess
utom får man in spänningen, via filter
motståndet 3 kohm, på hörtelefolIen. 
Detta innebäl" att man, om man samti
digt tar på chassiet och vidrör något 
j ordat föremål, exempelvis ett vänne
element, kan få nätspänningen genom 
kroppen_ Om hörtelefonen är defekt 
eller hörtelefonsladdarnas isolering är 
söndernött, kan man likaledes om man 
vidrör något jordat föremål få livsfar
lig ström genom kroppen. 

Vi vill därför fästa uppmärksamheten 
på dessa risker, som kanske är själv
klara för dem som tidigare sysslat med 
amatörbygge, men 80m kanske inte är 
lika välkända för nybörjare. 

För att eliminera riskerna bör - om 
apparaten användes ansluten till nätet 
- en nättransfonnator, fulltransfonna
lor ej spartransformator, inkopplas mel
lan apparat och nälet. Denna sk.all ge 
220 V på sekundärsidan och skall ha 
betryggande isolering mellan primär
och sekundärIindning. Chassiet bör, se
dan denna transfonnator inkopplats, an
slutas till jord (värmeelement eller vat
tenledning) _ Red. 
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En ReA rörvollmeler 

ger valuta för pengarna 

Voltohmyst 195-A 
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EI.EKTRONIKBOLA GET AB 

Kungsgatan 34, Stod,holm. Tel. 21 6290, 21 62 9l. 
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Indikationer vid neu

tralisering av sändare 


Av förste telegrafassistent SUNE BlECKSTRÖM (SMSXL) 

Bland de besvärligare problemen vid 
intrimning aven sändare är utan tvi

vel neutraliseringen av effektförstärkar

stegen, särskilt om dessa arbeta med 
någon rörtyp, som har en mycket låg 
kapacitans styrgaller - anod. Här skall 
lämnas en översikt av de indikationer, 
som kunna användas vid neutralisering. 

Man kan urskilj a fyra olika metoder. 

Av dessa äro en del att betrakta som 
grovinställningsmetoder och en del som 
fininställningsmetoder. Brand sändare

amatörer är det ett vanligt fel bland ny
börjare i denna hobby, att vederböran

de försöker med en fininställning~metod 
direkt, utan föregående grovinställning, 
och därför ej finner den rätta inställ

nlngen av neutraJiseringsorganet (i re

gel en neutraliseringskondensator ). 
Metod 1. Denna är en typisk grov

inställningsmetod_ Rörets anodspänning 
brytes, och styrning från föregående 

steg inmatas ganska kraftigt. Vid rätt 
neutralisering skall illgen högfrekvens 
kunna påvisas i anodkretsen, eller i 

varje fall bör högfrekvensens styrka där 
uppvisa ett mycket tydligt minimivärde. 
Som indikator kan t. ex. användas en 

till anodkretsen kopplad lämplig glim

lampa eller glödlampa, vilken vid rätt 

neutralisering slutar att indikera när

varo av högfrekvens_ En annan metod, 

som ibland lyckas bra vid rör med låga 

Inre rörkapacitanser, är att mellan 

anod kretsens pluspol (vilken da skall 

vara bortbruten från likriktarkretsen !) 
och jord inkoppla en käns!ig voltmeter 

med minuspolen vänd mot anoden och 

pluspolen vänd mot jord. Vid rätt neu

tralisering visar voltmetern noll eller 
åtminstone ett tydligt minimivärde. 

Vid dessa rör med låga inre kapaci

tanser blir ibland även dessa indikatorer 
alltför okänsliga. En synnerligen känslig 

indikator kan emellertid då erhållas av 

en fåvarvig kopplingsspole, vilken me
delst en tvinnad tvaledare, 75-ohmskabel 

el. el 1., anslutes till en kristallikriktare, 

1N34 el. dyl., åtföljd av avkopplings

kondensator och ett mätinstrument 0-1 
mA. Kopplingsspolen lägges på lämpligt 
sätt mot anodkretsspolen i sändaren. In

dikatorer av denna lyp avstämmas såle

des icke, så länge de blott användas för 
neutralisering (men vid användlling som 

absorbtionsfrekvensmeter erfordras gi

vetvis tillägg aven avstämd krets, och i 

denna form är anordningen utmärkt vid 
j akt efter parasitsvängningar ). 

UNIVERSALINST,RUMENT 

EMC Modell 104 Volom,eter 
20000 ohm/volt 

Mäter även växelrtröm 

:\lätolllrådcn: 

LiI\spämling (20000 ohm/ volt) 6-60-300-600-3000 volt (ij områden) 

Växelspänlling 1000 ohmlvolt 6-60-300-600-3000 volt (5 oIllJ'å-tlen) 

Liksh'öm 6-60-600 milliampere (3 områden) 

\'äxelström 30-31.10 milliampere o~h 3 ampere (;~ onm'iden) 

Motstånd 0-20000 ohm, 0-2oo Kohm och 0-20 Megohm (3 oml'åden) 

K\'adratisl, 41/2" skala med fullt utslag föl' 50 micl'oampere 

_-\hticu-magnet. \'ikt endast 1,2 Iq~. Storlek: fl l/4"X6 3/ 4"X2 7/ 8". 


Pris endast, Ur. 198:-. 

Tillverkare: Electronic Measurement Corp, USA. 

Säljes ,1\' : 

EhrellS\'llnlsgatan 1-3 - Stoddlolrn - TelefuJl växel 540390. 
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tala på WEBSTER -tråd! 

Trådinspelning är en fascinerande 

hobby både för amatören och mnsil{sam

laren. En av de viktigaste detaljerna i ut

rustningen är t o n t r å d e n och den måste vara 

av högs~a kvalitet för att ge ett gott resultat. En 

god och varakt.ig återgivning beror på tontrådens rätta 

legering. Den måste också \'ara rostfri och högglans

polerad för att undvilm slitage på maglletiseringshuvudet. 

Vi tillhandahålla tontråd, som framställts enligt Websters 

specifikationer ifråga om hdllfasthet, styvhet, magnetiska 

lagri"gsegenskaper och fidelitet. (300 Orsted och 2.500 

Gauss approx.) De" levereras upplindad på standard

spole av Armourtyp och i speciell kartong för arkivering. 


W IEBSTER tråddiktafon 
är den förnämsta i marknaden,* lillverkad 

av världens ledande fabrikant i branschen. 


Modell 18. Rörbestyckning av 4 mi"iatyrrör, fothontroll, 
tidsindikator, automatiskt stopp, avtagbar spoltallrik, spe
ciellt radiouttag och tryckknappsmanövrering. 

Vi lagerföra, alla resendelar ol~h utföra förekommande 

repara,tioner samt lällllla i övrigt fullständig Webster

service. 


GENERALAGENT 

GEORG SYLWANDER 

AKTIEBOLAG STOCKHOLM 

--------------------~ybrog!ltD.n 12 - Tel. G7 5150, G75151------------------ * Betydande nybeställningar från Armen och Marinen ha i dagarna ånyo hevisat Websterns överlägsenhet. 
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il'letod 2. Även denna är att anse som 
en grovinställningsmetod, ehuru möjli
gen något noggrannare än den före
gående. Rörets anodspänning brytes. 
och styrning från föregående steg in
matas ganska kraftigt. Styrgallerström
mens instrumentutslag betraktas, och 
anodavstämningskondensatorn vrides 
fram och åter genom resonanspunkten, 
vilken förut på något lämpligt sätt fast
ställts. Vid rätt neutralisering skall st yr
gallerströmmen ej förändras vid reso
nanslägets passerande, eller i varje fall 
skall den ändras mycket obetydligt. 
Neutraliseringsorganet inställes så, att 
»rycket» i styrgallerströmmen försvin
ner eller blir det minsta möjliga. 

Metod 3. Denna är en fininställnings
metod, varför grov inställning först 
måste ha gjorts enligt metod l eller 2. 
Rörets normala arbetssp~nningar in· 
kopplas, styrning inmatas, och anod
kretsen avstämmes. Samtidigt med rö
rets välkända minimum i anodström

men uppträder pa sanlIna rör ett svagt 
maximum i styrgallerströmmen. Vid 
rätt neutralisering skall styrgallerström
mens maximum inträda vid samma läge 
på anodavstämningskondensatorn som 
anodströmmens minimum. Om styrgal
lerströmsmaximum kommer på lågka
pacitiva sidan om anodströmsminimum, 
är neutraliseringen för svag, t. ex. 

neutraliseringskapacitanseu för liten. 
Kommer styrgallerströmsruax.imum på 
högkapacitiva sidan om anodströmsmi
nimum, är neutraliseringen för stark, 
t. ex. neutralis.eringskapacitansen för 
stor. Märk, att även i detta sistnämnda 
fall steget kan självsvänga, ty nu sker 
återkopplingen genom neutraliserings. 
anordningen. Märk även, att olämplig 
ledningsföring m. m. kan orsaka dylik 
»överneutralisering», i vilket fall t. ex. 
en neutraliseringskondensator ytterli
gare förvärrar saken och även i urvfl

det läge tycks vara »för stor» enligt 
ovanstående. 

I vissa sändare är det förenat med 

svårigheter att vid ett steg med fler a 
rör erhålla individuell kontroll på rö

rens anodströmmar. Man kan då iaktta
ga någon annan ström eller spänninO" 

el. dyl., som erhåller maximum eller mi
nimum samtidigt med att anodström
men för resp. rör har minimum. Märk 
dock, att det måste undersökas, att 
överensstämmelse härvidlag verkligen 
föreligger. Vid en ännu ej korrekt in· 
trimmad sändare förekommer det t. ex. 
att varken maximum utgående högfre. 
kvenseffekt eller maximum skärmgaller
ström infalla exakt på minimum anod
ström. 

Metod 4. Även denna är en fininställ
ningsmetod, varför grovinställning 
först måste ha gjorts enligt metod l 
eller 2. Rörets normala arbetsspännin

gar inkopplas, styrning inmatas, och 
allodkretsen avstämmes. Anodström
mens minimum betraktas. Vid rätt neu
tralisering skall detta visa ett fullt sym
metriskt förlopp, så att anodströmmens 
ökning vid sidstämning är likadan vid 

............... ,................. " ........... ,................................................................................ ........... ,.......... ,..................... ,.......... '., .................................. ,...................... 


ALPHA' Trimkärnor och Ir,imslommcir 
för högfrekvensproduläer av högsta kvalitet 

Alpha, jämpuht"'liäruol' lillH"',as a,v 

ett hög\'ärdigt material mell hiig d

feldh' permeabilitet och låga födus

ler. \'art'ö.· h·ilustulIllllesystem !lied 

mycl{et hiigt godhetstlll kunna E'l'h:ll1as, 

Alpha Iillwrkar f1rl'a ulilm t~'I,er av 

tl'imliärnor, Sllolstmlllnll r uch I rim

slolllmar (Ich ~tär ä \"('n vid llylwlI

strnkl.ioner gärna t iii tjänst lUed sina 

I'iJm e.·Carenhetel· Jlä (lpt I"·esstrlmiska 

området . 

ALPHAAKTIEBOLAGET - ETT LM ERICSSON FÖRETAG 
SUNDBYBERG TELEFON 282600 



rCBe <Right with 
I OIHlMlDTIE
'------" 

omkopplare 
erhållas i 1-, 2- och 3- poligtOHMOTIE kunna 

utförande, 2-12 vägs och 10-100 Amp. 

Regler lmotstånd 
25  50 -100 -150 - 225  300  500 watt 

0,5 t. o. m. 10000 ohm från lager 

75 -750 - 1000 watt 

på beställning 

( UNIVERSAL-IMPORT1 
AKTIEBOLAG 

Norr Mälarstrand 62 Tel. 52 0685 väl<el 
STOCKHOLM 
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Erkänt hög 

kvalitet 

Kr. 16:50 

När det gäller elekt,riska mät,instrumenit••• 
Antingen det gäller att mUola små 

eller stora strömstyrkor och spli n

llingar är det nödvändigt att anviin

da ett tillförlitligt instrument. Vftra 

punelinstrument äro a v bästa engel

ska fabrikat och erbjuder Eder Sil 


dana fördelar såsom stor noggrann

het, ett elegant utseende och ett lilgt 

pris. 


Ty!, ~\( 2;; K 

lf ru.n )uge-r leverera. ,'1 så.vlil '{'rIdspole
som T'rldjii,rllsiuAtnlment. Tala. med 088 
eller begär , -årt sörtry('.k liver panrlln

slrwncnt. 

vridning av anodavstämningskonden. 
satorn åt ena sidan som åt den andra. 
Om anodströmmen stiger mera på den 
lågkapacitiva sidan om anodströmsmi
nimum än på den högkapacitiva, är 
neutraliseringen för svag, t_ ex. neutra
liseringskapacitansen för liten_ Stiger 
anodströmmen mera på den högkapaci-

I, 	 tiva sidan om anodströmsminimum är 
på den lågkapacitiva, är neutraliserin
gen för stark, t. ex. neutraliseringska- . 
pacitansen för stor. Angående sistnämn
da »överneutralisering», läs vad förut 
sagts under metod 3. 

Obs.! Vid metod 3 och 4 måste först 
ovillkorligen tillses, att styrningen från 
föregående steg är tillräckligt stor och 
i överensstämmelse med de av fabri
kanten angivna värdena. I annat fall 
kommer den felaktigt avvägda styrnin
gen att orsaka stor förvanskning av kur
vorna för strömmarna, varvid ovan
nämnda neutraliserings-indikationsme
tider bli fullkomligt missvisande. Sär
skilt blir detta fallet vid rör av beam
typ. Man har särskild anledning att se 
upp med otillräcklig styrning beträffan
de sändare, som arbeta med styrgaller
modulerade steg eller med modulering 
i föregående steg, i vilka fall styrningen 
normalt hålles mycket i underkant a\' 
hänsyn till moduleringskarakteristiken 
för ifrågavarande steg m. m. Även pa
rasitsvängningar o. dyl. niåste man gi
vetvis se upp med. 

Finner man till sin förvåning, att en 
telefonisändare kräver en annan neu-

I tralisering vid full modulering än vid 
frånslagen modulering kan detta, ut
över vad ovan sagts, även bero på så
dana saker som olämplig ledningsfö
ring el. dyl. 

BYTB~ oro FURSXLJNINGAR 
Tlll .alu : UKV siind. mott . SCR-ri22 kompl. 

lItan krist. och omi. med koppl.-schema. säl
j es till högstbjudande. R. Helgodt, Box 31 . 
Bromma. Tel. 268890, 

TIl1 ...h" l st. 'Webs ter Wire R ecorder 
komplett med spartrans[ormator. Pris kronor 
1.250: -. Leverans omgående. A.-B. Tobo 
Bruk, Tobo, Tel. :HO 4G. 

Till salu: Kurs i morsctelC/;rnf1 för nybör
jare. 10 st. skivor med texthäften. Svar till 
p, H . Rudström. Box 13. Bjälserud. tel. 8. 

'ALLT om nya 
våglängdsplanen i 

((Nya våglängdstabellen» 
(MED REVIDERAD STATIONSSKALA) 

oumbärlig vid trimning och skal;ualerlng l 

• 
I Pressbyråns kiosker, i bok

handeln eller direkt från 

RADIOTEKNISKA FÖRLAGET 
\.. Postbox 36, BROMMA J 

öre 

Nu med ny fastsättning 

PASSANDE ALLA GRAMMOFONER. 


AB ELTRON 
STOCKHOLM Tel. 507993. 507994.513401 


GOTEBORG Tel. 186718. 186719 
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Portabel Signalgenerator typ TF 888 
Kristallkontrollerad signaige nerator kombinerad med 
tonfrekvensgenerator och uteftektmet er. Frekvens
område 70 kp(s--70 Mp(a. Utgångsa piinnlngen lir 
variabe l mellan 0,4 uV och 10 mV och fast uttag 
finns för 0,5 V. Tonfrekvensgeneratorn ge r en ut
spä n ning pil 12 V vid 1000 p(a och utetfektmetern 
mäter upp t!I1 1000 mW Inom tre områden vid fyra 
olika Impedanser. Krf s tallkontrollen ger mlljllghet 
att uppnå en frekv ensnoggrannhet bllttre än 0,02 ·1•. 
TF 888 har små dImensioner och är sålunda bekvllm 
att medtaga vid arbeten utom verkstaden. Den tlll
, erkas för saväl nät- som batterIdrift. 

löser Edra mätproblem 
)Measurtest» är namnet på Marconis nya, moderna in
stlmmentserie för radioservicebruk. Dessa instrument 
förena laboratorieinstrumentens kvalitet och precis ion 
med serviceinstrumentens mångsidighet och bekväma for
mat. Mätområden och pres tanda ha avpassats icke blott 
efter dagens krav u ta n även för morgondagens. 

"Measurtest"-instrument: 

* Tonfrekvensgenerator/Uteffektmeter typ TF 894
* UHF Uteffektmeter typ TF 912
* FM/ AM Signalgenerator typ TF 913* Universalrörvoltmeter typ TF 887
* RörmiJlivoltmeter typ TF 899 

""giir närmare oppiy.... 
frånRingur och prospekt 

ensamförsäljaren tör 
Sverige: SVENSKA RDOIODKTIEBOLDGET 

AI strömergn.t.1 2. Stockholm. Tel. 22 3140 - FILIALER I GöTEBORG, MAL~Iö , SUND SVALL, öREBRO "d, NORRIiöPING 

Förnämlig 

HOLLÄNDSK WIRE RECORDER! 

Utmärkt Lätt 

ljud alt 

skötakvalitet 

Idealisk fÖl" affä rsmän , advoka ter. Uikarc. lärare m. fl. vid 
diktamen, konferenser, rät tegångar, underst;kningal'. under
visning o. s . v. 

netta itr den ny" och rö r
biittrade typ, som nu nt Denna. trädinspelningsapparat är försedd ined inbyggd högtalare och förstärkare. 
),o RlDllt. 

Förutom l'anlig upptagning med mikrofon finns även uttag tör anslutning till radio samtJ·1C,,",,1IP för ln- och av
upptagning av telefonsamtal. Kontinuerlig inspelning och återgivning upp till en timme. spelning av gTWnInofon-
Aterspolning av spelad trädlängd sker 8 ggr så fort som inspelningen. Trådens livslängd

8kh~or kan medleverernB 
är obegränsad.på siirsldld önsknn. 
För upptagning av telefonsamtal i bäda riktningarna kan på särskild begäran levereras 
en s. k. T e I e t a p. som är ytterst. lätt att ansluta och ej förorsakar nll.got ingrepp i 
telefonen. 

Pris 585 gulden fob. Amsterdam (c:a kr. 900:- inkl. fräkt och tull). l pri
Set är inkluderat 1 st. mikrofon samt trådspole för 1 kvarts timmes speltid. 

B" O$ch)'r och offertLeverantör: GEO C. F. KAUDERER, Muiden, Holland dir.kt f n;" fabrik", . 

http:AIstr�mergn.t.12
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BYGGSATS 

By ggtulls för 4-rörs butt(&rlsuJJe r me-d kol't-, 
ll)~IIn.n- och lång\'å". 

Komplett byggsats med samtliga tIeIar, rör 
och P.~L b<ilitalare exc\. cbassie ocb batterier 
Kr. 99: 50. 

~('h C:' Il1:l och -i nkollplingsheskrivnlug m el1fö1ju 
grat is va rje b~gg~ats. 

Sto r sortering a, kort\'-åg~mate ri;ll . kOlllP I. 
spo l sy:,:; t em, l.:.'lektrolytkondcn satorcr, motstaIlLl, 
radiorör, mUtinstrum e:nt, högtalarC', hörteJefo - I 

Iler, mlkrofollN' w. lll. 

NATIONAL RADIO 
Mölargaton 1 Tel. 208662 · Stockholm 

I ........................................ ... . .............. .. ...............


\'t'l'n lii~are är ,·iilkoJltDn med bidrag under 
denna rubrik. Vi efterlyser praktiska saker: 
tre,-Ugn nrhet"metoder. knelJIgu. kQPpUngnr 
och miitnletoder, liil tllh'el'knde d e taljer, enkla 
och effeldh'u. hJäl!Jolcdel rör sen 'lee och fel
s(,),ning et.c. Det räel(er med en blye,.rtss'kiRs 
och u11.gl'l1. rader. Yitrje infört bidrag honore
nlS ro ...·iI kr. ;;: -. 

Parasitsvängningar 
I lågfrekvensförstärkare uppträder ofta 

parasi tsvängningar på högre frekvenser. Ett 
enkelt sätt att hos den arbetande förstärkaren 
på\'isa parasitsvängningarna i och för avhjälp
ning är att på en oscillograf ansluta in- och 
utgångssidorna till var sitt plattpar. Medelst 
potentiometer- eller dämpsatsanordningar till· 
ser man, att utslagen på oscillografskärmen 
fär lämplig storlek. På grund av fasvridningen 
i förstärkare.n erhålles på :;kärmen ej en rät 
linje utan en ellipsbåge. 

Är figurens kant jämn och obruten a.rbe· 

tar förstärkaren rätt . Förefinnes parasits\äng
ningar, framkommer dessa som avvikelser från 
kurvan. Exempel på ett par olika fall ges 
nedanstående figurer. 

Summer med belysning 
Det enklaste serviceinstrumentet är väl e·n 

summer. Genom att på dess batteri ansluta 
två hylsuttag och till dessa koppla, medelst 
bananstift, en glödlampa, som är monterad på 

ett rör av isoleringsmaterial, kan ~\llan ut
nyttja instrumentet bättre. Summern och bat
teriet är monterade i en l ilda. Skissen visar 
anordn ingen. Det är ju ofta man behöver en 
sildan liten lampa exempelvis för belysning 
inne i en radioapparat vid reparation. 

(SMSSN) 

o 
SINUSFORMAD TON, L~GFR.EKVENT PARA5IT HÖGFRE.KVENT PARASIT
RIKTIGT ARBETS5ÄTT SVÄNGNING UNDER. EN SVÄNGNIN5 VID UTSIYR

DEL AV PER.IODEN NINGSTOPPARNA 
•• "." "." •• '", . ............ . ................. , ........................ . . .......................... ... .. . ... . , •••••• , ..................... ,." •• , .......... , .. ... .. 


Mätinstrument med sikte på framtiden 
AVO-instrumentens konsil'uktörer ha. alltid giUt i främsta. ledet när 
det gällt att utnyttja vetenskapens fl'amsteg i m~itteknikells tjänst. 
Därför äro de nya A \'70-ins1TumentCl1, som här presenteI'<Ls, verkligen 
nya och moderna i biista mening. Engelskt sinne föl' kvalitet borgar 
föl' att de både "all beträffar teknisk konstruktion och yttre utfö
l'aIlde fylla alla anspråk på getligenhet och pålitlighet. 

AVD ·instrumenten lillverk.s av THE AUTDMA1tC CDIL WtNDER AND ELECTRtCAL EQUtPMENT CD LTD, LONDON 

AVO Rörmätbrygga mod. V 
--- en 1'1jrpl'ovare a v helt uy typ med 
m:llIgsidigal'e användning än tidigare 
modeller. Förutom en snH bb, enkel 
kontroll av alla rör av iildre oeh 
llyare standnrdtyper med avseellde 
p deras "godhet" kan man nHmli"en 
med denna bry~ga även utföra alla 
e rforderliga miitningar fil r lt[)[.lta
gaulle av rörens karaktcristilwr. 
nörmä tbryggan mod. V utgör därför 
ptt ypperligt hjälpmedel såvti l för 
radiohandlare och serviceverkstiider 
som för laboratorier och industrier. 
Pris Kr. 730 :-. 

AVO Rörvoltmeter mod. E 
är ett hligkänsligt noggrant, p{l

litligt och stabilt universalinstrumellt 
fi;r mätning av ström, spänning, re
s istans. kapacita.ns, effekt, nivå och 
isolationsnIOtstånd inom 49 mätorn
raden. Pris Kr. 670:-. 

AVO Signalgenerator mod. W 
- en intressant nykonstruktion med 
frekvensomrfldet 50 kpj s-80 nIpjs. 
uppdelat på 6 blllld. Noggranllheten 
är bättre Hn ± 1 %. Generatorn an
slutes tm 100-250 V vilxelspiilluing. 
Pris Kl'. 400: 

.":' n saJlll·Ö J·.",jiljarf~ fih 
S' -t· rigt>: SRA SVENSKIl RIlDIOIKTIEBOLIGET 

Alstriimpr"alan l~, st"d,t."lm. T,,]. ~t:II.uJ - l ··n.J.-\LER I Gö TERORG, ~L-\l.~(i), SLSn"'·ALL, <lRERnll 01'\1 XORRliiH'~G 
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GE~ERATORER 


TYP 


EI 

PRIS 

Kronor: 
:375:
NETTO 

TYP 


D3 

PRIS 

Kronor: 
600:
NETTO 

TYP 


(2 

PRIS 


Kronor: 

890: 
NETTO 

Frekvensområde: 
Noggrannhet: 
Modulering: 
U timpedans : 
Utspänning: 

Strålning: 
Skala: 
Nätanslutning : 
Dimensioner: 
Vikt: 

Frekvensomrdde: 
Noggrannhet : 

Modulering : 

U timpedans : 

Utspänning ; 


Strålning: 

Skala: 

N ätanslu,tning: 

Dz:mensioncr: 

Vikt: 


Frekvensområde : 


Utgångssystem: 


Modulering: 

Nätanslutning: 

Dimensioner; 

Vikt: 


100 Kp/ s- 60 Mpl s i 6 band . 

GaI:anterad till ±1 °/u. 

:30 OJa, 400 p/ s. 

Konstant 75 ohms stcgattenuator. 

1. HF 1.uV-IOO mY. 
2. LF 400 p/ s, 0---5 V över kohm. 

Under 3,uV vid 60 Mp/ s. 

Belyst. Längd 750 mm. 

40---100 pi s, 110---210-230---250 ,"olt. 

33X 27 X20 cm. 

Ca i,S kg. 

100 Kp/ s-30 Mp! s i 5 band. 

Garanterad till ±l 0/0. 

In- och utv., 10 och 30 OJa 400 p/ 5. 

Konstant 75 ohms stegattenuator. 

1. HF 1.uV-IOO mY. 
2. LF 400 p/ s, 0---9 V över 10 kohm. 

Under 3,uV vid 30 Mp/ s. 

Mikroskala l : 25. 

40---100 p/ s, 100---260 Volt. 

31X34x 26 cm. 

Ca 12 kg. 


Tryckknappsinställning av 12 enligt kun· 

dens önskan väljbara frekvenser inom om· 

rådet 50 KpJs- 30 MpJs. Varje frekvens 

justerbar från angivet värde ± 10 OJa. 

Stegattenuator, konstunt impedans 75 ohm. 

Kontenuerligt variabel utgång från l /J.V
100 mY. Anpassad konstantenn med 37 

ohms-, 10 ohms- och Dummyantennuttag 

medföljer. 

30 OJa. 400 p/s ± 5 °/0. 

40---100 p/s, 110---250 volt. 

31X34X26 cm. 

Ca 12,5 kg. 


ATTENU1TOR 
Attenuatorn består a,' ett gjutet aluminiumhus, i vilket TYP grafitmotstånd av precisionstyp inmonterats (se figur). 

Impedans: 
Dämpning: 
Noggrannhet:il 38 

PRIS Kontakter: 
Kronor: 

93:


NETTO 


Storlek: 
Vikt: 

7'; ohm. 

0---80 db, stegvis 20 db. 

± 1 db vid 0---100 Mp/ s och 

± 2 db vid 100---300 Mp/ s. 

Kontaktblad och kontakter äro utförda i 

silverpläterad rhodiummetall för att garan· 

tera god kontakt. 

Lägesmarkeringen är komplett.erad med 

speciell lyftanordning för att skydda kon· 

takterna vid vridning. 

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

0,25 kg. 


Begär offert med närmare upplysningar. Omgående leverans. 

GENERALAGENT: 

p-AR HEL,LSTRÖM 
AGENTURFIRMA 

Spannmålsg. 14. Telefoner 132832,11 43 39 och 132826 
GÖTEBORG 



Radionytt 
RADIO DATA CRARTS 

Beattyj Sowerby. En värdefull 
engelsk handbok med 44. nomo· 
gram, som ger nödvändiga data 
för apparat-konstruktion . 

6: 75 Nr l 
BREVSKOLANS RADIOKURS 

Civilingenjör Mat· Holmgren bar 
utarbetat d~nl1a korrespondens
kurs, som i bokform finnes i 2 
delar. Den enda moderna oc.h 
grundläggande läroboken på sven
sko. Varje del inbunden i linne
blInd . Del I 11: -. Nr 2. Del II 

10:-.Nr3 
RADIO VALVE DATA 

Characteristics of 1.600 receiving 
valves. Compiled by WIreiess 
World. 3: 50. Nr 4 

RADIO AMATEUR'S HANDBOOK 
1950 

Arets upplJaga av amatörerna~ 
»bibel» omfattar över 600 sidor 
med mängder a v Illustrationer, 
kopplingsscheIDa och diagra m. 
Häftad (finnes i lager) 13: 75 
Nr 5. Inb. (utkommer inom kort) 

21: -Nr 6 
KADIOTEKNISK HANDBOK 

E Andersen. En för praktiska 
behov anpassad uppslagsbok, i 
vEken servicemän och radiohand
lare m. fl. kunna finna erforder
liga schema, formler och tabeller. 
518 ~ id. med talrika illustrationer. 

Klotband 20: - Nr 7 
SERVICING TRE J\oIODERN CAR 
RADIO 

A. L. Hurlbut. En verkligt ut
tömmande handbok för all service 
av bilradio. Omfattar alla typer 
av amerikanska mottagare frim 
1930-ra let fram tUI 1948. 692 s i
dor med över 200 illustr. och 500 
diagram. Stort format. 

Klotband 39: 40 Nr 8 

KUNGS~ 
Böcker 1 3 vilDingar. 

KllDg.g..tan 26. Tel. 232815. Sthlm 3. 

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

Namn . ..... .... . ......... ...... .. .. ........ . 

Adress ... ... . . . .. ... . ..... ... ...... ... ..... . . 


\..Postadr. .......... . .......... . . .. .. PR 4 


142. 

Potentiometerpanel 
Ofta har man användning av potentiometrar I 

av många olika värden. Vanligtvis har man en 
hel del som ligger tillsammans med andra 

radiodelar, och så har man besvär med att 
plocka fram dem och att ansluta dem. Ett 
bra sä tt är att montera in potentiometrar i 
en låda så att de alltid är lätt åtkomliga. 
Genom att anbringa hylskontakter för banan
stift för varje uttag på potentiometrarna kan 
man genom olika kopplingar mellan stiften 
kombinera ihop godtyckliga värden. Man kan 
exempelvis ha följande yärden: 100 n, 400 n, 
5 kn, 10 kQ, 

I 20 kn, SO kn, 
0,1 Mn, 0,5 Mn 
och 1,0 Mn. Skissen visar måtten på en lämp
lig låda. 

(SM.5SN) 

Enkel .lindningsmaskin. 
Med hjälp aY en gammal grammofonvev 

kan man tillverka en egen liten lindnings· 
maskin: Två »hälljärn» monteras på en trä

, skiva. På vevaxelns högra sida (se skiss) fast· 
nitas en bit mässingsTör. Till andra ändan, 
som är gängad, skaffas en passande mutter. 

r=~ 

Då anordningen skall användas, föres veven 
in genom högra ~hålljärnets» hål och bobi
nen, som är påträdd en träkloss med ett hlil, 
vars diameter är lika med vevaxelns, på· ' 
tryckes vevaxeln, vilken sedan införes i vän
stra hålljärnets hål. Muttern påskrnves. Vill 
man sedan ha ett räkneverk, är det lätt att 
ansluta medelst en spiralfjäder, som spännes 
och fastsättes i ett borrat hål: vevaxelns spets. 

(SM.5SN) 

Under rubrIkeu RadJolnduwtrlens nyheter In
röres uppgifter IrAn t1Ilverkare och lmporWrer 
om nyheter, 80m av löret....en Introducerae p4 
marknaden. 

Rörlyitare 
Alla som sys,lat med radioservice känner 

till, att när det gäller att ta ut ett rör, kan det 
vara ganska besvärligt att få loss det då det i 
regel sitter ordentligt fast i sin sockel. Skall 
man då dra upp röret för hand måste man 
ta i ordentligt , och då röret äntligen lossnar 
kan man skada andra detaljer i apparatens 
inre. Valvo har konstruerat en rörlyftare med 
vilken man på ett mycket enkelt och elegant 
sätt kan lossa röret även i mycket svårät· 

I 

----:%tr ----, 
O 

KORTVAG 
den efterfrågade bilradion 

SR·9G 
med fem 

våglängdsområden 
1:a pris 

MONTE·CARLO RALLYT 1950 

o 
, er 

Aktiebolag. Spånga 

DUCATI: 
Elektrolyt-, glimmer- och pappers
kondensatorer. 

LEDNINGAR: 
Electron-Wire (nedlednings

kabel). 

l) PVC-plastic 

RDVK-gummikabeI. 

2) RKX-plastic, delbar 

Skärmad. nedledning. 

Skärmad pick-up-kabeI. 


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

GRAMMOFO,NSTIFT: 
Brita.in Best, ~je näl för 10 
återgivningar, askar om 100 nA
lar. Pris Kr. 2:-. 

Ny kafalog utkommen. tSändes 
endast till firmor inom branschen.) 

T.I. 174980 
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BLEKTROLYTKONDENSATOREll frin 6 

upp till 450 volt arbetsspänning tillverkas 

nu i nya utföranden med så många varia

tioner, aH de läcka varje beho,- föl' sliväl 

apparatfabrikanter som serviceverkstiider. 

OH NYA TYPERNA i aluminiumhulje äro 

tropiksäkert tillslutna med lock av gummi

pertinax och ventil för avledning av över

tryck som kan uppstå. om kondensatorn 

ulsä Hes för onormalt hög driftspiinning. 

PEG 101 Aluminiumbägaren oiso
lerad. 

PliG 102 Biigaren utvändigt 
isolerad. 

PEH 104 

P EH 111 

Bägaren 
oisolerad. 

Bägaren 
utvändigt 
isolerad. 

PEH 103 Med gängad 
sockel flir 
enhåls
montage. 

PHU 105 

PED 10, 

PEn 106 

PEn 108 

Med oktalsockel. 

PEG 103 Aluminiumbägaren oiso
lerad. 

PEG 104 Bägaren utvändigt 
isolerad. 

PEG 104 är särskilt lämplig som er- KONDENSATORER 
sättllingselektrolyt vid apparatservice. I INTERNATIONEll 

Frågll efler dessa nJ'1l Iypcr hos Eder gros- K l A S S 
sisl eller direltl hos 

A K T I E B O L A G E T R I FA, N'Or r b yväge n 3 O, U I v s u n d a T e L 26 26 10 
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"HögJta ljudkvalitet 

till lägIta pris" 

komliga lägen. Figuren visar hur rörlyftareu 
tar sig ut. Några särskilda förklaringar torde 

K,'ulild(· I_l hos nlU,ro!oll(,!1l är A OCll O 

f tir nll god ljndci"e r-fÖring. rEARL-lnih.:ro

!'une.. hnr sedull liiJtire e tt mycket gott 

rf:"llömmt! . ::\I(&u inget all' !ojå bra, at t d et 

inte I{un göra ,", hUtt r e . In för den nya. sä

s ong'l'n klUl UU. Yl orbjndn, ytnu kWHlt'r en 

h e l nLd l·Jl()l~gö"lll1de n y b eter och rörbHtt

rin g ur . 

I d e lu IIl, tlllUon~ ..dl i e tt pur röljil ucle l)re

";t'uteru. , "i et t g o t. t Ul"\"ll l a v Vu,l'n, mikro(o

n l."' r - d el s h elt och' h å n e t n ya modell e r, 

del !'; nlode lle r , som. i ett e ller anna t R'"
seende. fHrbii-tt rnt~. 

PEARL MIKROFON 

int e vara nödväudiga. 

TYP KM-8 Inställbar chassi-borr 
En lI Ug'ldassig k l'h.. l al  Bo Palmblad AB, Stockholm, har sänt nagra
mik" ofon s peci~ll t data för en liten trevlig nyhet för amatörer 
liilll llad fö r refrUll g'  och mindre verkstäder, en inställbar chassi
::; :"I ltg och mus ikute r  borr, som kan användas för att ta upp cirku
g- inJJng. K lin slighe t 
- 52 uh. 

1~i\I ·8 )!lI<l"ofo ll 
hm-ull kr . 80:

TYP R-Kl-50 
1':n kri sta llmlk rofo ll 
'; lJl'eiCllt iiimpaLl f(;r 

tal oeh l'ef r iingst"'llIg . 

K ~l n ~ li g' I H.... t - 4:3 d h. 
 lära hal i aluminiumchassier. Borren kan stäl

las iu för olika diametrar mellan 5/8" och}{-K B-50 ) l iJ,rofoll
l 1/ 2" i steg på 1/ 8". ~Man behöver elldast ta

huvud kr. 70 : 
upp ett 3/ 8" centrumhål för styrningen. Bra 
sak ! 

1- ___ .... _ - - - - - - - • 
Likströmsförstärkare 

Från AB Norrlandia, som är representant 
TYP RD-4 för Tektrollix [Il e. i USA, har vi fått motta en 
E u d ynumisk rui!, ro del tekniska data för en ny kantvågsgenerator 
fon lm'u ca ru ioLlfor  - mottaktkopplad helt igenom - med en 
ma d upptagntngskn bandbredd frän likström till l Mp/ s med en 
l' u kl l' ri sti l\ . 

H D -4 )Ilk rofou 
huvu Ll I". 110 : 

1--------
I NY KATALOG 

Ucl,:v il'cra " å r senu s

l e l\alulog öve r ]j u ll 

l ekniska nyheter. D en 

ha r n y li gen ko m mi t 

f rrm trycket och siin 

ties g r a ti s. 


Vallavägen 5, Flysta . Telefon Stockholm 362627 
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__ max. spänningsförstärkniog a,· 5000. För en 
spänningsförstärkning av 166 ggr och mindre 
kan man utöka band bredden till 2 ;'1'1p/ s. Ut· 
gångsspänningen är ca 150 volt över hög· 
ohmig belastning exempelvis över el! katod· 
strålerörs avlänkningsplattor. Förstärkaren är 
försedd med kontinuerligt variabel förstärk· 
ningskontroll, 0,5 till 5000 ggr, vilket ernås 
genom kombination aven stegvis omkopp· 
Iingsbar diimpsa ts och en kontinuerlig varia· 
bel spänningsledare. Ingångsimpedansen är l 
Mohm och 45 pF p li varje sida till jord eller 
10 Mohm, 14 pF på varje sida till jord när 
man använder sig aven speciell tillsats. JI"n 
kan antingen använda osymmetrisk eller sym· 
metrisk ingång. Man kan ochå använda för· 
stärkaren som oscillator (l kp/ s) med kalibre, 
rad spänning från O till 90 volt. 

Vagn för oscilloskop 
Det är cn känd sak, att man i e tt labora· 

torium ofta behöver U'ansportera osc illoskop 
till olika mätplatse r. Tektronix har därför ut· , 
vecklat en särskild tran.portanordning för 

1--- A.-B. CHAMPION RADIO 

· 

ETT AXPLOCK UR VÅRT RÖRLACiER: 

OA3/ VR75 3A4 6AUO 6.18G GX5GT 128,\7 r.OXO 
083/ VR90 :lA8GT G.-\\'O GIiGGT IlZjG J2SC7 151"60 
OC:I/ "' RIO:; 3B7 66-10 6R7 7D:; 12SF7 7;") 

(1)3/ VUl;jO :IDG 6B7 f,liSO 7C~/ 1 20~A 'J2S(.7 jO 
OZ4 3E1'1 6BSG 61,50 jeG 1215.17 80 
I AilOT 31':29/829B GBAIl 6L60 7CO 12SI<7 117Z3 
JA7GT as", 6BI~G GI, 7 7Eti/ I~Ol t :!SL7(;T 8 J5 
l U3(; 1'/ 8016 3H 61l06G 6X6G 7.E'7 128R7 1107 
lCöG'l' 5021 mUf6 GXjOT 7117 12Z3 1IJ.l 
ID6GP r.U4(; 6D.r6 G(170 7X7 1,IA7 SIl) 
I ])8Gl' ii\'40 6(' 1 IlR7 7117 191106G 832 
JF5GT GX'IO 6CG OS7 7U7 25LG 885 
JH:;OT "Y3GT 6ca GSA7 .S7 25Z.'i 955 
ILA6 Gza GC8G Il S Fii 7\'7 251.6 957 
11.84 6.-\7 61)0 GSG7 7Y4 27 991 
lLC6 6A8GT 608 G~1l7 'iZ4 30 20,';(1 
IL.'i5 61187 Ot':; GSJ7 IOY 32 9U1l2 
IXl)GT Gr\C7 OFIlG G81<7 12.-\0 33 0003 
11\'48 X-tn.1 diod G.-\G!! 6FO OSL7GT 1:!.-\T7 ~ilW,1 0004 
lP5GT/ G 6AG7 GF7 OSJI; 7G1.' 12;\ I J7 a5Z lVI: 0006 
lR5 6A[{ G GE'SG GSQ7 12AX7 3iiZ5G'l~ Fotocell"r 
IS4 GAliG GG6G 6SS7 12C8 43 921 
1~5 6ALS aH6 6TII l·~.JnGT ;)0..\.:; 1)'22 

JT,' 6AQ5 6,/501' OU5/ 605 1~I{7G'l' 50nä 51"W1l3 
1\0'4 6AQ6 6.10 O\'6 / (; / GT 121{8 r,OC:j 
2X2A 6ATa 0,17 6X4 12(I7GT :;OI,G 

,ina oscilloskop. Kon"truktionen framgår av 
(jg. Nedanför sjä lva ställningen för osci llo· 
skopet är applicerad en låda, där komponen· 
ter kan anbringas, öOIll anvä nds vid prov, för 
instrument, verktyg 
gjord i aluminium 
20 kilo. 

osv. 
OGh 

Konotruktionen är 
"ikten är oRlkring 

Kri slall mikrofoner 
Ad. Auricma, IIIC., 89 Broad Strc ·t , New 

York 4, N. y, har sänt data för en ny typ av 

~ 

mx ·: 

~I. 

-r 

miniatyrmikJ-afon avsedd för hörapparater. 
MikroLonen, som har typbeteckningen Turner 

POPULÄR RADIO NR 4/1950 

NYTT! 
SIMPSON MODELL 303 RÖRVOLTMETER 

Fabl'ilHltet och nedanstilellde dnta borgar fö\' in· 
l; t l'1.11 Hf.'n tets 

DC Voltage 

Ohms 

AC Voltage 

AF Voltage 

Decibels 

Galvano
meter 

R.F. Voltage 

1n' a litet. 

Ilanges-1.2. 12. 80, 300, 1200 (30.000 
",il h "cct1ssory H l!l'h V 0111111'0 Pl'obe ) 
Inl)ut J{e~lstunce-IO Dlcg'()hms for nU 
l'unges 
D C Probt-with one megohm isoloUng
I'eslstor 
rolllrlt;'T reversiog' swih'h 

RHl1ges-JOOQ (lO ohm ccoter) 
100,000 (1000 ohms center) 
l megohm (IO,OfHl ohm. c"nter) 
10 megolnn!i (lOO,OO4J ohms 
center) 
1000 mcgohms (lO megohm. 
cButer) 

HlInges-I.2, 12. 60, 300. 1200 
Iml)(~dnn(:e (with en b lt"<) opprox. 200 
mmf shullted by 273,000 ohms 

HnngeS-1.2, 12, 60 
t'l'pqu p n,'y R e.pon"e-.t' lat to 100,000 
cycl"s 

Runges- _ 20 to + 3. _ 10 to + ~a. 
+ 4 to + ilj, + 18 to + iiI, + 30 to + 63 
Zern l'uwcr J~\"el-l )[. " ' ., 600 ohm~ 

Zt:- ro center for -nr dlserlnllnator ()Ilgn~ 
ment anti other gaha.llometer apt>licn~ 
Uon~ 

(Slgna.1 tru.dng with Aeees60ry HIgh 
l"I'O(lllcncy Crystnl Probe) 
Runge-20 volts Dluximwn 
FI'e'lIlCr"'y-E'lut 20 liC to 100 )1.0. 
105-t'Ui \ '0 60 cycles 

Pris: :350: - netto., 1I1 e d ja IOl1si 
375:-, 

Le ,'eran" a" I11!Hlell :lOa april 
11).•0. 

Iu sl fU1llCntet iiI' i :,;am1lla s tOl" 
lek SO lJ1 1llodell :.!OO. 

Modell :.!()O oc1l :WORT i S\'tll't 
eller bl'\1llt / ljl.lslll'\1lJ ~ fil1ll (·,~ Mer 
i Inge r . 

tlTS T AllNINGAR 

Svcav ogen 50. lel 20 1257, 2178~8 

Mol .." kdlnod'g 24. tel 215703. 211393 
PolhenJsgaton 38, rel 227820 
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pcJ (UT L E R • H A M M E R licens 

Vidare upplysningar från 

Ensam- .& B I M P U L S Telefon 
försäljare ~ 430400 

Gotlandsgatan 60 • STOCKHOLM 4 

Söker Ni kontakt med sval!slrömslekniker, ingenjörer och 
.,ervicemän - och med de kvalificerade radioamatörerna? 

Annonse·ra i POPULÄR RADIO! 
Begär annonsprislista och allu upplysningar genom tidll;.ngens 

annonsavdelnillg. Tel. Stocldwlm 227560. 

Restparti 
av elektrolyter fabrikat VICON 

Realiseras för 75 bi-e pr st. 

8 + S.ul<' 380/ 440 V 
8 + lGpF 380/ 440 V 

l6,uF 380/440 V 
lG + l6 .uF 380/ 440 V 

32 ,al" 380/ 440 Y 

AB CHAMPION RADIO 
S TO C K II O L ~I. Riirstrandsgatan 37. 

'I'el. växel 227820. 

Tyska Radiolurar 
Enkla :! x :!7 olHll, v ris pr s l. 6: - l..:r . 

Duh ll la 2 X l.l~JO oh m , [II' "L 12: - kl'. 

StrupnliJirot'oner, :-;Olll lll e d ~ll eukr'l ullordning" 

t.:au uln-iindas till talmikrofUJlcr till radio, 

pr st. lO : - 1;1' . 

"BlIh", 3-de lud antenn uy nllllflillillHl . ihop

fiillbar, m::trI..::nodens f ö rnämsta (vikt U,4 kg.). 

PI' ,;t. 10: 80 1; 1'. 

.\lIlellll. lip,l ;; spröt, \'urje spröt I IlItr. långt. 

lItfiillhar. pr st . 22 : - k,' . 

Ii:ooxiallmbel , meu l;oppar- och f,:' lI111mi-isole

ring. djam. 12 mm (förut kr. 32 :'- pr mlr). 

70 ohms Impeuan s. pr!,; 1;1'. 2: 00 pr mtl'. 

~!.i !lde~ m ot Ilo 8t rÖl'sl~ott eller efterkrav . 


Hoffman & Lindow AB 

HA-29, är en kri ' taUmikrofon. Parallellt över 
mikrofonen ligger ett motstånd på 5 Mohm, 
varför mikrofonen kan användas som galler
Iäcka för försia röret. Känslighelen är 48 dB 
und er l V / dYIl / cm' vid l kp /s . 

Pearl Mikrofoner, Stockholm, har översänt 
en broschyr på svenska och engelska, som 
upptar nyheterna i företaget s produktion8
program 1950-1951. För varje mikrofon å ter
ges en uppmält frekvenskurva. Brosc hYl'en 
upptar kristallmikrofoner, dynamiska mikro
foner, men också mikrofontransformatorer och 
andra tillbehör. 

NYA VÄGLÄNGDSTABELLEN. Radio
tekniska Förlaget. Stockholm 1950. 
Pris 75 öre. 

Köpenhamns.planen trädde som bekant i 
kl'aft den 15 mars i år med en grundlig om
möblering av rundradiosändarna på mellan
och långvåg som följd. I en nyulkommen 
broschyr »Nya våglängdstabellen» är upptaget 
samlliga rundradiosändare i Europa, deras 
effekl, frekvens och våglängd före och efler 
15/ 3. I broschyren återfinnes ochå en revi· 
derad slationsskala, upplagande europeiska 
stationer, hörbara i Sverige, och nagra kom· 
mentarer beträffande den nya våglängdspla
nens verkningar för svenska rundradiosta· 
lioner. 

HALLOWS, R W: Fjernsyn (Televisjon). 
Harald Lyche & Co:s Forlag, Drammen 
1948. 175 s. 97 fig., 16 fotos. Översältning 
efter del engelska originalet »Television, 
simply explained». 
Alt utvecklingen går fort på lelevisionens 

område framgår av att när denna bok skrevs 
för något år sedan hade de största televisions
rören en diameter av 37 cm, medan Du Mont 
i Amerika nu redan serietillverkar rör med 
50 cm skärm. Den populära framslällningen 
i denna bok vänder s ig uteslutande lill lek
mannen medan en i televisionstekniken aldrig 
så litet bevandrad icke har mycket all hämla 
ur den. Som populärt verk är den dock ut· 
märkt. Det är samme förfatlare. en engelsk 
major, som tidigare skrivit boken >Radan. 
vars översällning till norskan lidigare recense· 
rats i POPULXR RADIO. 

B. S. 

MANLIK, H: Das Strahlenmeer. Universum 
Verlages. M. B. H., Wien 1947. andra upp
lagan. Hl s. 22 fig., 8 fotos. 
Som titeln (Ljushavet) anger handlar detta 

verk om strålning och i synnerhet om sådan 
sIrålning som står i samband med atom· 
teorin: eleklronstrålning, radioakliv strålning. 
norrsken osv. Även elektronmikroskopet be
handlas utförligl liksom de senasie rönen 
om alomkärnornas bindningsenergi. Särskilt 
intressant är en jämförelse mellan de olika 
energibelopp, som kan utvinnas ur l kg kol: 
mekanisk potentiell, mekanisk rörelse-, kemisk 
vid uppvärmning till l 500 0 C, kemisk vid 
full sländig förbränning, kärnbindningsener
gin , samt ,id fullSländig omvandling till strå)
ningsenergi. Även genom en del övrigt nytt 
stoff om atomteorin, förtjänar boken aU läsas. 

B. S. 
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TNC-spalten (Forts. fr. s. 126.) 

Anm. Visningsenhctcn kan, men hehöver ej. 
vara mot en skaldel eller vara lika med mäl· 

storhetens enhet. 
visningsområde, omriide mellan lägsta och 

högsta vi sning som kan avläsas. 
mätstorhet, storhet vars storlek man avser 

att mäta. 
målomrade, området mellan det lägsta och 

det högsta värde av mätstorhet SOIll kan mälas 
med tillräcklig noggrannhet. 

kalibrera måtdon, bes tämma samband mel· 
lan mätRtorhet och skala, t. ex. a) så att be· 
stämda värden av mätstorheten åstadkommes 
och skala uppgr;res eft er dem, "lIpr b) så att 
tabell ellpr kurva uppgöres [ör sambandet 
mellan mät'-'lorhdf'1l oeh en n'dan befintlig 
skala. 

Anm. De med ell. kalibrerat måtdon erhållna 
"ärdena behöver i regel å tmin ' tone i fall et 
a) en korrektion [ör all rätta storhetsvärdcu 
skall ernås. 

områkningskonstalll för mätdon, för hela 
mätomrlidet gällande konstant. varmed vis
ning (,ändring) skall multipliceras för er
hållande av mätstorheten i viss enhet ; begrep
pet kommer i fråga när kvot en av mätstor
het och visning{sändring) är konstant ..Iler 
nära konstant; kallas i tillämplig t fall äVt'n 
inslrumenlkonstant; jfr mätarkonstaut. 

Anm. Produkten av visning(sändring) och 
omräkningskonstant behöver i regel en kor
rektion för att rätt storhet~;yärde skall ,'r· 
hållas. 

måtarkonstan.t. för elmätare, konstant varmed 
antalet rotorva!"v skall multipliceras för erhål
lande av mät storheten i viss enhet. 

Tysk radioutstälJning 
En tysk radioutställlling, den första efter 

kriget, kommer att anordnas i Diisseldorf un

der tiden 18-27 augusti 1950. ~1eningen är, 
alt den tyska radioindustrien skall visa upp 
de framsteg som sedan krigsslut e t gjorts i 
fråga om radioanläggningar, framför allt rund
radiomottagare och -detaljer. 

Stockholms Radioklubb 

Vid klubbens sammanträde den 2 februari 
höll fil. mag. Sten If'ikström föredrag om 
»Mekanismen hos dielektrika». Föredraget 
återfinnes på anllan plats i detta llummer. 

Den 10 februari visad es Tekniska Hög
skolans televisionsallläggning för ett hundratal 
av klubbens medlemmar. T ekn. lic. Björn 
Nilsson och Hans If'erthen demonstrerade den 
nuvarande anläggningen i gäng. Arbetet pa 
den nya sändaren för större effekt visades 
också. i\Iest uppskattade tydligen medlemmar
na att få se sig själva i en bredvid kameran 
uppställd mottagare ehuru ett bättre resultat 
säkerligen kan ernås med hjälp av e tt par 
vinkelställda speglar. 

Vid sammanträde den 16 februari talade 
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Radiomateriel av 

egen tillverkning 


Signallamphållare 
I.lull1[lHn ut bytbar utifrtm. Le,·. 
med röd, grön, gul eller klur lini'<. 

Signallamphållare 
med rLid. grön, g-ul eI1.~r ldnr lin~. 

'led d,'ärgfnttning . ..... Kr. 2: 25 
\led bajone ttfattning... :I> 2: 40 

LaItoratoriepropp 
f'xtra kraftig med ~! fjädrar 
,il mt geuomgående !:\"iirhlll. 

Kr. 0:75 

Vid större partier begär offert 

~led dviirgfattning ...... » 4: 20 
Med bajonet tfattning . . . Kr. 4: :35 RADIOKOMPANIET 
Vår Mora ko/aTog (64 ..id.) Pr


håller l\i enldasl genom al.1 ;11- O ,I"q "....11"1 06 - stockholm. 


sända 1:20 i frimärken. Tel. dixel 31 3t 14. 3~ 20 60. 310025 

9I';·I~·. 

'r. I., 

,·!!~. i 

.. .. . 

RC-OSCILLATORER 
1\.n\'iilll]as nUDlern l allt större olltfa.ttning Inom förstUllulr-h')(!lik 

och (~lt"ldrisk nuHtt>lulil, 

SINUSVÄGGENERATOR TYP GT 72 
2()...-200 000 p / s, plnneh'iixel rÖI' fininstullning fi" rrekn:~ns~n. c!ft·ktsteg nlE~(} olllta 

':ltg~""ngsirnlM"dunsel". ojorda(l utJ;"r.ng 

SINUS· OCH KANTVÄGGENERATOR TYP GT 74 
slnu..."1:' 2U-200 000 p / s, lmllh'iig 2~20 COO p / s, i övrigt 80m GTn 

ULTRALÄGFREKVENSGENERATOR TYP GT 75 
1),1-1 00\) !J/ ' 

Vi Uro ll e Jildstn oell Rtiirsta tillverknrna H'" nC-g'cIH" ratorl'r i IUIlf1 r- t. 
I:tllyl'Lja \" rU' e rfarenhe t SOlll lilh"crk':ll'C' nv p!('ktriska mlitius t rument.. 

I.e\"pransprogranl: pre('bdon~Illnlst (lll d, mU t b r~' ggo r , lll!i tfar ~t li rka r e, tj(H'klel~s· 
rnHtarp, ,lrycJ.;mLital'Q, fotoel t:! klriska l'c Hl e r. GL'ig"c r-)HilIer -riiknare m. JU. 

SVENSKA MÄTAPPARATER F. A. B. 
T'J~ I·I'.\.RY:;'GJCX :lO. STOCIi.llOL-'1 - E:-ISIU~DB. TEL. ~M 6\) 9,;, 48 ~8 55. 

Rf'lpresf>,nt'nnt 1 Finland: InI;. O. W. Berg &, Co., l"ablansgntnn 14, Ht"lälng[ors. 
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ing. Gustav Hinlze om »Praktiska synpunkt er 
vid konstruktion aven FM·mollagare för rund·Teleskopantenn radio». Föredraget var för stockholmarna av 
s tort intresse, då FM-stationen på l\'1osebacke ' 
sänder relativt regelbundet. 

l föredraget behandlades de olika problem, 
som möt er den AM·vane amatören när han 

IV rättmetall 

längd utdragen skall göra en FM·mouagare. Särskild upp

#-</ Pris3m 
,kr. 16:

/ 
, RADIOKRAFT 

Kom....nclörsgatGn 17. Stockholm 

Tel. 611465. 615619 

"BRITAIN'S BEST AUDIO 

AMPlIFIER" 

H. J. Leak &. Co. 


Förstärkare "Point One" 


Di s tnrt iollN I iir Cllua " t 0, 0;\ ./, \"id 1 ,000 pi" 
04...' h 1'2 w a t l". 
I~~tt bt:g r:iH ~a t an tal HHlj f' s (rtlll Inge r, inkl. 
förRtiirk u re t1l p !l tOIlI,o ntro ll(;\ r. till et t pri~ av 
Kr. 480: - r e li t II Plt O. fritt S tockho Lm. 

SKANDINAVISKA GRAMMOPHON 
AKTIEBOLAGET 

TE!!.: 670960 Förslörkaravdelnlngen 

REALISERAS 

EIMAC 100TH, 

originalkartonger I{l'. 62:-. 

1-1)01. relä, SIJole 12 V, 75 n isol. 220 V, 
fabr. Svensl,a Reläfabril,en, finlles i slu
tande eller brytande utförande. I{r. 4: 50. 

Elektrolux grammofonverk 

utan tallril" \'äxelstI'öm 110-240 V. 
Kr. 65:-. 

4-pol. am. rörhällare Kr. -: 40. 

Aerovox oljelwnd. 2 "F 1 000 V I{r. 7:-. 

HF-TEKNIK 

LJU~GSI{lLE. 

Tel. Ljungskile 419. 

märksamhet ägnades givetvi s limite rn och 
diskriminatorn och många goda tips för kon· 
struktionen lämnades. En av föredragshållaren 
byggd mottagare demonstrerades. 

Följande sammanträdesdagar återstår under 
våren : 30/ 3, 13/ 4, 27/ 4 och 11 / 5. Samman
trädena hållas i regel i Socialinstitutets restau
rang, Odengatan 61 , kl. 19.30. Personlig kal
lelse med närmare program ut går till klub · 
bens medlemmar. 

Enklas te sättet att bli medl em i Stockholms 
Radioklubb är att insätta årsavgiften 12 kr 

\ (för studeranden 8 kr) p ii klubbens postgiro 
50001. I denna avgift ingår prenumeration 
på POPULAR RADIO, Klubbens adress är 
Box 6014, Stockholm 6, 

T St. 

l artikeln Universalenh et lör M F och LF i 
nr 3, 49 är i fig. 1 glödtrådsledningen till slut
röret fel ritad, vilket lätt fram går vid jämförel
se nu~·d övriga rör. 

vi"ar , ' i en apparat som en förhoppningsfull 
fabrikant utställde på Radiolympia j fjol. 
Apparaten bestod aven whiskybutelj, i vilken 
en radiomottagare inmonterats. Korken funge
rade som kombinerad strömbrytare och av
stämningsratt och programmet kunde avlyss

nas genom en liten hörlur. Hur pass stor 
efterfrågan var är inte bekant men förmod
ligen skulle många föredra en whiskybutelj 
med helt annat innehåll. 

CHASSIER ,PANELER 

HUVAR LÄDOR M. M. 

Rekvirera vtlr speciallis ta 

VI TILL VERKA 
sUndes mot 20 öre i frimärken , nör och 

radiorna teriel på lager. 

Radioamatörernas Inköpscentral 
TROLLHÄTTAN 2 

En oumbärlig handbok 
19110 år. upptaga liV P. H. Bmns: 

·RADIORÖR VADE·MECUM 

8 :p tlllpl a g-HIl . PrlH lir. 17: !lO. 5:30 ~id. 

F' lI11 ~ t!indl ga dil lu och l'5 ocl\ t! lko ppli ugar fiir 
l [i .OOO ri)r. Alld~llingar p :1 ~'·P Tl f; k fJ. 

GpJle ralageut : 

INGENJÖRSFIRMAN TELEAN,ALYS 
Bjiirn;.n11' dö:::sta n 3. St ockholm SÖ, 'l'~1. 40 008~ 

Ett parti av de så populära 

och värdefulla 

Amerikansl,a, Be aj5 avstämningsenhe
terIla för sändare !la inkol1llllit. TUiB och 
'1'(" f innas. ].lp leverer ,l s med 4 s t. siin
dU'l'riil' »1Il25», ( ~alllllla som »801-11 n» men 
har 12 voHs gliidsp1inuing, ) Pl'i ~ per en
het Illed 4 st. lG2i:i i W (,,, tern Electr\('" 
fÖl'pa c]olill'g Kr. 60:-. 

Inspelningstråd, 0, I mm rostfri: 

2 st. 1/ 2-timmess polar I{r. 30 : - (18: - pr eL) 
2 st. e n-timmesspolar Kr. GO: - (30: - pr sL) 

Inspelnlng_hautl, S"otch Tape. PluRt. l rullar 
om 1.()()() fo t. l{r. 26: -. An ti l<nffus (1:\ b egUruu, 
)Iiuimum il ",t , 

~:in (l;ll' e rör : 

ROA 826 UHF Triod. Arbetar lIka hra 2
p"
nl pter som P:l Uigre f re.!n'Pllsr r. L c,"e reru s i 
Re A OI·l g inalförpa e.knin1;' I{r. 10: -. Keru
misk h rtllar(! till sammIl (lxl(l a~ t lir. iS:-. 
SUljes dock enda st i samband lD pd rör. 

"1626"-röre!: H a r , ho rt sett fr~ n utt :::Wtls pän
lIin ge n lir 12 V. exakt ~alllm a data $om "807"
an. nw n un ses rll'lfts,ikrare och hu llingre 
Ih 'stld, l{r. 6 : GO. 2 s t. Hr. 10:-. 

I{onxlnllmbel: .l XO.24 mm ' , lUO ohm. Kr. 1: 711 
1) :" tl1 (- tpr , 
l X0,41 Ulm'. 70 ohm. I{r. 2: 
pr meter . 

R E I S RADIO 
Ragnar ". Rels POUl6mSI)L'lhten 2 

~m :mwl!: ( ;ötcborg. 
_._---_._-----~~---
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Medföljer som tidningsbilaga 

Praktisk'a och moderna 

handböcker om radio 


Anders Dj urberg 

RADAR 

En bok om elementär radarteknik 

En utförli g, xakt och samtidig t kla r och 
lättfattlig fr amställ ning a v r adart Imiken 
och dess fundamentala principer . 

Förfa ttaren, ingenjör And ers Djurberg, 
som är verksam inom en av vnr a största 
industrier för tillverkning av radartek
niska na vigalionsapparater, ger först en 
generell förklaring av radarprincipen och 
beskriver sedan de olika metoder som 
tillämpas i radar för sökning och indike
ring av radarmä l - flygplan , båtar e tc, 
Allt som ingå r i den I"omplicerade an
läggning som radar utgör klarl äggs steg 
för s teg. Slutligen beskrivs ocks en mo
dern skeppsr adara nläggning, något som 
blir alltmer oundgängligt inom modern 
navigation. 
T exten belyses av talrika sche ma, dia
gram, principförklarande ,skisser {)ch 
fotografier. 

190 sidor 

hft. II: 50 

inb . 15: 50 

Jan J(un o Möller 

AMATOR 

RADIO 


En bok om korh 'ågsradio 

som hobby 

Denna bok är i första hand a vsedd att 
vara sända rama törerna t ill hjälp i der a 
hobbyver ksamhet. Författaren, som är 
civiUngenjör och sysselsa lt inom flygna
vigalionsradions omra de, har här i sam
arbete med landets främsta sändarama
\örer samma nställt en handbok för ama
Wrradiosändare. Den b ibringar den oer
farne grunderna för denna exklusiva 
hobby och ger samtidi.gt en utförlig bild 
av amaLörradiorörelsens nuvarande höga 
s tandard. 

Boken är rikt illustrerad med fotografier 
och kopplingsschema och är synnerligen 
lättläst och överskådlig. 

232 sidor 

hft. 12:75 

in b. 16:50 

. Frankerae ej. 
Bokrörlaget 

FORUM 
, betalar portot 

AP § 52:2 

Bokförlaget Forum 

Stockholm 19 

Populär nadio 

http:samtidi.gt
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____!~!I]M!BOK!!!-!~~-----
När det 
knastrar, 
visslar, 
piper eller 
ar tyst 

Se 	efter i 

Th. Christiansen 

RADIO
MOTTAGAREN 

En bok om felsökning 
och radioservice. 

Radiomottagarnas verk
ningssätt och de olika fel 
som kan uppstå behandlas 
på et t sätt som ger den 
radiointr sserade teknikern 
en ingående känndom, inte 
bara om felsökningens 
praktiska u tförande även 
om de olika detalj ernas 
funktion i skilda mottagar
typer. Boken är rikt illu
strerad och innehåller en 
mängd värdefulla tip', som 
gör den t ill en ver Jdigt 
praktisk h andledning för 
den radioserviceman, som 
vill kunn a verkställa en 
effektiv översyn och ge si 
na kunder en hög kvalitet. 

232 	sidor 

hft. 	 II :50 

inb. 14:50 
Gr. Rep 

BESTÄLLNING55E D EL 

Anders Djurberg : Radar 

ex. 	hft. 11: 50 

ex. 	inb. 15:50 

Jan 	Kuno Möller: Amatörradio 

ex. hft 12: 75 

ex. inb . 16:50 

Böckerna önskas levererade genom 

Söker Ni en fackman på 
tyska, engelska eller 
franska 

BILD
ORD
BOKEN 
En 	ny och praktisk 

uppslagsbo k i 

N ÄR· VAR· HUR-serien 

Den tjänar det dubbla syftet att visa hur e tt föremål ser 
ut och samtidigt meddela vad det heter inte bara på 
svenska utan också p å e ngelska (med amerikanska varian
ter), franska och tyska. 
Här 	kan man få förklaringen på otaliga fackuttryck 
det 	finns bildsidor på bl. a. Radioprogram, Kontrollrum, 
Radioappa r at, Radioreparationsverkstad, Mätinstrument, 
Järn- och ståIveri , Glasbruk, Svetsningsverkstad , Börs, 
Bank, Byggnadsindus tri etc. 
Men Bildordboken är inte endast fackbetonad, den om

. fattar också vardagslivets alla fraser och termer och är 
därför synnerligen lämplig för alla som vill ha en bekväm 
ordbok till hands. 
Bildordboken innehåller c:a 15.000 ord och uttryck, som 
dels illustreras med bild, dels återges på svenska och 
de tre världsspråken. 
C :a 350 svenska specialister har anlitats för utarbetandet. 

504 sidor, hft. 17:50 

pappb. 20:-, klotb . 21:50 

Th. 	 Chrisfiansen: Radiomottagaren 

ex. hft. Il: 50 

ex. inb. 14: 50 

.. ex. Bildordboken, hft. 17: 50 

ex pappb. 20:

ex. klotb. 21: 50 

eller direkt genom Bokförlaget Forum AB, Stockholm 19. 


Namn: 


Adress: . . 


bokhandel 



UNIVERSALINSTRUMENT 

EMC Modell 104 Volometer 
2.0000 ohm/volt 

Mäter även växelström 

Mätområden : 


Likspälllling (20000 ohm/ volt) 6-60-300-600-3000 volt (5 områden) 


Växelspänning 1000 ohm/ volt 6-60-300-600-3000 volt (5 områden) 


Likström 6-60-600 milliampere (3 områden) 


Växelström 30-31>0 milliampere och 3 ampere (3 omrlWen) 


Motstånd 0-20000 ohm, 0-200 Kohm och 0-20 Megohm (3 områden) 


Kvadratisk 41/2" skala med fullt utslag för 50 microamll_ 


Alnico-magnet_ Vikt endast 1,2 kg. Storlek: 51/4"X6 3/4"X2 7/ 8". 


Pris endast Kr. 198:-. 

Til/verkare: Electronic M eaJUrement Corp, USA. 

Försäljes av : A B Bo Palmblad, Stockholm 

Nya radiorör i lager 
Mottagarrör 

....... 16 : - UUAn .... 8: 
~lV.J. 11: - HB ,\ 7 ....... .. .. 11: 

GAB7 .. ]J:- U.JU 12: 

UAC7 .. .... ... ]/):- U:-;U 13 : 
GAD7 .. 12 :- USL7 ... ... 8: 
GA II6 33: - flX.J. ........ .. . 7: 
U.\,TG 1.3 : - I~ A'J'U .... 11: - 

UAK5 ..... 17 : - I~A'n 10: 
fi.\K6 ........ . ..... 14: - I~At.:(j 11: -

Gy r(l. 7: - 1~.H;7 Il : -
GAQii .. .... . ....... 8: - IZAL;:; .. 12 : 
6ARii ..... ...... .... 12: - 12A X7 13: 
Inse; ... ... . 12: - l:!B .\ 7 ........ ,. 11:  T yp ANLl . ............................. ... 60 : - " 

UB;; . ... .. 12 : - Ovan~ tå "nd ' nyck lar an,änd es b l. 8. Inom fl yg 

o~h Rkepp .. rar t, dU" de rönt m å nga lovord fö r 
1.000 oh m 4 ",att 4: 73 tillförlitlighe t. Leve rans kan ske ifrå n lag~r. 

'['P ~o C'. y S. 2.000 obm l ~ ",alt. 6: 50 
SPECIALROR'I'P l;; >I'ld. 5.000 ohm 4 watt. 5: 95 Rörhållare för mlnlatyrrär 

'l'1' lU Wirl. ~O.OOO ohm 4 "alt 5: 05 Katodstrålerör l 2AU7- l2AT7- l2AX7 m. f l. 
'1'1' 18 D eju r ~O.OOO ohm 2:'; wa lt ...... 8: 7.3 !J-poli g bake lit l : - trutt o 

2APl 37 : - ~a,'l''7 90 :  G-poli g glim merbakell t 2: 25 bru tto
'1'1' 22 O{,rll't'Ill Hadlo 100.000 ohm 23 watt 34:  3FP7 64:- ,>6Pl 00: - 9-polig ke ramJsk med skli r mkåpa 3 : 50 b r u tt o 
TP 10 Painton 200 .080 ohlIl 12 watt ...... 10: 73 GEPl 82: - GGPl 96: 

:)8P4 90: - [1.JP1 .... . 120: - Walter miniatyromkopplare 
l·poll g 2-vlig l -gang .. .. ...... 3: ~O b rutt o 
l·pall g 12-",i;; l -ga ng .. _..... 3: 50 
~-Dolig 2-viig l -gn ng .... . ... ... . ...... 3: 50 

Tape för bandrecorders 2-poJ ig (l -väg l -gn n g .. .. ........... 3 : 50 

ö-pollg 4 -viig l -gan g' .. . ........ .. ... .. 3 : &0 


E XfI TAPE pä 1200 n. r ull a r .... . .. 25:- 4-p olig 3-vUg 1 -{:ang ....... 3: GO 


Torkel Knulssonsgslan 29 Slockholm Telefon 401940, 401545, 4l 4343, 428342 (växel) 
Postgiro 193912 - Telegromad.rm ZEDKEY . Medlem IIIAMAG. 

ISM5ZK) 

TP11 TP1S TP17 
Trådlindade potentiometrar 

HHL. 1. ANL1. 

Telegraferingsnycklar av hög
klassig svensk tillverkning 

Typ H:-< Ll ................. .. ........ .. .... 60 : - brutto 


http:Telegromad.rm


,
• <A~Ba1by, Kvar :1-1ker. 9 

"Först lassiga • trt" Ije g2 '4 opprestatio 

TIIU radiodetalter 

Elektrolytkondensatorer 

Glimmerkondensatorer 

Papperskondensatorer 

Potentiometrar 

Kolskiktsmotständ 

Trådlindade motstånd 

Säkdngar 

SWrningsskydd 

TII 

Därför är det så \ikUgt att valet av radio

delar, radiorör och mätinstrument göres 

med stor urskilJning. Förlita Eder pA 

märket TESLA, som är berömt över hela 

världen. Var TESLA·~miDde(b. 

Till. radiorör 

A seriell r\D 1. A.l" 3. AL 4 o. S. \I. 


t ; serien ECH 3, EBL l. Een 21. EF 112 o. s. v. 

U serien UCH 21. UBL 21. UY 1 o. s. v. 


Till. mätlnltt'u ent 

l~upacitansbr:\' ggor 

O-metrar 
8 pän ni ngssta bi lisa torer 

'"olilndlkJltorer 
8ibP'"Jlolgenerrttorer m. m. 

Xog~rannhf't har upphört att vara ett problem tack 

nlre TESL,.-\ mätin s trwnent. 

'" -produkter säljas genom Ralllag-gl-ossisterna. 

GENERALAGENT FÖR SVERIGE: 

Ehrensvärdsgatan 1-3 Stockholm K AB GOSTA BÄCKSTROM Tel. växel 540390 


