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TV-radiolänk 
London

Birmingham 

Den radiolänk mellan London och 
Birmingham som togs i bruk den 17 de
cember 1949 är den första tappen på 

det storstjlade program som myndighe

terna i England lagt l:PP för ntvidgning
en av televisionstj äm ten. Radiolänken , 
som installerats av General Electric 
Company Ltd och som överför BB : 
TV-program (405 linjer SO bildfält per 

sekund), är avsedd för samtid ig tvåvägs

överföring av televisiollssignaler mellan 
de två städerna. T. v. har emellertid en

dast ena transmissionsr iktningen tagi ts 
i bruk, varför IDan fcir när arande kan 
ända TV-program j endera r iktn ingen. 

Man räknar emellertid med att redan i 
mitten av 1950 kunna ta i br uk radio· 
länken i båda riktn ingarna. 

Radioläpkens sträckning mellan Lon
don och Birmingharn framgår av fig. l, 
Bärfrekvensen ligger omkrulg 900 NIp/ s 
11l0tsyat-ande en våglängd av omkring 
33 cm:" :Användningen av så höga frc· 
h censer gör det nödvändigt att man har 

obehindrad optisk ikt mellan sändare

och Il1ottagal'eantenner för att radioför· 
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Fi g-. J. Hud iol ii tl 'en fö r Idl'\ k ioll l.nndon-Bin n in gk ll ll . 

bindelsen skall bli tillförlitlig. F) r a re· 
lästat ioner ingar i TV·radiolänken. 

a rj c r lästalion lll oltar radi ovågorna 

fr ån den föregående station n i kedjall , 
fÖl'stii rker de motla <Y Ila signal 'fil a or·h 

återut änder dem till nä ta ~taLi[)n . Ra· 
dioutr ustningell i var j ådan p lä. La· 
ti on är installerad i en ;-pec iell hytt i 
toppen av ett antennlorn. (1111 uppbär cl ' 
paraboliska antennerna. Vig. 2 och 3 \ i· 
sar några av de anlennkonstru tion .1', 

som användes för dc olika n:lästllt io · 

nenIa. 

Signalen överföres övcr TV·ra ruoliu l· 
ken genom frek\'ensn1oclu lation av här · 
\'ågcn. D en nU\'aranc1 ' in tall alioneJl u t · 

ny tt j ar 2 Lransmission"fret..·ve n r. 870 

och 890 lVIpI '. En slatioll ; om mol la r 

på 870 Mp/ s ~tlerutsiind er progranlm l 

på R90 lVfr/ s och \7iee . r5a . D "8 LY;l 
frekvenser anvilndes föl' ö, erför ingcn 

för närva rande, lllell ' 'ntuellt kommer. 
son1 rodan ollluämJlts, ett tvåväg- y le Il 

aU utnyttjas. Härvid kOInm r h'eln ell ' 

ser 917 och 937 1VIp/ att utn ,tt jas. Delt 
effekt, SOl1l uLände f rtlll varj e stali II 

ä r uv lorleksorull illgcn ca 10 W, d tta 

motsvarar en motlagell effekt av om· 

kring ca l ,u W , id Iläsla statio n. 1 e ll 
rörstdrknin o- Olll må Le u ppn ås i vaj e 

relä ta tion nllstc därHir vara så hi;g 

F is . 2. A n lC ll I1 IOJ:ue l lllc.l !'"fkkl tJrerna [Öl' 
lerru inul ,tul ioll t'1I i London. 

15-1 



Fig. 3. Antenlltorn och stationsbyggnad för en 
av relästationerna. 

som ca 70 dB, vilket innebär en effekt· 
förstärkning av omkring 10 millioner 
gånger. 

Vid terminalstationerna i London och 
Binningham åstadkommes frekvensmo· 
duleringen i två steg. Den bildsignal som 
erhålles från televisionsstudion kommer 
från en koaxialkabel. Dessa signaler an· 
vändes för att frekvensmodulera en 34. 
Mpl s oscillator: över ett frekvens om rå· 
de mellan 32,5-35,5 Mp/ s. Dessa FIV[· 
modulerade svängningar förstärkes se
dan och påföres slutsteget i sändaren 
tillsammans med svängningarna från 
styroscillatorn. I det sista förstärkarste· 
get i sändaren erhålles vid blandningen 
två frekvenser, som skiljer sig från os· 
cillatorfrekvensen med 34 Mp/ s. 

Två modulerade bärfrekvenser har 
alltså uppstått. Frekvensen hos den ena 
ligger ovanför och hos den andra nedan 
för styroscillatorns. Varje signal är 
frekvensmodulerad av bildfrekvensen, 
som erhölls från studion Plt samma sätt 
som fallet var med 34 Mp/ s.oscillatorn. 
En av dessa frekvensmodulerade bär· 
frekvenser utväljes med hj älp av filter 
och kommer aU bilda den signal, som 
sändes ut till nästa relästation (370, 890, 
917 eller 937 Mp/ s) . 

Fig. 4. Närbild av 	reflektorerna för stationen 
i fig. 3. 

Mottagaren på denna nästa station 
mottar signalen SOI11 sedan blandas med 
en lokaloscillatorspänning, så att en MF
signal på 34 Mpl s erhålles, som förstär
kes och matas till slutsteget i sändaren 
pä relästationen. Samma blandningspro
cess, som utnyttjades i terminalstatio
nens sändare, ger nu upphov till en n)' 
bärfrekvens för utsändning till nästa 
relästation. Denna bärfrekvens passerar 

~ 

sedan genom fyra relästationer tills den 
når den andra terminalstationens mot
tagare, där den slutligen demoduleras 
och bildfrekvensen erhålles. 

Sändarfrekvensen vid en relästation 
kan inte vara densamma som den mot· 
tagna frekvensen, enär mottagaren skulle 
ta emot effekt från den lokala sändaren 
likaväl som från den föregående relä· 
stationen i kedjan. Frekvensen hos mot
tagarens lokaloscillator är därför inte 
densamma som sändaroscillatorns frek
vens. Lokaloscillatorns frekvens är i den 
uttagen genom blandning av s~ndarens 

utgångsspänning med en signal från en 
kristallkontrollerad oscillator, vars frek· 
vens är lika med skillnaden mellan den 
mottagna och den utsända frekvensen 
(20 Mp/ s). Härigenom blir man helt 
oberoende av ev. frekvensdrift istyrsän. 
darens oscillator. 

Antennerna som anväudes genomgå
ende i radiolänken består av paraboliska 
reflektorer uppbyggda av lättmetallrör. 
Diametern på speglarna är ca 4 m. Den 
spänningsförstärkning som uppnås ge
nom riktantennerna är 27,5 dB jämfört 
med motsvarande strålning för en 1/ 2
vågs dipo!. 

Som redan omnämnts är samtliga re-

Fig;. 5. Sändareutrustningcn för en av relä· Fi g;. 6. MottagarutTustningell för en av relä· 
stationerna. stationerna. 
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lästationer helt obemannade. Trots detta 
är hela radiolänken under ständig kon 
troll från terminalstationerna. Alla ut· 
rustningar är dubblerade och försedda 
med egna kraftförsörjningsanordningar 
och ånor ningar för omkoppling till 
dubblettanläggningarna. Skulle fel upp· 
stå kopplas automatiskt den andra re
servlänken in. Rören som ingår i den 
länk som står i reserv är hela tiden upp
värmda och klara för omedelbar aktion. 
Antennsystemet och sändar ens utgångs
filter är dock inte dubblerade, då risken 
att det skall uppstå fel i dessa är ganska 
liten. En ny typ av omkopplingsanord
ningar utan metalliska kontakter har 
konstruerats och är installerad i matar
ledningen mellan sändaren och utgångs 
filtret för att verkställa omkopplingen i 
händelse av fel på en utrustning. 

P å liknande sätt åstadkommes över
koppling från resp. stationers dubblett
utrustning av radiomottagare. Nätaggre
gaten på varje station är dessutom för
sedda med en extra generatoranlägg
ning, som träder i aktion om nätspän
ningen skulle falla bort. 

En fullständig kontroll av varje ka
nal i radiolänken uppnås från ett kon
trollbord. Varje enhet i utrustningen ge
nom hela systemet är försedd med en 

anordning som indikerar fel; felindika· 
tionerna överföras automatiskt till ter
minaJstatiollerna via en telefonledning. 
Samma ledning används också för över
för ing av kontrollsigllaler från kontroll

bordet till resp. relästationer. 

I kontrollbordet kan man få fram 

följ ande informationer: a) om statio
nerna är i drift, b) vilken kanalutrust-

LONDON 
KANAL: 1 f 

Fig. B. Denna karta visar hur engelsmännen kommer att bygga ut sitt TV-nät. Efter stationen 
i Birmingham kommer 1951 en stor station vid Huddersfield och därefter en s tOl' station i 
Skottland (Glasgow), vidare en i sydvästra England . Därefter kommer ett antal mindre sta
tioner att byggas i nordöstra England, en i norra Skottland och ytterligare tvii i södra Eng

land. Antalet hushåll, som täckes vid full utbyggnad av TV-nätet är ca 14 milj. 

ning och kraftanläggning som är i drift, 
c ) uppkomsten av fel, d) det läge den 
automatiska omkopplingsutrustningen 
befinner sig i, e) övervakning av kraft
anläggningen och f ) OIll reservutrust

ningen för nätaggregatet är i arbete. 
Även om ett fel uppstår i övervak

ningssystemet indikeras detta i kontroll
bordet. 

Hela radiolänksystemet är baserat på 
de erfarenheter ifråga om rör och kopp· 

lingar, som General Electric vann vid 
tillverkningen av radarutrustningar uno 

der andra världskriget. 

Sändarenhetens utseende framgår av 
fig. 5. Den omfattar följande steg: 
L Styrsändare (Osram DET 24) . 
2. 	 Första HF-förstärkare (Osram DET 

24) , andra HF-förstärkare (ACT25), 

fyra flerfaldarrör (ACT25). Dess
utom finns det ett blandarsteg (DET 

24) för alstring av lokaloscillatorns 
svängningar och en tillhörande 20 

Mp/ s kristallkontrollerad oscillator. 
Under normala arbetsförhållanden 

ger sändaren full utgångseffekt vid en 
gallerspänning=4 V (toppspänning). 
Denna spänningsnivå erhålles i en bred

BIRM1NGHAM 

2 2 3 3 4 4 S 5 
lJUD BILD LJUD BILD LJUD BILD LJUD BILD LJUD BILD 

41.5 45 46,25 51,75 53,25 5~.7S 58,25 ".75 63,25 66,75 

40	 i Mp/s1 
i.. 

6S 

I 

J 

Fig. 7. I detta diagram visas hur det för TV upplåtna frekvellsbandet kommer alt utnyttjas i England. Som 
synes kommer Londonstationen att behålla sina båda sidband medan alla nya stationer på övriga kanaler får 

arbeta med enkelt sidband. 

POPULÄR RADIO NR 5/1950 153 



Radar-reflektorer som 

navigationshjälpmedel 


Av diplomingenjör V FITINS 

Hittillsvarande erfarenheter med ra
darapparater inom handelsflottan ha va
rit mycket goda_ De ha även visat, att 
det finns bra, mindre bra och dåliO'a

to 

»radarmål». Detta framgår av vidstå
ende tabell ur S V Bratt, »Radar till 
sjöss»!: 

Av 	denna tabell framgår tydligt att 
det är nödvändigt att förbättra re
flexionsegenskaperna hos sådana radar

1 BRATT, S V: Radar till sjöss. Göteborg 
1949, AB Nautics förlag. 

bandsförstärkare innehållande rören Os
ram A1820 och KT67. 

Mottagarenheten visas i fig. 6. Den 
består av följ ande steg. 

L 	 Ett kristallkontrollerat blandarsteg, 
som ger en lokaloscillatorfrekvens 
från sändaren genom ett filter be
stående av två hålrumsresonatorer. 

2. 	 Två mellanfrekvensförstärkare var
dera utnyttjande ett par Osram 
El714Iågbrustrioder. 

3. 	 Tre förstärkarsteg med A VK, varvid 
i vardera steget ingår ett par Osram 
zn pentoder. 

4_ 	 Två ytterligare steg med vardera Z77 
pentoder. 

5. 	 Ett anodj ordat steg bestående av ett 
par 	Osram A1820 rör. 

Två huvudtyper av radiofrekvens fil
ter användes. Den första typen utnyttjar 
ett par hålrumsresonatorer bildande ett 
bandpassfilter. Den andra typen består 
av ett specialfilter baserat på använd
ningen av flera resonanslänkar aVen 
transmissionslinje. Exempel på dessa fil
ter återfinnes i fig. 8. 
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Radarmål 

Hög, bergig kust (norska kusten) 
Vanlig kust (Bohuskusten) 

Större järn- och stålfartyg 
Fyrskepp 
Bojar försedda med härnreflektorer 
Boj ar utan reflektorer 
Små träfartyg 
Roddbåtar 

Fig. 7. 

1-

Fig.8. 

DE: 1l2! 300!j33.G2 

Kan synas på avståndet 
minutm-1 

25 eller mera 
15- 20 
12-15 
10 
8-10 

3- .3 

1- 3 


Mindre än l 

11 	distansminut = 1,8 km = l sjömil. 

Beträffande anläggningens uppbygg
nad kan noteras att specifikationer från 
de statliga myndigheterna lämnades 
1946 varefter fältförsök utfördes av ei) 
grupp ingenjörer under 1946 och 1947. 
Dessa försök som utfördes under svå
raste vintern på många år visade att sy
stemet var praktiskt möjligt att realisera. 
Ett år senare var man färdig att de
monstrera systemet i praktiken, det var 
i juni 1948. Därefter följde ytterligare 
fältprov för att få fram den lämpligaste 
linjesträckningen för radiolänken. De 
följ ande åren ägnades åt vidare utform
ning av utrustningen och att komma 
ifrån tekniska svårigheter. Anläggning. 
arna provades första gången i augusti 
1949. 

Fig. 7. Typisk HF-krcls i en av TV-radio
länkens relästationer. 

Fig. 8. Filter bestående av resonanslinjer 
(tenninalstationen i Birmingham) . 
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mål som bojar och särskilt små träfar
tyg, emedan observations-avståndet, och 
således tiden blir för kort för att be
döma kursen till bojen elleT det mötan
de fartyget och eventuell kursändring 
för avvärjande aven kollision. Ännu 
sämre är det i grov, brytande sjö på 
grund av sjöglitter (sjöekon), vilkas ut
slag på radarskärmen ibland äro så 
starka, att ett svagt radarmål kan förbli 
oupptäckt. 

Tabellen visar också aU bojar, som 
äro försedda med hörnreflektorer - en 
typ av radarreflektorer - kunna bli 
upptäekta på cirka 5 sj ömil större av
stånd, och samma förbättring gäller 
även för små träfartyg, fiskebåtar elI. 
liknande. Detta betyder, att radarreflek
torer avsevärt höja navigat.ionssäker
heten_ I England har man gjort ingåen
de undersökningar på detta område med 
påföljd att det redan finns några far
leder utprickade med radarreHektorer. 
Kedanstående är en kort redogörelse 
för den brittiska forskningens resultat 
beträffande olika typer av radarreHek
torer och deras egenskaper_ 

Definition och typer. 

Radarreflektor kallas ett fö r detta än
damål särskilt byggt radarmål som har 
goda reflexionsegenskaper för den våg-

Fig. 1. Reflexionsegenskaperna för plan 
plåtreflektor. 
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Fig. 2. Funktions~ä tte t för vinkeIrcflektor. 

längd, som radarmålet äT avsett för. Så


dana radarmål äro : 

l) Plan plåt, 2 ) Vinkelreflektor, 3) 

Hörnreflektor. 


1. Plan plåtreflektor. 

En enkel, plan (jämn) metallplåt är 
redan en god reflektor för radarstrå
lar , men reflexionsegenskaperna äro i 
ganska hög grad beroende av den vin
kel med vilken strålen faller mot plåten. 
(Se fi g. 1)_ 

Av diagrammet framgår att maximal 
reflexion uppnås, när strålar faller vin
kelrät mot plåten. I detta fall a= O°, om 
med (l betecknas ,rinkeln mellan den in
kommande radarstrålen och normalen 
mot plåten. När a =1= O så minskas den 
reflekterade effekten mycket snabbt till 
O. Ovanstående diagram visar reflexio-
Ilen för radarstråle med J. = 3 cm när 
reflektorn är en kvadratisk plåt med 
sidan = 10}. = 30 em_ Reflexionen blir O 
vid a=3 °, 6°, 9°, etc. En annan egen
skap av stor vikt är den skarpa rikt
ningsverkan som gör det möjligt att an
vända dylika reflektorer, exempelvis 
som ledande sjömärken på kusten : om 
två plåtreflektorer uppställas på lämp
ligt sätt, skulle det göra det möjligt att 
hålla kurslinjen inom ±1°_ 

2. Vinkelreflektor. 

En sådan reflektor bildas när två 
plan skära varandra under rät vinkel. 

Karakteristiskt föJ' l ' ll vinkelreflekta l' är 
att den har god reIlexioIlsförmåga i en 
tämligen stor vinkel. Funktionssättet 
kan lätt åskådliggöras med två plana 
speglar. (Se fig. 2). Strålen AB, som 
faller på den ena plåten, reIlekteras över 
till den andra och återkastas därefter 
tillbaka i riktning CD parallellt med 
AB. Samma gäller för den infallande 

strålen DC, som reflekteras tillbaka 
riktning BA. Den maximala reflexionen 
inträffar, när strå larna äro parallella 
med OP, där OP är bisektrissen till vin
keln BOC. I detta fall är effekten lika 
stor som om strålarna skulle ha infallit 
mot en plan plåt med bredden Be. 

iär strålarna falla med en vinkel a. 
mellan dessa och OP, så minskas re
flexionen diirför att endast en del av 
strålarna, som falla på BO, vid reflexio
Ilen träffa OC och återkastas till ut
gållgskällan. Ju större a blir desto sva
gare blir den reflekterade effekten, men 
endast till en viss gr äns : vid a= 4's ° 
och i närheten av detta värde, dvs. när 

strålen faller vinkelrätt mot en av plå 
tarna, så blir reflexionen stark igen (se 
fi g. 3) . 

Betecknande är att reflexionen är 
större än hälften av den maximala inom 
ett omdde av 4,00 oberoende av hur 
långa eller korta reflektorns sidor äro. 

Diagrammet i fig_ 3 gäller för det fall 

att strålningen infaller i ett plan, som är 
vinkelrätt mot reflektorsidornas skär
ningslinj e_ Ändras däremot strålarnas in
fallsvinklar mot reflektorsidornas skär

Fig. :3. R efl exionsegenskaperna för vinkel
refl ektor. 
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Fig. 4. Olika type r av hörnrefl pkl orc r. 

ningslinj e, fås ett diagram liknande det men maximala reflexionen som 
för en plan plåt (fig. l ) . Följaktligen I: II: III =3 : 5/ 8n : l. 
- för att i horisontalplanet kunna ut· Härav följ er att den maximala reflexio· 
nyttja vinkelreflektorns egenskaper att nen förh åller sig till ytan för respektive 
ge god effekt inom stor vinkel - måste typer på följande sätt : 1-1,5 ; II~ 

reflektorn monter as med reflektorsidor· 1,25; III-l. Detta betyder att typerna 
nas skärningslinj e i vertikalt läge. I och II äro effektivare men samtidigt 

som diagrammen äro spetsigare, äro 
3. Höm reflektorer. också deras riktverkan större än vid typ 

En hörnreflektor bildas, när 3 plan III. Därför, när det önskas jämnare re· 
skära varandra under rät vinkel. Funk· flexion i ett stort område, är typ III att 
tionssättet är likt det vid vinkelreflek· föredraga. Dessutom är denna typ stabi· 
torer med den skillnad ,att den infallan· last och lättast. Av dessa anledningar 
de strålen kan återkastas till utgångs· används huvudsakligen endast typ III 
källan med en tredubbel reflexion. i praktiken. I det följande genomgås de 

Det finns tre typer av hörnreflekto· viktigaste egenskaperna hos denna typ. 
rer representerade i fig. 4. Vid lika lin· För att bestämma den inkommande 
jära dimensioner a förhålla sig ytorna strålens läge i hörnreflektorn, införas 
som vinklar a och {J, där a betecknar strå· 

I:II : I1I=2::7T/2 : 1 lens avvikelse från plan OBP och {J strå· 

B 

, 
/",, 

/ 

/ 


l 
/ " 

I 

I 


/ 
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" \ 
f \

f 
\f \I 

A 
\ I 
\ 
\ , / C 

---l _ ______ _ " 
p 

Fig. 5. Inkommande stråle i hörnreflektor. 

Eig. 6. Refl exionsegenskaperna för hörnrefl ek· 
10 1' vid a= O° , go, 18° och 27° ., 

lens vinkel 1110t plan AOC (se fig. 5). 
Den maximala reflexionen inträffar, när 
strålen ligger i planet OBP, dvs. a = 0, 
och ,1 = 36°. Vid strålens avvikelse från 

F ig. 7. Reflexionsegenskaperna för hörnreflek· 
tor vid {J = 9°, 18°, 2r och 36°. 
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Fig. 8. Kombinerad hörnreflekt or »Octahedral 
dusten). 

detta läge minskas reflexionen. I fig. 6 
visas den reflekterade effekten som 
funktion av vinkel /J vid a=O°, go, 18°, 
och 27° konstant. I fig. 7 visas effekten 
som funktion av vinkeln a vid /J=36°, 
27° (45°), 18° (54° ) och go (63° ). 

Diagrammen visar att reflexionen vid 
a=O° och ;9 = 36° i båda riktningar är 
hälften av den maximala inom ca 40° 
område. Detta betyder att reflektorn 
fungerar bra såväl i horisontal- som i 
vertikalriktningen. 

Kombinerade hörnrejlektorer. 
Placeras en radarreflektor som en boj, 

uppstår anspråk på att reflexion skall 
ske åt alla håll. Detta uppfylles genom 
användandet av kombinerade hörnre
flektorer. Följande två typer äro de 
mest använda: a) »Octahedral cluster» 
- en kombination av 8 hörnreflektorer 
(se fig. 8), och b) »Pentagonal cluster» 
- en kombination av 5 st. symmetriskt 
placerade hörnreflektorer (se fig. 9) . 
Refl xionsdiagrammen för dessa två ty
per visas i Hg. 10 och n, som visar re
flekterade effekten för strålar som in
falla i horisontalriktning. Själva bojar
na antagas stå vertikalt. 

Här är alt anmärka att PentagonaI 
cluster-reflektorer är monterade t ma-
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Fi~. 9. Komhinerad hijrnrefl ektor »Pentagonal 
clu,ten>. 

ximal-återkastningsläge mot horisontal
linj en, alltså 36°. I en Octahedral clus
ter-reflektor lutar alla reflektorerna 54 0 

mot horisontallinjen och den maximala 
reflexionen är därför 2,7 dB mindre än 
vid Pentagonal-cluster. Därjämte ligger 
3 av trianglarna med spetsen uppåt och 
tre andra reflektorer med spetsen nedåt 
med påföljd, att när hojen svajar växer 

Fig. 10. Reflexionsdiagram för komb inerad 
hörnreflektor, »Octahedral cluster» enl. Hg. 8. 

reflexionen i tre reflektorer, samtidigt 
som den avtager i de tre andra . När 
PentagonaI cluster-reflektorn svaj ar va
rierar reflexionen mera symmetriskt 
omkring 36°-läget. 

Octahedral cluster-reflektorn däremot 
- jämförd med pentagonaIreflektorn 
- är enklare i konstruktionen och lät
tare i vikt. Samtidigt finns det ingen 
väsentlig skillnad i reflexionsförmågan 
och därför har den ochtahedrala kombi 
nationen intagit rangplatsen. 

Som det nämndes i början, finns det 
i England några farleder utprickade 
med bojar försedda med hörnreflekto
rer. Det har visat sig alt för en s<idan 
boj, där hörnreflektorns dimension 
»a» = 60 cm, observationsavståndet öka
des från 6 till 16 km. Xnnu viktigare i 
detta sammanhang är, alt bojen aldrig 
hindras av sjöglitter. 

Starkt byggda radarreflektorer av 
beskrivet slag ha lång livslängd med 
ingen driftskostnad, utom en periodisk 
inspektion för eventuella mekaniska ska
dor. Oaktat sin enkelhet kan en radar
reflektor, som är installerad på en boj, 
ett träfartyg eller fiskebåt, avsevärt höja 
säkerheten vid navigation till sj,öss. 

Fig. I l. Reflexionsd iagram {ör kombinerad 
hörnreflektor, ~PenLagonal clu"ter», en l. fig. 9. 

157 



Mekanismen hos dielektrika 

IIo 

ÄOndring l dielektridtetskonstaflt och förluster 

vid ultmhögfrekvenso 

Av fil. mag. STEN WIKSTRÖM 

Högfrekvellla fälts il/verkan 

på dielektrikurn 

I den föregående framställningen har 
frekvensen l' antagits vara måttlig, och 
detta innebär, att man j ett visst tids
ögonblick har samma tillstånd i di
elektrikum i hela kondensatorn. Ökas 
frekvensen, upphör detta efter hand att 
gälla, och man får gå tillbaka till Max
wells ekvationer för att kunna få någon 
klarhet i vad som sker, då ett dielekt
rikum träHas aven högfrekvent elektro
magnetisk våg som ultrahög radiofrek
vens eller ljus. Lösningen visar, att 
vågen tränger in i mediet med hög has
tighet och alt det elektriska tillståndet 
där ändras längs vågen. Vågen iir si·nus· 
formad och dämpad med en dämpning~
faktor 'Y., den s. k. absorptiollskoeffe
cienten. Detta innebär att om man går 
en våglängd framåt längs vågen minskas 
amplituden i förhållandet l: e - 271Y. 

Vågens hastighet blir 

c 
v=

fl 

där c är lj usels hastighet i vakuum och 
n den konstant, som inom optiken kal
las brytningsindex. Ur lösningen erhål· 
les vidare följ ande samband 

l (V- 4.,t \
11 ' = - r'+ ~ +f.) (34)

2 r 

r är här malerialets ledningsförmåga 
och l' frekvensen. För r = o återfås de 
kända sambanden för ett ideellt di
elektrikum 

., 
n- == E 

%= 0 

Våghastigheten i ett ideellt medium 
C 

iir således v = r I: 

och där framgår vågen odämpad, så
ledes utan energiförlust. Är lednings
förmågan större än noll dämpas vågen 
och dör ut, varvid den elektromagne
liska energien omvandlas i viirme. 

I metallerna som har hög ledningsför
måga, dämpas en elektromagnetisk 
svängning mycket snabbt, och vi vet ju 
av erfarenhet, att metallerna är föga 
genomträngliga både för l j us och radio
vågor. 

Vid resonemanget rörande en kon
densator i ett lågfrekvent växelfält, tog 
vi hänsyn till de dielektriska förllliiter
na och försummade i stället den rent 
ohmska ledningsströmmen. Detta gav 
som resultat att E blev en komplex stor
het. Inför vi här 1'=0 och E= S'- jE" 
i (34) och (35) erhålles ekv. 

E' = n2 (1_ %)2 


E
U = 2n'1%'2 


Dispersionsbegreppet 

Efter att nu ha berört förekomsten av 
dielektriska förluster, kan det anses be
fogat att studera dessa förluster något 
mer ingående ur fysikalisk synvinkel. 
I första hand skall vi då begränsa oss 
till homogena material. 

Om man studerar de dielektriska för
lusternas beroende av frekvensen, kan 
man urskilja tre områden, inom vilka 
dessa förluster är påfallande höga. Det 
första området, inom vilket höga di
elektriska förluster uppträder, ligger 
mellan 103 och 105 per/sek. Dessa frek
venser intresserar ej i nämnvärd grad 
de, som sysslar med höga radiofrekven
ser, och eftersom dessa förlnster beror 

OK G2t;11;;.G1.02J 

på inhomogeniteter (skiktning) i mate· 
rialet, blir de ändå ej förenll'il för be
handling nu. 

De skiktade dielektriska mediernas 
förluster kommer eventuellt att behand
las i en senare artikel om det s. k. rest
laddningsfenomenet och därmed sam
manhängande förluster. 

Nästa frekvensområde med höga för
luster ligger mellan 108-101~ p/ s, det 

s. k. Debye-området. Detta områdes 
nedre del intresserar naturligtvis radio
teknikerna i den mån dessa sysslar med 
ultrahöga frekvenser. Slutligen finns 
ett tredje dylikt område, det optiska 
området, så kallat emedan frekvensom
rådet ligger uppe vid 1014 p/ s. Motsva
rande våglängder är då ungefär de
samma som ljusvågiängderna. Detta sis
ta område har övervägande fysikalisk 
betydelse. 

För det mellersta området har Debye 
uppställt en teori, som bygger på före
komsten av polära molekyler. Vid be
räkning av orienteringspolarisations
konstanten al förutsattes ett i tiden oför
änderligt elektriskt fäll, och i det statio
nära tillståndet antogs att jämnvikt 
rådde mellan den elektriska kraften och 
de av värmeröreIsen alstrade krafterna. 
Man har i det stationära fallet således 
ej behövt ta hänsyn till alt dipolens in-
ställning vid orienteringen skett under 
friktionsförluster och dessutom tagit en 
"iss tid i anspråk. Debye har visat all 
denna inställningstid ej behöver vara 
liten i förhållande till svängningstiden 
hos den elektromagnetiska vågrörelsen 
vid höga radiofrekvenser. Detta inne
bär, att vid dessa höga frekvenser kom
mer molekylerna ej att hinna med att 
ställa in sig, varför polarisationen och 
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därigeno m även dielektricitetskonstan
ten mi nskar- lan kan också uttr cka 

sak n så, at t den del av dielektri itcl:>
k II tanten, som beror på orienterings
polarisationen, ar frekvensberoende_ 
Friktionen, som bromsar orienterings
polarisationen, ger som ovan nälnJlts 
upphov till fri ktionsförluster, vilka även 
blir frekvensberoende. AlItsa är "ven 
tg Ö frekvensberoende. 

Inom optiken finns som bekant ett 
,-isst frekvensberoende hos brytnings
index n, vilken storhet i allmänhet ökar 
med stigande frekvens. Detta fenomen 
kallas där dispersion, och denna benäm
ning har även anammats av elektricitets
läran för variation av e med frekvensen. 
Inom det för radiotekniken intressanta 
Debyeområdet är det således de polära 
molekylerna, som förorsakar disper
sionen. 

Anomal dispersion 

ilZom Debyeområdet 

Då Debyes beräkningar är väl kom
plicerade för en populär framställning 
som denna, återges icke dessa i detalj_ 
I stället lämnas en redogörelse för an
taganden och resonemang samt del
resultat av beräkningen. Den intresse
rade hänvisas till Debyes egen bok. Se 
litteraturangi velsen. 

Molekylens orientering sker genom 
att den påverkas av ett mot inre fält
styrkan proportionellt vridmoment. Då 
vridningen sker under friktion, antas 
den ske med konstant vinkelhastighet. 
FriktionskoeHecienten vid vridniugen 
förutsättes vara tlensamma under hela 
vridningen och beräknas ur Stokes lag 
för rotationsrörelse. Om fältet hastigt 
borttas blir molekylerna genom värme
röreisen åter oordnade, och detta sker 
efter en exponentialfunktion. Relaxa
tionstiden T definieras genom ekv. 

(36) 

där Pt äl- medelmomentet hos en mole
k} l vid tiden t och Pomedelmomentet 
hos en molekyl vid fältets borttagande. 

r är proportionell mot ovannämnda 
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friktionskoeffecient I och omvänt pro
portionell mot absoluta temperaturen T, 
dvs. mot värmeröreIsen. Debye har ock
så fun nit sambandet 

- I (37)r - 2kT 

där som förut k är Boltzmanns konstant. 
Med kännedom om I kan man beräkna 
storleksordningen av r, och man har på 
så vis funnit att den ä r 10- 10 sek. Saken 

får således betydelse först vid frekven
ser av storleksordningen 1010 p/ s. 

Beräkningarna ger vidare att vid ett 
växelfält kan man uttrycka medelmo
mentet per dipol med ekv. 

- l n2 -
Pt = · - - Eoei")l (38 a)

l+jwr 3kT 
u är som tidigare molekylens dipol

moment och w vinkelfrekvensen. Fak

torn 1+ l - är en korrektionsfaktor,
lwr 

som tar hänsyn till friktionen. (38) kan 
genom förlängning med 1- jwr om
vandlas till 

där fasskillnaden cp bestäms av samban
det 

tg cp=wr (39) 

En dylik fasskillnad mellan polarisa
tion och fältstyrka är alltid förbunden 
med energiförluster i mediet. För w = O 
övergår (38) till orienteringspolarisa

10° 

tionens värde i det stationära fallet, och 
då w = 00 blir polarisationen noll. Man 

ser, att vid tillräckligt höga frekvenser 
hinner ej längre molekylerna orientera 

sig. 
Att polarisationen minskar i mediet 

betyder praktiskt att även dielektricitets
konstanten inom detta område minskar 
med stigande frekvens . Detta fenomen, 
som är motsatsen till den normala dis
persionen, har fått namnet anomal dis
persion. 

Man ser av (38) att polarisations
konstanten al för orienteringspolarisa
tionen i detta fall är en komplex stor
het, varför även dielektricitetskonstan
ten blir en komplex storhet. Debye har 
infört två egna storheter: eo = dielek
tricitetskonstanten vid stationärt fält 
och 1000 = dielektricitetskonstanten vid 

mycket höga frekvenser (>1010 p/s) . 
Med dessa nya storheter blir e 

(4O) är av f<lrmen e=e'- je" - När 
w växer från noll och upp till stora vär
den avtar e från likströmsvärdet to till 
ex. Debye har vidare funnit att e avtar 
snabbast i omgivningen av ett w-värde 
svarande mot 

Eoc + 2 
OJ! = (41)y.) (eo+2) 

Deb 
område 

'0'0 
Fig. 6. Frekvensberoendet hos dielektricitetskonstantens realdel e' och [örlustfaktorn tg <5. 
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Vid ett ungefär lika stort w-värde, 
nämligen det som sambandet Ljudkontrollen 

- eK iu-teUtSafA.t ""~ (42) 
Av assistent HANS FUHRER 

ger, har absorptionen (alltså tg å och 
förlusterna) sitt maximum_ 

I fig. 6 är dielektricitetskonstantens 
realdel e' och även tg å uppritade som 
funktion av frekvensen för ett homogent 
ämne med försumbar ohmsk lednings
förmåga. Frekvensaxeln är logaritmiskt 
graderad. 

Som synes har e' vid likspänning och 
måttliga frekvenser likströmsvärdet fo, 

men inom Debyeomiådet faller e' ned 
till eao , samtidigt som de dielektriska för
lusterna blir onormalt höga. När Debye
området passerats ökar återigen i/ och 
förlusterna är åter relativt små. Inom 
det optiska området inträffar sedan åter
igen anomal dispersion inom ett par 
dispersionsband. Dessa ligger dock vid 
frekvenser, som svarar mot ljusvåg
Iängder, varför vi ej i denna artikel har 
något intresse utan att diskutera feno
menen. 

Praktiskt set kan man dra en del slut
satser. Förekomsten av ett Debyeområde 
beror på förekomsten av polära mole
kyler. Det är således ytterst lämpliot 
att vid isolationsmaterial för de högsta 
radiofrekvenserna undvika material, 
som helt eller delvis är uppbyggda av 
polära molekyler. Speciellt besvärligt 
blir det om de polära molekyler, som 
delvis utgör byggnadsstenar i dielektri
kum är långa, 5 . k. kedjemokyler. I så· 
dana faU blir ju friktions- och tröghets
motstånd vid orienteringen många 
gånger större än normalt, varför relaxa
tionstiden 7: blir förhållandevis lång. 
Detta medför i sin tur att Debye-områ
det kommer att ligga vid en lägre frek
vens, och således inträffar även maxi
mum av tg å vid en lägre frekvens. 

Litteratur : DEBYE, P: Polar molecules, New 
York 1945. ALM, E : l solutionsmuteriulens 
egenskaper i elektriskt jält. Stockholm 1939. 
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Lät oss anta, att vi i ett rum har en 
mikrofon och i ett annat rum en för
stärkare och en högtalare, som tillsam
mans må antas vara frekvensoberoende 
inom hörbarhetsområdet. Mellan mikro
fonen och förstärkaren kan vi tänka oss 
en transmissions-kanal, en kabel eller en 
sändare och mottagare eller något lik
nande, som också antas vara frekvens
oberoende. Förstärkarens volymkontroll 
antages vara inställd s.å, att ljudstyrkan 
i rummet med högtalaren är densamma 
som i rummet med mikrofonen. Vi bör 
då kunna anta, att en människa har 
samma ljudförnimmelse i båda rummen, 
dvs. att hon med förbundna ögon ej 
borde kunna avgöra i vilketdera rummet 
hon befinner sig. 

Minskar vi därefter lj udstyrkan från 

förstäl"karen med tillhjälp aven \-anlig 
potentiometer, minskar ljudstyrkan pro
centuellt räknat lika mycket för alla 
frekvenser inom hÖrbarhetsOlllrådet. Pi! 
grund av människoörats fysiologiska 
egenskaper förefaller det därvid 80111 

om basen i ljudet från högtalaren blivit 
mycket mera försvagad än t. ex. toner 
omkring l 000 p/ s. Ljudet låter onatur
ligt »spetsigt». 

Som bekant har man försökt a\hjälpa 
denna volymkontrollens brist med hjälp 
av ett extrauttag på volymkontrollen , 
som via en kondensator och ett moL· 
stånd i serie brukar förbindas med 
volymkontrollens jordända. Denna »fy
siologiska volymkontroll» var ett första 
steg till att anpassa en förstärkares ljud
återgivning till människoörats krav. 
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Fig. 1. Örats känslighet vid olika frekvenser och ljudintensileter. 
(Fletcher-Munson-kuT\'orna) . 
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Fi;;;. 2. Filterlänkens principiella uppbyggnad. 

För ca l 1/ 2 år sedan publicerade 
Nomberger en intressant artikel l i detta 

ämne. I denna artikel föreslår författa

ren en förbättring av den »fysiologiska 

volymkontrollen» genom införandet av 

något som han benämner »Loudnes, 
Control» (här översatt med »Ijudkon. 

troll»). Ljudkontrollen är en fysiolo. 

giskt sett nästan idealisk volymkontroll 

för förstärkare; den gör en tonkontroll 

praktiskt taget överflödig. Ytterligare 
två artiklar har puhlicerals2 :J i detta 

ämne, vilka alla tre nu skall refereras 

i ett sammandrag. 
Fig. l visaT de s. k. Fletcher-MUllson

h:urvorna. Längs ordinatan är ljudinten

siteten avsatt. Den är uttryckt i dB med 
lO-lO watt/cm2 som O-nivå. Längs ab· 

skissan är frekvensen avsatt i logarit· 
misk skala. Kurvorna visar, vilken Ijud
intensitet som krä\,s vid olika frekven

se r för att ljudet skall låta lika kraftigt. 
Kurvorna är resultat av undepsökningar 

utförda på ett stort antal människor. 
Den tredje kurvan, nedifrån visar t. ex. 

att en ton med 200 pi s och 40 dB inten

l D VID E BOMBERGER: Loudness COlltrol 
ior R eproducing Systems. Audio Engineer ing 
.")2 no. 5, maj 1948. 
~ JOHN WTNSLOW: Full Range Loudness 
Con/ro!. Audio Engineer in g .B no. 2, febr. 
1949. 
"J W TURNER: COllslruction Details oi (l 

Continuousl)" Variable Loudness Can irol. 
Aurlio Engineering 33 no. 10, okt. 1949. 
I Förf. anger i det följande ljud int ensiteten i 
dB. Borde rätteligen vara dB över O-nivån eller 
"hon. (Red.) 

o -if'Rili;;i o 

c~ Ca Ro z" 4 R. n 

~R, R'~ • c, • ..:. R, "'~ 
Fig. 3. Den av llomberger använda filter

sitet4 låter lika kraftig som en ton med 
1000 p/ s och 20 dB.~ Antag nu, att vi 

i det i början av denna artikel omtalade 

tankeexperimentet överför samtidigt två 

toner med resp. frekvense rna SO och 

1000 p/ s och med en intensitet av 100 
dB. Den 3:dje kurvan uppifrån visar, 

att även örat uppfattar bägge tonerna 
lika kraftiga. Sedan tänker vi oss voly· 

men sänkt till 60 dB. Då har klangbilden 

a\'seviilt förändrats, ty om ljudet skall 

låta likadant som förr, så behövdes 60 
dB vid 1. 000 p/ s och 78 dB vid 50 p/ s. 

(Jfr den 7 :de kurvan uppifrån!) 

Den av Ijudkontrollcn genomsläppta 

intensiteten som funktion av frekvensen 
följer nu ti)] sin form mycket nära de i 

fi g. l visade kurvorna upp till l 000 
p/ s och upp till ca 90 dB. Detta kan 

anse- vara tillfyllest, ty intens iteterna 

för toner över 1000 pi s brukar vara 

förhållandevis små och kurvorna i fig. 

l »ganska» raka. 

Vid ett närmare granskande av fig. l 

ser man, att kurvorna delar varj e ordi· 
nata i ungefär lika delar. Vid l 000 p/ s 

är avståndet mellan .2 närbelägna kur

vor 10 dB, vid ca 50 il 60 p/s har av· 

ståndet minskat till ca hälften. Man in· 

ser då, att man bör kunna bygga upp 

förhållandevis enkla dämpsatser, vars 

frekvensberoende nära följer dessa kur· 

vor. 

Ljudkontrollen bygges principiellt-

upp i de av fig. 2 visade enheterna. För 

att spara detaljer, använder Bomberger 

dock de i fig. 3 visade enheterna, vilk 

kan dimensioneras sä, att en av dessa 

enheter uppbyggd dämpsats mycket 

nära uppfyller ovannämnda fordringar. 

Sch~mat för hela ljudkontrollen enligl 

, DJURBERG, A: Något Dm ljudstyrka. AGA
nyheter, mars 1949. 

Bomberger visas i fig. 4. Den är upp

byggd kring en Il-polig Yaxleyomkopp

lare med 2 däck, där mitten av det 

andra däcket är borttaget; det sist

nämnda däcket används endast för att 

löda fast komponenterna på. I det i 

denna figur visade fallet antas genera· 

torn (föregående förstärkarstegs nt· 
gångsresistans ) ha låg inre resistans. 

Samtliga ljudkontroller bör direkt an· 

slutas till gallret på nästa rör (allt'så 

utan gallerIäcka och stoppkondensator ). 

Motstånden kan väljas så högohmiga 

som kan anses vara lämpligt med häll· 
syn till läckkapacitanser, rörkapacitan. 

ser och liknande. (Se exempel nedan). 

Ljudkontrollen bör helst vara kopp

lad direkt efter en vanlig volymkontroll. 

Om generatorns -inre resistans ej kan 

Fig. 5. 

försummas, kan kopplingens vänstra del 

modifieras i enlighet med fig. 5. När 

nämligen inre resistansen är låg (se fig. 

4) blir ju den första shuntkedjan (R 2 , 

C2 ) kortsluten och kan tänkas bort

tagen, varvid fig. S uppstår. Generatorns 

inre resistans bör vara mindre än 

O,586 X R, och är inberäknad i det med 
O, 586 X R1 betecknade seriemotståndet. 

Vid koppling enligt fig. 5 förloras 3 dB. 
En annan möjlighet antyder fi g. 6, 

där dock 6 dB går förlorade. Bom

berger anger i ett exempel följande 

\1ärden: 
(Motstånden = 1/ 4 W, miniatyr). 

länken. Fig. 4. Kopplingsschema för Bombergers ljudkontroll. Filterlänkama är identiska. 
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Fig. 6. Modifierad ingång (ör filtret enl. fig. 4 
för större Rj . Generatorns inre resistans ingår 

i värdet för Rl" 

R,=50 kQ 2 C2 = 6800 pF 
R2 =200 kQ 5,85 Ri = 300 kQ 
C2 =3550 pF 3,08 R, = 150 kQ 
0,586 R, = 30 kQ 2,8 C2 = 10000 pF 
0,414 R, =20 kQ 
0,5 R2 = 100 kQ 

Värdena kan utau olägenhet varieras 
± 10 010. 

lVlan har även försökt att anväuda 
ljudkontrollen utan annan volymkon. 
troll. Resultatet tycks vara bättre än 
med enbart volymkontroll men sämre 
än om både volymkontroll och ljud
kontroll användes. 

W in.slow föreslår några ändringar. 
Hans ljudkontroll omfattar ett område 
av ca 50 dB i steg om 2 dB. Den är 
uppbyggd på liknande sätt som den 
förut beskrivna, men omfattar en Yax
ley-omkopplare med 23 lägen. Fig. 7 
visar schemat. Komponenterna är: 
l st. 0,22 megQ 5 st. :33 kQ 
9 » 0,15 megQ S » 27kQ 
l » 75 kO .:> » 22 kQ 
l » 62kQ 6 » SOOOpF 
l » 47 kQ l » 7500 pF 

1. » 39kQ 

I I I I 

ISO k. 

} 3e ',g_7! 

I:~~O 
~ 

Fig. 8. Winslows decompensator. I det utritade 
läget är ingen kondensator kortsluten till jord. 
Vid vridning l steg i pilens riktning blir kon
densatorn längst till vänster kortsluten osv. 

IN 

~r------ Gallret 

Fig. 7. Kopplingsschema för Winslows ljud kontroll. I figuren star felaktigt »db» och »ab». 

Skall vara dB. 


Alla värden ± 10 010. 
Man ställer lämpligen in omkopplaren 

så att läge »4» svarar mot normal rums
styrka. 

Genom att i tur och ordning kOltsluta 
5000 pF-kondensatorerna i de 6 shunt

grenarna kan man samtidigt åstad
komma en tonkontrolls funktion. Dessa 
kortslufningar åstadkommer Winslow 
med en extra Yaxley-omkopplare med 
en specialsektion enligt fig. 8, wm han 
kallar »decompensator» . 

DekolTlpensatorn utgöres aven något 
modifierad sektion av »G»-typ, som 
såvitt referenten käuner till - ej finns 
i Sverige. Man kunde naturligtvis åstad
konuna samma sak meJ 6 vanliga däck 
eller, om man nöjer sig med att kort
sluta endast 4 kondensatorer, med 2 
däck av typen 2X5. Man ansluter då 

kondensatorerna till var sin sektion och 
jordar i den första alla uttag utom det 
första, i den andra alla utom de första 
två osv. På så sätt är i läge 1. ingen 

Ullogen fr<in 

polentiometem 


Fig. 9. Turners ljudkontroll. a=skruv, b=löd
öra, c=låsbricka, d = mutter, e=ledande sil
verfärg. Likadana finns anbragta i punkterna 

l, .3 och 4. 

kondensator kortsluten, i läge 2 den 
första osv. 

Turner beskriver, hur han gjorde ell 
enkel kontinuerlig ljudkontroll av eH 
250 n linjär potentiometer aven viss 
Ohmite-typ., Den senare valde han där
för, att kolbanan i denna är fästad i hela 
sin längd, ej endast ändarna. Metall
kåpan avlägsnas så att en bakelitkåpa 
och kolbanan blottas. På kolbanan mar
keras försiktigt de 4 punkter, som delar 
potentiometern i 5 delar a 50 kQ. (Mä
tes med ohmmeter). Mitt emot dessa 
punkter borras hål i bakelitkåpan och 
i hålen skruvas skruvaT, som håller löd
öron 
skruv

och 
arna 

spärrbrickor vilka 
att lossna från mu

hindrar 
ttrarna. 

r------ Gallro!! 
i!SOk 

60001'" 

lOOk 

Fig. 10. Kopplingsscllema lill anordningen 
enligt fig_ 9. 

(Se fig. 9). Skruvarna går nästan fram 
till kolbanan. De överdras försiktigt 
med en lufttorkande silverfärg, som vid
rör kolhanan över en liten yta. Sedan 
kopplas potentiometern enligt fig. 10. 
Potentiometern skärmas sedan med me
tallkåpa igen och ca 30° från ändarna 

anbringas »st()f1p», ty även i »linjära» 
potentiometrar brukar resistansen varie
ra allt annat än linjärt nära ändarna. 
Anordningen ger en dämpning av maxi· 
malt 25-30 dB. 

Referenten skulle uppskatta att snart 
få höra något om de svenska amatörer
nas erfarenheter på detta område. 
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den nackdelen att VOl under alla omF asvändarkopplingar ständigheter måste ha exakt samma 

amplitud som Vo' Om exempelvis brantmed ECC40 heten hos system 2 av någon anledning 

Philips publikation Electronic 
Application Bulletin, mars 1949, 
förekommer en intressant artikel, 
som här 1ledan återges i kort sam
mandrag, om olika fa.svändarkopp
lingar, i vilka den nya dubbeltrioden 
ECC40 ingår_ 

Som bekant använder man lIaf det 
gäller -att bygga LF-förstärkare JlIed 
mera än 5 watts utgångseffekt motLakt
kopplade utgångssteg. Detta steg måste 
ha gallerspäuningell tillförd i motfas 
och med samma amplitud. För att få 
sådan gallerväxelspänning krävs an
tingen att man använder sig aven sär
sk i.ld symmetrisk ingångstransforlllator 
med l1'liLtpunkt på sekundärsidan, eller 
att man tillgriper ett fasvändarsleg. An
vändningen av ingångstransformator är 
behäftad med vissa. nackdelar, exempel
vis får mall i transformatorn ganska 
stor fasförskjutning och likaså måste 
man ställa mycket stora krav på trans
formatorns hekvenskurva, vilket kriiver 
mycket stor prilllärinduktans, och vida
re krävs att sekundärlindllingen utföres 
på ett speciellt sätt för att undvika för 
hög lindningskapacitans vilket kan ge 
upphov till besvärliga resonansfenomen. 
En annan nackdel är att vid användning 
aven sådan transformator föreligger 

Fig. 1. För Vb = 250 V: Ra = Ra' = 0,1 Mohm, 
Rk=l kohm, R, = 27,3 kohm, R 2 = R" = 0,7 
Mohm, C, = C, = C3 =10000 pF, V icfl = I,15 V, 
Vo/V1=26, dist. för Vo=I,5"/Q, dist. för 1'0' = 

= 0,5 010. 

POPULÄR RADIO NR 5/1950 

risk för instabilitet, om transformatorn 
ingår i motkopplingssystcmet. 

Dessa nackdelar, som vidlåder en in
gångstransformator, har medfört att 
olika slag av resistanskopplade fasvän
dars teg allt mera kommit till använd
ning. Philips-röret ECC40 har under

sökts i detta avseende, och i det följan
de ges en kortfattad resume .av de vik
tigaste resultaten beträffande detta rör 
i olika fasvändarkopplingar. Tre olika 
kopplingar har undersökts , dels en myc
ket enkel koppling enligt fig. l, dels en 
i vissa avseenden förbättrad koppling 
(fig. 2) och slutligen ett katodkopplat 
fasvändarsteg Hig. 3). 

I de enkla fasvälIdarsteg, som visas i 
fig. l, tas en del av utgångsspänningen 
från systemet l ut som gallerväxelspän
ning för system 2 med hjälp av poten
tiometern Rl +R2 som inställes så att 
utgångsväxelspänningarua. Vo och Vo' 
blir lika stora. Därav följer att potentio
meterns omsättning måste vara mycket 
noggrant injusterad och svara exakt 
emot förstärknjngen i system 2. 

Katodmotståndet Rk behöver inte 
shuntas, då den växelström som passe
rar genom katodmotståndet är lika stor 
och har motsatt fas och de båda ström
marna upphäver vilrandra. 

Schemat är mycket enkelt, men har 

Fig. 2. För Vb =250 V: R,, = R '=0,15 Mohm,a
RJ.; = l kohm, R, =0,22 Mohm, R 2 =0,41 Mohm, 
R.=0,47 Mohm, R4 =1 Mohm, C, = lOOOO pF, 
C2 =C. = 20000 pF, V;cff = I,14 V, Vo/ V, = 

=26,5, dist. 2,0 0J0. 

varierar exempelvis gellOm att anod
spänningen ändras kommer förstärk
niJlgen att iindras, men då omsättnings
förhållandet i potentiometern är stän
digt detsamma kommer det att bli av
vikelse i de båda utgångspänningarnas 
amplituder. Genom motkopplingen över 
katodmotståndet Rk utjämnas visserli
gen smärre olikheter men denna mot
koppling är inte särskilt stor. 

I fig. 2 visas en fö.rbättrad fasvändar
koppling j vilken en betydande grad av 
rnotkoppling i system 2 införts. I denna 
koppling blir förhållandet ...-nellan Vo 
och Vo' inte beroende av konstanterna 
i system 2. 

Det kan visas, att bästa möjliga ar
betsförhållanden uppnås under föl j ande 
förutsättningar: 

l) Förhållandet mellan R, och R2 

måste vara stort, 

2) R~ och Ra måste vara många 
gånger större än Ra och Ra', 

3) värden'a för R1+R2 och för R,+ 
+Ra får inte överstiga det största värde 
för crallerläckan i det efterfölj ande för
stä rkarstecret. 

De lämpligaste värdena för röret 
ECC40 anges under fig. 2. Jämför man 

dessa värden med värdena under fig. l 
ser man att förstärkningen i detta fas
vändarsteg är ungefär densamma i båda 

Fig. 3. För Vb =250V: Ra=O,ll Mohm, R '= Il 

= 0,12 Mohm, R k= 39 kohm, R, = 47 kohm~ 

R2 = R,, = 1 Mohm, R4 = 0,15 Mohm, R5 =R6 = 
=0,7 Mohm, C,=C2 = C'l=C4 =10OOO pF; 

V;rff=2,6 V, V / JI; = 1l,5, disi. 0,6 "lo.o
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(D) lladiomngll,inN Dec. (194.9) 1'01 23 nr 12 

, 203/ 2O.J . 

Al'til~ e lse riell avs lu tas lIlcd cn be..J\:rivJlil1g' a' 

utgä llgstran sformut orn, förstiirkare n s !5\'aga~


li~ Hiul..:, samt b e räklling u,' dc l filh~ r rör t\' l~l 

.. l1"r nera högtalure . 

1 fig'. 


ENERGIFöRDELNING 
021.:110.722.1 : G21.afl(l()S2 60.1 
H pilter-CompPJ]5;uted Powcr Supply. 
(A) Ruu io- EIt, cr ronic Enginec ring Ed. o f Ru

dio anu ~.re lc ,~ i sion Nt!W8 ~·o,·. (HH9 ) vol la 

nr G s ~. 30. 

Dcskrivlling a ,· ett 'S p:inning-sagg regat. vilket 

u t nyttjar gWdspiLnning~\'ariatic.)llerna f ..än Jlli 

t e l. att l'eg-Ierll in d.en utg';lCnd e spfin_n in gen tUI 

,-I t s tabilt \'iird c . Apparat c n uh·eekl:.d ,' 1<1 

.'i. B. S. 

1 fntQgr., 1 S(·ht>tu.u. 


ELEKTRISK MAT'J'Jj;K~II{ 
621.:117 : G21.:I{JG .G4;;.:l3 61.1 
Sonthworth. G: l.U.glt -Qutllity ~'\mplifiel' Oes ip,·II. 
(.\) Radio and 'l'c1c"i"iull XCW" Xo,·. (l04!') 
' -01 42 nr ~ ~ :\flj 41. 15:3. 

stegen , ca 26 ggr, och att distorsionen 
har stigit något från 1,5 % till ca 2 %, 

men samtidigt har man i kopplingen 
enligt fig. 2 uppnått att yttre yariatio" 

ner inte inverkar på förhållandet mel

lan de båda l110tvända utgångsspän
Ilingarna, vilket är mycket viktigt. 

'1 fig. 3 visas ECC40 använt i ett 

164 

n es kri\'lling flV mHtmctotler ((i r 1:lgfrclixe ll s 
li~rsliirlulre, sHrskilt med avseende pii olika 

typer av di stortion. Bl~s kri\'nin~ a,· en lvH

fl'l.'kr cns tongenerator oeh PH rHrvoltmet cl' in

g flr i ul'tilc e ln. 

l fotogr., 4 se hem,atn. 1 fig . 


G21.3t7.7.02U.4 6~ 
...·idelnu.ln. D: AlIdio T est In~trumentH. 
(A) Radio allu Te le vi Sio n News Nov. (l!J4fl) 

\" 01 42 nr iJ s 72/ 79. lOG, 108. 110. 

'fahellär bes krivu ing av am e rikan ska tcslill 

st rUIlleIlt t'jjr Iflgf rc k,rensmlituing a,r olika ::51ag-. 

1 fotogr., 27 tubelle r , 1 bloekseb emn. 


(;21.~17.3nS . 8 63 

Berth-Jones. E lV (B .Se., E. ~I. J. Studios): 

~l f:!'a ~ uriDg Turnahle SPN~ tl 1;·lnetllation~ . 

(I':) Wireless World D ec. (1!l41J) \"01 5G nr 12 

s 471 / 474 . 

Artikeln bes lui",~r (~Il ldinslig metod för mHt 

lIin g- ;1\' l1a s tighetS\'11rintion.cr hos g l'aIlun ofon

motore l', s. {(o s,'ujning. 

1 nf{. 


621.317.42 

fi21.:l!)(J.!i4G .<l4 +771.5 6t,l 

l'; lecLroll -Op t ieul SlIndow :\lethod. 

(A) l1adio -Elec tronic En.g·i nceriJlJ;· Ed. o f Ra

di o und T ele vis ion New, No v. (JIH!l) vol 13 nr 5 

s H /U;. 

•lrtike ln b es:kriver e n n)", vid NBS ut" ccklad 

me tod r(ir l.;:onst:lt<: runue Ot h mUtni ng av myc:

ket &m:1 magneti :;;ka 0<:11 el!::.ktr()sta t iska fHit , 

m ed utnyttjande u,· e lektronoptik oc h futo

~ra fi ska pHl ta r. 

4 fotogr. 


li2L:U7."i : 5.~t .245 57.2 
S :.: ret'. 37,1. 

621.317.714.020.5 6G 
Roge r •• lV S (W1DI,'S): The Double Checkc r. 
(A) I{,adio and T c le"is ion N"W8 No\". (lM!l) 
vol 42 nr il s llf2. 1M. 
Kon s. Ll'ul;;tion'8 be~l'l'i,' nlng av e n illflil\:utor rör 
ante ollR t röm s högfr-c kvl.'Il8 av ~(>()d fö r amatör
bruk. Ut ru s tarl 
R-LrU lllf'nt. 
2 fo togr. , 2 fig. 

meu ett l-milliamperes in

(;21.317.74iJ 66 
Wilson . A R. Wil" on. lY Ii: Traecr U~'"" Tnbc 
As Probe.. 
(A) Radio-EleelronicR No\". (1!J4!J) " 01 21 ur 2 
" 37.
I\:OJlstruktiOllsbeskrh'uing :l\~ en en la'1 sig' lIul
provare m ed ett melullriir (fiK7) som te,lkropp. 

VU xe lströmsd rlve n. 

2 t'otogr., 1 s~he-mn. 


G21.:n7.745 67 
\\' 01 fe. )[: A Simple Distorti on Annl)'zer. 
(A) Radio an·d T e lel' i" lon News Xo,·. (1!HU) 

\"01 -l2 nr G s 44/45. 173. 

Bcs kl'ivrting a" en au oru nlng för mUtning a" 

tli s-to r tion. Bes tär a" e n balan s.bryg g·i.l "art iII 

komm e r e n tonge n eraL o r 0<.: 11 e n kutoU:-\tl' rlk~ 

usd ll og-raf. • 

1 fotog-r., 2 schemata, 2 ng. 


fJ21.:I17 .75G f,g 
Pi"rce. J R (Be ll Tcl,'phone Lallor.. X,-w 
JN'SCY): 'l.' ra\"e lling-"'s,·c Oscilloseope . 
(A) Jo;lr'etroni cs Xov. (lU4!!) vol :22 nr 11 s !)7/fl!). 
Bl~.skrh·ning av un katod s trt l (\os('i l1o ~ l'af, "i! 
ken utnyttjar "truvf~lling'-waye" -me töucn. Hilk 
r'e k"ell Skul"\' s f,"ån O till 500 :\1c/ 8. 

l t o tog-r .. 4 ng.. 1 oseillogr. 

katodkopplat fasvändarsystem. Här är 

spänningen på gallret i system 2 bestämd 

av värdet på katodmotståndet R". Då 
detLa motstånd därför måste vara gan

ska stort är det nödvändigt aU med 

hjälp av lämpliga motstånd och konden 
s atorer omkring de två gallren i ECC40 
få upp gallerspänningen s, att system 2 

O:!l.:lJ7.71i 6D 

(inun-mer , Ii: (\VU)F): The Regenerative "'ave

tllC'ter. 

(.\) QST No\'. (104fl) \'01 33 ur 11 S 29/31. 

KOIlstruktionsbl,s,krinlill g' rlll e n vftgmet,er U\Y 


r e .:;e llerath· typ fijr mlituiug' a" hl. a. televl

s in Il ~i n tt:r fc r-e ns:; tö rn i Ilg"U r. 

:2 fotog'l'., 2 Sdll'lll:lt U. 


H:!1.:117.7G1 70 

(;ol,l,mlth. I{ (M. Se.. A.:\I.1.E.E .• R cscnrc.h 

Dcpt.. L e ve r Bros. oud Unile\'e l'. Ltd.): A 

"Zero-Beat" Illdical o r for H e tcrorlyue ~leasur

ing- Systems. 

(l':) Electroni c l~ngiu eering D ec. (lMf.,) \'01 21 

ur 2U2 s HO/ 471. 

Be.skrivnillg uven llollsvlhrningsi ndikator för 

mlilsyst 01 enligt h ct:e rodynmetodcn . Ett vl sor

iu s truOl nt f, s att göra ut slag ,-id u ollsvii\' 

nin O', i stiillet för l:io nl normult. "isa noll ut

~lag. 

1 sche ma. 1 bloc.ksehemll. 1 kll1'\·a. 

1l'21.317.761 71 
Ole.en. A: Eli afs t e lllning-slllllikntor til bes lem
melse ai afs temte kr~ u8e. 
(D) Populser Radio D ec. (1!H9) "01 22 nr 12 

s 288/29S. 

!{onstruktionsbesl{rh' ning av ett indikatoriu

$trumcnt för uestämning av avstiimda kret sars 

egenfrel,vens. Utrustad m ed kristallikriktarf> 

oel1 uth .vtba,· spole l tcst.kroJlJlc n samt ,·\ S"1' 

in~ t rutuent (Öl' utslagsindike l'i11g. 

1 fotogr. , 2 fig . 


n21.317 .762.020.63 72 
BolIIs. W C (Proj. Bug.. Eng. Div. W. L. 
~raxson Corp. N. Y. ) : Citizens Band Signui 
Ge ncrutor. 
(A) E!ccl"onics Nov. (194.9) \'01 ~2 nr 11 ;; 77/ 79_ 

K o n s trllktioIlshe8krhr ning aven signalgenera

tor fö r "uorga r"-banden, d. v. s. rrek,~enser 


upp e mot 475 :\le/s . AttCllustor. Frel,re n s 

lmlibreri.ug. 

3 foto g r .• l Hcllemn. 3 fig. 


G21.317 .765 7"3 
Lelnmm••J (RCA I,abor. Dh'. Rad.Io ·Co rp . of 
Amcrlca. Princetown. New J ersey): Hal"lllOnic 
AnuJyzer and Synthesizer. 
(A) Elect ronics No,'. (lM9) \'01 22 1Il' 11 s 

1oo/ l10. 

Beskrivning a\r ctt sk rh'n nfle miHinstrume-nt 

för elekU'om ekanisk analys a,.,. v;ig[ormer i upp 

Ull 20 bran s eher. U pptcekuingc n s ke r i txii 

;-.;.kri'i':lfe i eukel klll'vform. Nog-grannlLet 2 fl /D. 

1 fotogr., 4 fig., 2 schc.lunta . 2 kun·or. ~ tu

o (' lkr. 


G21.317.7US.31 7.. 
lVol(e. A E .Jr. Stee1e. F G (Northrop Aireraft, 
I.llc.) : Direct Rca,llng Time r und Clork . 
(A) R ndio-E1ectronie Engineering Ed . of Ru

dio und Television :-Iews No,' . (194.0) vol 13 nr il 

s 3/5. 2S. 

Artikeln beskriver e n apparat för m iitnlng al' 

tillsintervall m ed _to r noggl'llnnhe t fritn 1/ 100 

se k . tilil 24 timmar. Utru st~llj med e_n h.·'yart~
1<ri Rla11 för 102.4 l,e/s samt ett fl e rtal frek"cn, 

tklare . Glin llnmpor ~om indil,utol'l'r, 

:~ [ötogr.. 8 ~ehelllatu. 


G21.:H7.79S.iJ 7il 
Col"8. lt \' (Vice -1:'r s illcnt Fielden 1~]Qell'onie~. 
lnc . HUlltington Stati on, Nc'w York) : AulOJll8
I.ic COlltrol of Mo;;;t llre . 
(.\) E)ectl'onics Nov. (l 04fJ) \"01 22 nr 11 s 82/ 

84/ 80. 

B eskrivning- uv ('n npIluratur föl' kontintlc l' lig 

!.:nnl r oll fl\' fukti,Q'h etsgrnden hos mate rial. 

:-:OIlL ,' i(1 fabriJ;;atinn far pa ~s(' r:J fi)rbi m ellan 

Nt r,ar ('l<~ I, l roller. LHmplig rör pappe rs- o(·h 

j ,'xtili ndus trln. 

ii foto g;r .• 1 ng.. 1 sdlt"lua. 


får den riktiga förspänningen i förhål

lande till katodens potential. De olika 

värdena för motstånd och kondens atorer 

kan beräknas med utgångspunkt från 
triodhalvomas konstanter. De beräkna

de värdena återfinnas under fig. 3. Som 

synes uppnås ett synnerligen gynnsamt 

värde på <listorsionen, 0,6 %. 

POPULÄR RADIO NR 5j1950 

http:G21.:H7.79S.iJ
http:G21.317.7US.31
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http:621.317.42
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'i.4lti.:! 
li21.:117.7!1b.n: U21 .:j~A 76,1 
Becker, S (D p.pt, o f PIt r", T"nil· . o f .1.rizo11 ,\ 
Tu(' 'on): Dnrkroom Light )te l " r . 
(A) Blcdronies ~o'-. (UHg) "01 2~ nr 11 , 

00/ !)1. 

I(onslruk t ion sh c krivtJi ng av n be lys ning ' ~ 

m e te r a '·sNII fö r ! oto:;rafbikt iilld:lm, l (\'id 

(ör:-;toringsuru ·'t e). t : tnl:-:lad ItllJ.d fo to ce ll oc h 

g',ral!C'rbar (Iirekt i :-\e lollltJ e r l!.xVOIl f' ring'Rtid, 

1 fotogr " 1 !o\cll cnul. 


ELVÄRl\IE 
H21.:1f;'-) . !1~ 77 
'ribb.. C E (,\..~1. Bl'it. l.R.K • •L\!.I.E,K. 
,Toiul ~I,,"agiug Dir.. Hadio U eatc r R Ltd.): 
Progresl:i iII Radio lI(3atin~, 
(~;) Wirele \Yorld D<,c, (Hl~O) \'01 55 nr 12 
s ;;.(X. ~l. 
Be~kri\'J1illg av Hugra indus tri e lla anordningar 
neh apllllraLc lo rö r di e iektrhdi: hUgfrc kvc n s viirmc. 
Ii fOlogr. , 1 luhel!. 

FOTOELEKTRO'fEKNIK 
771 ,41 fi.2 
(i:!I.:38.3.4: li:!1.:l17.7!l8.lJ 76.2 
I;e reL 7fi. J. 

TELEGRAFI, 'fELEFO~1 0('" RADIO 
1i:!1.3!r2,2~lt 78 
1,·1l1mer, C \V : ~[iCl'(IWHr es ~ 7, 
(.\l Hudin·Ete('lronit," No\". (W4n) roI :/1 nr 2 
~ :H /~t~, 
~-\r t ik l' 11l h e skrh' C'r n.·rknings~Hlle t h O:i ' \van! 
g-lIl1Jp - II ('low -c ulof(, '~dHml)SJll Scr ~aHl t. n[lg nl 
~Ull dnill~ ~mot laguings ulllkopplnre riir nlt.I'a 
kortnl t l' 

1 fOlug~" . !) I ig, 

ti21 .302.;;: U21.:l06 .(j71iO.l 
J(,.rol..<l1. .J G (WI~"RL): Two-Bnnll .int.ennn· 
)latchiug' :\' e twork s - :!. 
(A) Q. 'l' 1\0'" (1!l4U) vo l 33 nr 11 s 411/ 51. 110, 
112, 1I4. 

~Ia temllli s k b e hun-dlin,g ur fyrJlule r f Hr untl' nn

mntehniJlg, urIJ ,t 's iitt 0 (: 11 kOIlHtrllktion sg·rlHg'. 

~ fig;. 


1i~1,:;!l2.:;2 80 
Wuhl. !el (l3t'lllIix IbiIio Uh' .• l3~lltlix Al'ialioll 
CO·l'[).) : Adjllslnlent nF (jundrature ::O<ctwnrks . 
(.\l lh"Iio·Nlc)(;( roll ic Eng-ineprinl'( Br!. of !{u
din HllII Television News Nu\'. (11140) \'l>1 1:1 
lir j S n. 31. 
Illju::iLe ring:..mctod r flir fYTpoJsfiIf e r och ~llHl. 
T Eori. FOl'mlpr, 
1 fig. 

(i21.30:!.52 :li21..396,623.7 -i 621.314 ,22 :>9.2 
~e l't' f. MI.l 

r.:!1.3!l;'; .:l:1 III 
),'inl,h..inf'r, R (; ( \v8AQK) (J';n ;;inCl' l', " 'URV): 
.\ 11 llllc')'('om ll~o" l ' lI e Rome . 
(A) Hatlio HIHI Te-Ied~iotl I\('W:j Ko\· . (1!I·H)) 

"01 l:l II r " s 4Jl/ i,O/ 51, 1 :l8, 

Kon:-\trnktion sb esl,dnli llg l,ä 1-' 11 inte rl<wllll11l1 ~ 

nikatioll!':o!anIHggning för hemhrulc Tl'c llllnlll ~ 

:lJllJ3l'ull'l' med diljare Ot'lt ett milldrc anlal 

Jlinppurat.f'l'. 
-I: fotog'I' ., 1 schellul, I hloek sdH'Hla. 

RAJ)IOTEUNll{ 
Oscillatul'er 
1i:!1.3!H • .fi1;) + fj21 , ;{~H.i.(j..Iä.:!Ii-1 ~2,J 
' ·il l.."I. () G .Jr (W(;(lYT. Vt'PI.. M I ·;h~"lri("nl 
J-:1Ig'in . . Stallfol'll Uni\'. L " ' CU l 'l'r, .11 K Jr. 
(Wli \ '()!.): Tll e "~<'l e~ lnj 0t; 1". 
( .\) QST NtH'. (l!Hm \'01 3:1 1Il' Il il 1l / 17. HIO. 
Kun~trllkl ifJllshpio"kri\'ldng :l\' p n nlrialJelfl'l' ~ 
k\'l'll'~ ::'I I J( · l~li·" l:'igfl'('!-.:nl1J:-:fjjl'~tHrl...are oclJ O:; ~ 
j'illatlll'. Fiil' :llllUI()l'sZiIIII:ll'lJl'II)';:. 
:.! fotog·l',. ii ~c helllata, ;; }.;:urvor, :! fig-. 

fi:!l.:l0li.01;. + flZl.3Uti.fi4f1.:il 83.1 
OuudmutI. B (\v1IlX): En YVO/ E,cilf')' mo 
,1,'1 t!l~(). 

t lli ()J': XM. (W·!!)) '·IlI :21. Ul' 11 . 1!)O/192/104. 
~\rtikl'lll lItL~iir t'1l iin~ r~;lltnill k~ ur B. Good ~ 
mall~ HI'! i l·a' l i QST ~eJ.lt. lO'Hl oc h lle :o:laivl:l' 
roll \' nriah p l frc l~n~ IISn~l'illatol' \}1'I1 lJö g-frek'\ fl Il R
fiirstiirkal' p. rHl' 1;;--·20 ·wall s 1IIg:iIlg'SpffC' kl l)ii 
;J,;; 1111 28 ~I<-h . 
3 iolO~l'" 2 + 1 ~chcmu. 

Modulering 
';~l. :lf)(i.ljl!) 84 
1'nnnellt.. r, R T. (\\'LlX~'): .\.ddin g Phon c To 
"Your Firsl Tl'ån s mitter". 

POPULÄR RADIO NR 5/1950 

( ,\) Radio allu Tele l'i , io ll Xt·w s De!'. (11)4U) 
' ·01 42 nr G s 4:l/ 43 , 
K()Il~tnlktion.sbcskri\"lling a \' en ll1oclulator
"nhel av sedd utt anslutas till (' n sänt.lare , be 
~kl'h·eu i HaiIio amI T elcd s ioJJ New s Aug, lM!J, 
2 fOl o g-r ., 1 schema, 

Mottagare 
ti21.3oo.(l21.G Ki> 
\\rnUnrnl'i:on, ]) Tr N (Ft~ l'rllnt i H e}ieul'ch La}),) : 
lligh·Quality Amplifie r: New V<:rsion - 4. 

( I': ) Wireless Wurltl Dec. (1040) vOl 55 nr 12 

s 4/7/479, 

Konstrl1ktionsbeskrivning- a\' en rndiotill sats 

för e n WrstH rkaranlli gg-ning'. Spoluatn ueh 

tl'im 11 i ng- :.:;: u n visningar, 

1 "chema. 6 fig.• 2 kurvor. 1 labell. 


fi:! 1.3!Ji;.G21.53 86 

n .. IlS<",. II p (OZ6AT): En scll' k l i>' lTIudtllgc r , 

(1)) O;/; ~f)I·. (l!l4!) "01 21 nr 11 s 181l/ 1R8/ l8lj. 

Kon s truktiollshcskrh' lling av en SUpC l'h(>tl~ l'O


dyn·mottagare tör annltHrbyggnad m ed HF~ 

riir. hlandare, 2 ~F-riir . hcnto seLllu tor. t.liod

likriId:1l'e. Llt'-röl' 0·11 :-\inglc-s luts t eg . 

3 fologr., 1 schema., :! kUl'\·Ol· , 


fi21 .;l!lfl.fi21.5!3 87 

OZ~RU: Slorsnpcl' pi': nfhetn1in~ - 3, 

(1)) OZ Noc (1!l4!J) ,'01 21 nr 11 s 180, 

,\r tikelus tredje del behuJtdlar mellanfre kvens

a(>len l en stor slIPC l'he tero,lynmottagare för 

:llllafiirhyggnad. 

l schema, 1 fig. 


n:!1.3!lfl .621.53: fi:!1.3nn,(j{j2.23 88.1 
l-luzClriKR". ,1 JI~: ~finialnr~ ~Tubc nCf~eivel' Has 
P f' l'lJ1f"ahilit. Tuue r. 
(A) Hadio-Eleclronies Xo,'. (1!J.1.!J) "01 21 ut' 2 

s 40/ 41. 

lk!':krinling av en mottagare med miniatyr· 

rör O ,h p erme"hiIiLet~a'"~tiihlnillg, All s t röm S

t1ri\'pll. 

1 fotogr., l sehe.ma . 


(j21.ann.fi21 .G7 89 

T,ir,u·r. ]t P: Ptl &h-PuIl Crystal Reel'il'cr. 

(Al Haclio · gleclronks XOI'. (1!J4!l) '"01 21 111' 2 

H 4l. 

~\rtik(~ln ol1llliimnpl' en I<rI~tullll1ot:ta.::n.lr}.:;:OJlP~ 

ling' med tn\ kris talkr i pushpull, vjl1\t~n har 

('11 (]p} egenskaper Un:l'Uigsufi lle n "anlig-!l enk

In Ii: (I PI)IiIl g'C'n . 

1 ~c hc ll1a. 

G~1 . ~I)Il.r.:!1 . 5!l: (;21.3D(Hi(j2 . R~ 
fi:!1.3nO.(i.j;'.211 OU. l 

(;o lll1t,..,-m" ... G J. (W1HBK. W3Wr ) (CO llll!t' .. 

l RX. Il~l f'('tl'oni('s Officer Xava.l Shipyarlf, Bo~

foJt ) : A C. W, Filte l'. 

(Al Hll rlio and T e levision Xc"'. XOI· . (1!HD ) 

vnl 42 nr 5 S 42/ 4;1. 

Kon S Ll'lIkti o n s b0skri\'nin~ u,' e l t filte r, besUl · 

e tuI \ av e n för s tlirkurp, fcir 1l1O t (u.I!uiJ1!! a \' 

omodulf'rade signaler m ed e.l:-\t ucnlo::-!eillatoJ' , 

:! fofng-r .• l ~chema. 


Demodulatorer 
(l21.:m"li~~.8 01 
WlI,'olrtlu, J~ J (H CA LabIll'. Pil'. Hutlio COl'fl · 
of:' .\l1I (· rir'il Prinept,own, X I'W .T('l' i-i t...r): 1~:qWl'i 
1111'11(11 1 TIIII(" [01' F-).l Dptl'('j ion, 
(A) Elcdronks ~o". (1!lHI) '·01 ~:I nr 11. H 
f;7/ Sn. 
[lt>:-: l';:l'indllg' ll \' ~rH~('iall\onF. ITlTPl'adl· rar H" 
~tri'lla\·Hin.knin;!!{fYP E(ir lil\l'il<t n iu ,;!' il\' rn~k 
\'l.! JJ:-:mod111 e r;]cle :o:ignn lf'l" somt ,iHmf(irpI S(\ rnf'l 

Inn (lps~a (I ro II lJ;~gTa \'Hllliga l'lirt.rver dlI 111 
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Bandspelare 
f-ik (l,fM,(l,tike,~g,e 

Av fil. stud. ROLF PETTERSSON och mekaniker TORSTEN PETERSCN 

Den magnetiska illspelningsmetoden 

har på enare tid tilldragit _ig stort in

tresse bland fackfolk och amatörer. Det 

är framför allt »trådspelarna», som me

ra allmänt kommit i centrum föl' intre-

se t h~ir i landet. Tyvärr har t rådinspel

ningstekniken sin begränsning ; den 

ljudkvalitet, sorn erhålles med en dylik 

apparat är visserligen fullt acceptabel 
för icke professionell upptagning av 

POPULÄR RADIO har här nöjet att presentera en verkligt förnäm
lig sak för våra amatörbyggare: ett amatörbyggt bandinspel
ningsaggregat. Apparaten har tidigare demonstrerats i Stock
holms Radioklubb, den tilldrog sig därvid stort intresse. Sedan 
dess har ytterligare förbättringar gjorts och i sitt nuvarande 
skick är apparaten utomordentligt högklassig för återgivning av 
musik. POPULÄR RADIO:s redaktör har provat apparaten och 

kan intyga, att den ger verkligt god ljudåtergivning. 
_________.J 

musik och för upptagning av tal, men 
det är svå rt alt få fram en klar och 

distinkt bas, beroende på irvelströms

h ildning i tråden vid inspelningen. Den

na nackdel kommer man ifrån vid dc 

moderna bandinspelningsapparaterna, 
som arbeta med band bestående av lt 

underlag av papper eller plast, på vilket 

man anbringat ett tunt lager av n fäl"g, 

vars pigment beslår av magnetisk jiirn

oxid. Om man använder en lämplig oxid 
med hög remanens erhålles ett hand, 

som vid inspelning 111 yeket lätt ger ett 

frekvensOl11råde mellan 50--10000 p/ s 

vid låg bandhastighet. Distorsionen ar 

mycket låg och »bakgrundsbruset» ar 

nästan icke förnimbart. 
Att man med band erhåller så got! 

re5ultat beror till stor del på att bandet 

ej består av ett homogent magnetiskt 
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Fig. L Principiell uppbyggnad av anordning för Fig. 2. Inspe!Jl ingshuvudets principiella uppbyggnad i bandspelare. Den cirkelrunda elektro
tvärmagnetisering vid magnetisk inspelning. magneten är försedd med en ytterst smal luftspalt, över vilken bandet med det magnetiska 

skiktet löper. 

material; i järnoxidskiktet ligger all a 
kornen isolerade från varandra, varige
nom någon nämnvärd vi rvelströmsbild
ning icke kan uppstå. Nöjer man sig 
med något sämre ljudkvalitet, kan man 
sänKa bandhastighetenavsevä rt. De 
amerikanska bandspelarna för hemma
bruk arbetar med en bandhastighct av 
ca 17,5 cm/ s och ger då ett frekvens
område från 200 till 6000 p/ s, alltså 
betydligt bättre än en ordinär radio
mottagare. 

Den amatörbyggda bandspelare, som 
skall beskrivas i det följ ande, arbetar 
lUed något högre bandhastighet (25 
cm/s), enär det visat sig att det är be
tydligt lättare att få en bättre frekvens
kurva vid högre bandhastighcter. 

Principen 

Innan vi övergår till själva konstruk
tionsbeskrivnillgen kan det vara lämp
ligt alt nämna något 0111 principen fö r 
den magnetiska inspelningen. Denn a 
metod beskrevs för första gången av 
Poulsen1

_ Principen är i korta drag att 
man magnetiserar ett band eller en tråd 
av ett magnetiskt material ol ika starkt 
i takt med de impulser, som man önskar 
inspela_ Det finus många olika sätt att 
utföra denna magnetiser ing på, men de 
kan alla sammanfattas i två huvudprin
ciper: tvärmagnetisering eller längs
magnetisering. Här skall endast den 
senare metoden behandlas, då det är 
den enda tänkbara metoden vid magne
tofonband_ 

'Ann. Physik 3, 1900, s. 754. 
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Den lilla elektromagneten, som an
\7änds att magnetisera bandet med be
nämnes inspelningshuvudet och består 
aven cirkelrund elektromagnet, försedd 
med en mycket smal luftspalt (ca 10
20 ,il). Över denna spalt löper bandet 
med det magnetiska skiktet. När tal
strömmen gå r genom huvudets lindniug, 
kommer det att uppstå ett magnetfält i 
luftspaltelI, som varierar i takt med de 
inkoJrunande signalerna, och som då 
magnetiserar bandet i takt med de in
kommande signalerna. 

För alt konuua ifrån den distorsion, 
som skulle uppstå genom magnetise
ringskurvans icke-lincaritet vid små vär
den på magnetfältets styrka tillämpas 
numera praktiskt tao-et alltid en för
magnetise ring med växelström av ultra
ljudfrekvens (30-70 kp/ S).2 

Hur inspelningen går till torde med 
önskad tydlighet fram gå av fi g. 4. Den 
lagfrekventa talströmmen matas in på 

o Artikel härom kommer inom kort i POP -
LÄR RADIO. 

huvudet från utgångstransformatorn 
genom ett motstånd på 500 ohm_ Att 
man har detta motstånd och en trans
formator med 500 fl utgång beror på, 
att man vill ha konstant ström genom 
huvudet för alla frekvenser (huvudets 
impedans varierar nämligen avsevärt 
vid olika frekvenser). Den lågfrekventa 
strömmen blandas i huvudet med en 
högfrekvent ström på 30-70 kp/ s. När 
bandet löper förbi spalten i huvudet, 
kommer det att magnetiseras av de in
kommande impulserna. 

id avspelning kopplas huvudet, som 
i allmänhet är lågohmigt, till primär
lindningen på en transformator till 
mikrofonintaget på förstärkaren. Denna 
bör ha en total spännin Cfsförs tärkning 
på ca 100000 gånger. När bandet pas
serar spalten induceras impulser i lind
ningen i takt med de inkommande Sig

nalerna. 

Konstruktionen 
Den bandinspelningsapparat som be

skrives i det följande är byggd så att en 

Fig. 3. Utgångsspänningen hiin förstärkaren och oscilIatorspänningcn för den högfrekventa 
förmagnetiseringen påföres inspelningshuvudet parallellt. För att talströmmarna från för
stärkaren skall bli av konstant styrka inom hela tonfrekvensområdet, matas huvudet från 

förstärkaren över ett motstånd på 500 ohm. 
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Fig. 4. Principschema för förstärkaren och oscillatorn. (Obs. i oscillatorsteget längst till höger skall +200 \'olt anslutas till e tt uttag 
på osciJlatorspolcn. Denna förbindning saknas i schemat) . 

R, = 2kohm R.= 3 kohm R ,7 = 800hm C. = 20000 pF C12 = 25 000 pF 
R., = 0,5 Jlohm Rm= l Mohm pot R ,s= 0,5 Mohm C, = 25 ,uF 10 V C", = 50 ,oF 25 V 
R; = 50 kohm R 11 = 0,5 Mohm pot R ,. = 5000hm C. = 8 ,l1F 250 V C,., = 200pF 
R. = 2 kohm R,z = l Mohm T, = AGA C7 = 0,1.uF C,,= 200 pF 
R;, = 0,5 IVlohm R",=3 kohm Ul'= Elab (,""=20000 pF C'8= 3000 pF 
Rr, = 3 kohm R .. = 0.25 .Ylohm CI = 25 -'.IF 10 V C.=25 flF 10 V C17 = 2 000 pF 
R7 = 0,25 J-Iohm R ,r. = 25 kohm Cz = O,l ,uF CIO = O,l !IF C.. = l ,ll F 
R R= 25 ko hm R ,8 = 0,25 1VIohm C,, = 8 1IF 250 V C11 = 8.uF 250 V C,.= 25 000 pF 

amatör bör själv kunna konstruera alla 
delar, även inspelningshuvudet. Appa
raten är gjord för allström (fig. 4). 

Förstii rkaren är uppbyggd på enklast 
tänkbara sätt. Den innehåller 5 rör, om 
man undantar likriktarröret. Det är i 
stort sett samma förstärkare, som be
skrevs av förf. i POPULÄR RADIO nr 

11/ 1945. Den har emellertid blivit ut
byggd med ytterligare ett steg och har 
försetts med ett oscillatorsteg för hög
frekvensen. Dessutom finns två omkopp
lare, som kopplar om apparaten från in
spelning till avspelning och ett enkelt 
bashöjningsfilter för avspelningen. 

Delarnas placering 

När man arbetar med sådana höga 
förstärkningar, som det här iir fråga 
om, måste man vara oerhört noga med 
delarnas placering. Alla jordningar 
måste göras i en separat nollskena, som 
endast får vara förbunden med chassiet 
i en punkt. Om man jordar på skilda 
ställen direkt i chassiet är det oerhört 
svårt att få apparaten stabil. Rörens och 
de övriga delarnas placering torde tyd
ligt framgå av fig. 6 (se även nästa nr). 
Som ingångsrör används Philips EF40, 
som visat sig ge mycket låg brusnivå. 

168 

Det mest kritiska i hella kopplingen 
är ledningen, som går mellan mikrofon
del och slutdel i förstärkaren. Den 
måste skärmas mycket väl, och får på 
inga villkor dras i närheten av galler
ledningen för första röret. 

Omkopplarna 

Omkopplarnas inkoppling framgår a\' 
fig. 5. Av figuren framoår att när båda 
omkupplarna är inställda i läget längst 

006 
,---- Mik.. ut 

till vänster stå r apparaten på avspel
ning. Huvudet kopplas då in på ingångs
transformatorns primärlindning med 
kontakterna 4 uch sekundären på tran s
formatorn kopplas in på första rörets 
galler med kontaktertla L När den 
högra omkopplaren är längst till vän
ster, kopplas den i apparaten inbyggda 
högtalaren in genom kontakterna 13. 
Genom att vrida denna omkopplare elI 
läge åt höger, kopplas högtalaren i ap-

Fig. 5. Omkopplarna för in- resp. 	avspelning. T . \'. omkopplare l, t. h. omkopplare 2. 
Se vidare texten. 
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paraten ur och en ev. extra högtalare 

kopplas in. Omkopplarens båda andra 

sektioner äri dessa båda av~pelnings

Iiigen helt urkopplade. 

Vid inspelning skall omkopplaren l 

stå i läget 2 och omkopplar > 2 i läget 3. 

Då kopplas huvudet in på utgangstrans

formatorns 500 Q lindning genom kon

takterna 5 på omkopplare l och 12 på 

omkopplare 2. Mikrofonen kopplas in 

genom kontakterna 2 på omkopplare 

l:s andra sektion. lVIikrofoningången 

iir avsedd för en kristall klangcellmikro

fon ; förstärkningen räcker gott till för 

att få full I j udstyrka med den. Vallliga 

kristallmikrofoner med membran ger 

inte fullt så bra resultat. Klangcellen är 

bättre och ger förmånlig ljudkvalitet 

särskilt för tal. Högtalaren kopplas ur 

av omkopplare 2:s första sektion och 

högfrekvensen slås till genom den tredje, 

som sluter anodgtrömrnen till oscillator

röret genum kontakterna 9. 

Mellan 9 och j ord rnåste det ligga cn 

kondensatur på l ,LlF. Härigenom und

vikes att man bryter högfrekvensen ant

filr »tvärt» över huvudet. när man kopp

lar över till avspelning. Om den ej tonas 

l1ed sakta, kan man få remanent mag

netism i hu\' udet och detta ger sig till 

kiinna på så sätt, att man får mycket 

kraftigt brus vid avspelningen. Har man 

fått dylik remanent magnetism i huvu

det, måste detta avmagnetiseras; hur 

detta tillg< ng skall beskrivas senare. Om 

man har kopplat på så sätt, som anges 

i schemat, är det emellertid mycket liten 

risk för dylika missöden. Man måste 

dock komma ihåg aLL man aldrig får 

slå om omkopplare l från inspelnings

läge tiJl avspelningsläge utan att först 

ha brutit högfrekvensen med omkopp

lare 2. 

Bashöjnings filtret 
Bashöj ningsfiltret för avspelnin "en 

består av kondensatoJ'll CM och potenlio

metern RH' Det ger ej en riktigt linjär 

hashöjning, men det är mycket enkelt 

all konstruera och fungerar förvanans

värt bra. När man lyssnar på musik, 

är det omöjligt att med hörseln kunna 

konstatera något »fel» i ha;;återgiv

ningen. Den som tycker Olll att experi

mentera kan prova med andTa - och 

mera komplicerade - typer a filter. 

IIiista nummer fortsäller !.-ullstrukt.ioIlS

beskrivni/lgen liV bandspelaren meJ bl. lI. 

en ingilende bNlcrivning al! inspelllings

hu vlldets konstmIrtian och. bandspelarens 

mekalliska uppbyggllad. Eli jlertal mUl· 

skisser och iotos illu.strerar artikeln. 

Fig. 6. På denna bild synes förstärkaren längst till vänster i bandspelarens innandöme. Man ser här bl. a. ut
gångstransformatorn och ungefär mitt på chassiet en högfrekvensdrossel. Ingångstransformatorn är placerad 

bakom förstärkaren och är väl skärmad med ett dubbelt lager a,' koppar och n-metall. 
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Hemmatillverkad lödpistol 


I nedanstående artikel visas 
hur man med litet händighet 
för en billig penning själv kan 

tillverka en löd pistol. 

En lödpistol är en utomorden tligt an
vändbar sak inte bara på laboratorier 
och i verkstäder utan också för en ama
tör. Tyvärr kostar en sådan ganska myc
ket och många amatörer har nog där
för dragit sig i det längsta för en sådan 
utgift. Med litet händighet kan man 
emellertid sj älv tillverka en lödpistol 
för en mycket ringa penning. 

En lödpistol består i stort sett endast 
aven nättransfonllator, som har cn 
mycket lågohmig sekundärlindning, vil
ken är ansluten till en slinga av grov 
koppartråd. Genom den starka iOtröm
men som genomflyter koppartråden 
uppvärms denna så starkt, att man kun 
använda den för lödning. 

Som transformator kan man använda 

Av KURT JÖNSSON SM4-2055 

scrad radioapparat. En {örutsättn ing är 
dock, att primärlindningen på transfor
matol'll ~ir felfri. 

Man börj ar med att plocka isär 
käruan för att det skall bli möjligt att 
linda .av de gamla sekundäriindninguT
na. På den gamla sekundärlindningens 
plats skall sedan anbringas den nya 
sekundärlindningen, som skall anslutas 
till koppartråden. 

Till sekundärlindningen använder man 
koppartråd, 16--35 mm~, gärna mång

trådig kopparlina. NIan bör ta till så 
grov tråd som utrymmet tillåter. Lämp
ligt är att innan man utför lindningen 
glödga tråden, varigenom lindnings
arbctet underlättas högst väsen tligt. De 
olika ,' arven får givetvis inte komma i 
beröring med varandra. 

Kärnan kan sed an monteras ihop, 
varefter man ur fiber eller något anllat 
isoleringsmaterial sågar till två lika sto
ra bitar enligt fig. 2. Bitarna skall 
vara lika breda som käman på transfor
matorn och ca 35--40 mm långa. Två 

hål borras i de två isoler ingsstyckena, 
hålens storlek skall vara tilll'äckligt till
tagen så alt man kan applicera två 
skarvrör i dem. Ett hål borras vidare ca 
R-lO mm från isolerbitarnas ena ände. 
Hålen gängas och med en skruv kan 
Illan sedan skruva fast skarvrören, så 

att de siLler fast i hålen. 
Skenorna eller skarvrören bör ha ca 

10 mm~ area, dylika rör tillhandahållas 

bl. a. av elektriska installatörer. Rören 
anbringas på sådant sätt i sina hållare, 
att ca 15 mm av rören sticker ut bakom 

~~~_____I ~-----L-Ö-ds-p-el~~ 

en näUransformator hämtad ur en kas- Fig. 1. Principschema för lödpistol. 
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FiberpICl!~or 

B':Jgel av aluminium 

Jstift från stickpropp 

Fig. 2. Måtlski. scr föl' löd pis tolen. 

bortre kanten. Klipp sedan upp rören 
och böj isär dem, så att koppartråden 

kan läggas i röre t och löd därefter nog
grant fa st kopparrörets ändar_ 

I rörens främr ändar sticker man in 

två stift från en stickkon takt; ävell des

sa lödas omsorgsfullt fas t. På detta sätt 
har man fått två hål, i vilka man kan 

anbringa sj älva lödspetsen. Det gäller 

att skruva fast denna m 'eket hårt, så 
alt det inte finns någon risk för glapp. 

kontakt, 50111 i hög grad skulle minsk a 

den nppvärmning, man fåf i lödspetsen. 
Fiberplattan med skarvrören fästes 

enklast fast i transformatorn med hj älp 
aven bygel av aluminium, som fast

~kruves i transformatorns kärna. 
Nu gäller det att anbringa en lämp

lig strömbrytare. För detta ändamål går 
det faktiskt att använda en vanlig ring

ledningskontakt av bakelit eller plas t. 
Strömb rytaren kopplas iII mellan lIät

lindningen och nätsladden. Som isole
ring över det hela kan rekommen<1eras 

bOl11ullsband, som kan fås i en elektrisk 

affär, banden kan vara ca 10- 15 mm 

breda, och lindas även över strömbryta
ren, så att denna få r sitt läge fixerat. 

Fig. 3. Skarvrören och Iöd~pe IEell . 

Endast strömbrytarens tryckknapp läm

nas fri. P å så sätt får man en mycket 
enkel men samtidigt effekti fastsättnin " 

av strömbrytaren. 
Till ' slut kan man stryka över hela 

den inlindade transformatorn med lack
färg, så att en hård och fin yta erhålles. 

Som }ödspets kan man använda koppar
tråd 1,5-2,5 mm2

, grovleken får ut

provas, så att man får lämplig uppväm1
ning vid lödning. Modellpistolen har 

fungerat alldeles utmiirkt och är klar 
till aktion efter ca l il 2 sekunders upp

värmning. 

Fig. 'I och 5. Dessa fig. visar löd pistolens konstruklion. 
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Restparti 

av elektrolyter fabrikat VICON 

Realiseras för 75 öre pr st. 

8 + 8 ,u},' :~RO/440 \" 
8+1G ,u},' 380/ 440 V 

lG ,U l<' :::80/ 440 V 
1G + H, ."", :\1'0/ 440 " 

32 ,aF 380/ 440 V 

AB CHAMPION RADIO 
S T O C K II () L M. P Olllem"ga ta n 38 


Tel. ,äxel 22 7X :W. 


Upptagningar 
pil egeu 11 ,IIH1 . ~ec.lan :\i 1iyg~ t efter " ' lra 
arbets ritninga r 1.11 [(inl .1 i llIins ta lle tnlj 
med angivnll inkiip"'klillor. 

BUI1(1magnetofon ...... .... ... .. ... Kl". il: :~O 

Trädinspelningsaggregat . . .. ... .. » 11: 30 

I. magnel0fonprineip) 

Pli &ll\1tliga [H'ise r tillkollllll<er porto. 

SCANDAG 
I)roUningga.tall 42 - Örebl·o. 

Problem red. ber å ter att få hälsa sina högt 

värd erade lö, are elle r skall vi försiktigtvi s 

sätta läsare). Hittills har prohlemred. inte sett 

sil. myc ket som en antydan till en l ö~ning på 
de båda förra problemen. Ganska naturligt 

rör övrigt , ty prohlemrcd. sätt er ihop den här 

"palten långliga tider innan tidningen går i 

tryck . Alltså vet han iute vad läsekre tsen 

tyckte om problemvale t i nr 4/ 1950, och för 

att ytt erligare pröva :i ig fr a m tar han nu ett 

par andra type r av prohlem. 

Problem 2 A (lätta uppgiften): 

Pil en laddllings.~tatio/l. janll.s bl. a. 3 ~t. 

idelltiskt lika 2,1 volts ackumulatorer. En 

(IV eleverna skulle parallellkoppla dessa, 

men råkade av misstag polviilllla en av 

dem. Hur stor strömstyrka gick genom 

denna ackllmulator? 

Problem 2 B (svåra uppgiften): 

Ett Barlows hjul bestlir av ert 3,0 mm 

tjock kopparski/la II/ed 50 min radie, vii· 
................... ....... ............ .... ....... .. ......... .... ,.............. .. ...................... .. .................... .. ........... .............................................................. ,.. .................. ... ...... .. .... ...... 


Potentiometrar 
med '-IIIUrkt tryck· (kh dra ;;s t r iilllbQ·tare. 

Finne.~ i fiiljnnd e ohllll"ilnle ll . logfl rit.miska e lle r 

GOK, lOOK, 0,2:>, O..>, '1 lIdl 2 IIlCgolJlIl Kr. il:-. 

]) :0 utall s triillluryl a re : 

10 K , 2:iK , .iOK , 100K o hm. 

0,2;:;. (l"i, .I oeh :l In(' g ohm, Kr. 5: 40. 

]) :0 i lIlilliat.rrlltfiirUIl!le . :l:i UUIl dia lIIe ter : 

10 K , 2.i I\: , :iOl\: , lOOK ohm. 

0,2,:;, 1 oeh 2 lll egolllll , Kl". 3 : 75. 

GrafitmotstälJ(1 1/ 2, 1 oc h 2 W ll tl" . 

Problemsidan 

"ell bejilln er sig i etl hurisol/ tellt magnet

jält vars s/yrka. "il/kelriitt //lot skimns 

plan är 20 gall ss. Strömm en ledes med ell 
glidkon/aht ill vid shival/ s rand och ut Ilie! 
dess centrum. Vilket /Ja n itaI lår skivan se

dan en ström fia 2 amp. lJarit sluten ge

n om. densamma under .J mill.? FriktiOIl PI/ 

jörsummas. Kopparn s tä/hel = 8,9 gl cm". 

Ja , och S ' ber problellIrerl . att fil ön ~ka 

lycka till lTIed lösand et och på pekar återige n. 

a tt del lätta problemet int !:: ~ ka.ll lösas al' 

de mer förs igkomna, utan är rc ,erl'erat för d" 

verkliga »amatörerna». 

LÖ8ningen till lätta problemet ( nr 2 ) och 

d e t svå ra problem et ( nr 2 Bl skall vara redak· 

tionen tillhanda "rena st den 10 maj, ad.re., 

POP ULXR R ADIO: ,; redaktion , postbox 3221. 

På kuvertet skall an g.:s » Probl emlösning 2 A~ 
eller »Problemlösning 2 B». 

Lösningar på pnlbl em 2 A och 2 B kommer 

alt införas i nr 7, där också lösningarna kOlll

mer att komm ent era, och namnen på lösarna 

att publiceras . 

Tr6dllndade motstdnd 

Jinjiira: 

I.I' Y"!"t'rn s ,,:inte t 11 pr. till JOO wnll. 

Potentiometer 

r UNIVERSlIl-IMPORT~ 
AKTIEBOLAG 

Norr Mälarstrand 62 Tel. 52 0685 växel 

ST()CKHOLM 
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G.&e. 

presenterar här några olika typer av mätinstrument 


ur sitt program 

Miniatvr
oscillograf 
('Il ~'y IIJ1 f' rli g'en Wt t trauspo rtal)f' . 

kaloli s l r"' l eo ,~illogl'u[ m ed 11/ 2" 
l;:ut.od~l"r:lll'riil", till vilk e n de ;''s 
utom kan k(Jppla s e n uuhuc1
~t I' ilkeJlhe t tYll 1I Sfi2 me d :se
para l fÖr s tHrkul'C. :o:iIl"i att. tn! HIl (~ 

olika fiil'loPII ti amLirligt l~all stu 
fl l.:' ra:-;, 

lJlE t.rll rrll::~ Il t et kan h·,-en.'ru lj i t.\' i\. 
n11 1\u u((ö rallll c.lI , lSp )1801 för 

l1iitllrifL oelt .\l snu. "l iken för
uUnn fl'iiu nHtspUnnin g äve n kall 
dl'ivas f rita Uc kUlUulator, "iIkel 
lJliijli g-giir Illiitning pä platse r 
d ii r liilllpli g IIHt s pi-iunin g icke fiu 
lH! ~ till:;Uug-l.ig-. 
Frf·k\, c lI .omri1d e 10- GO,OlX) p / s, 
F(irstiirknill ~' e:a 150 gg r. 
[Jitl1l'n8ion ~ r: 2:? )< 17 X 5,.) ('Jll. 

\'ikt: 2. 7 k g, 

Motståndsbrvgga 
M 871 B 
fiir miitnillg a ': alla rl!ut fl' shri vfl m o hil :lI!d i nolll ollll'rldet 0,1 ohlll 
10 m egohm. :\"tJö"gTunll lI l't' ± O,:!5 0/ •. 

] n:-it nlluc ul"ct innehilI 
ler e n vanlig ""heat· 
~ to n e-brrgga med in
lJygg t-l:nlitag.qrrgat O(~1t 
kHII:-ili g O-gahanornc
te r, lnstU,llninp:e n s ke r 
JlU1Ll r oteruIIde Olll 

kuppIn l'(~. 

Frekvensmeter 
typ M 892. B 

[(il' Juiitnillg tl\' fre
!,:'"CJ1Sl' I' I.ue llan .15 
<",h 45 ,000 p/s, ~Iiit

Il oggrannheten ~ir ± 
:.! 'lo obc roclluc av 
knrv fO rm CI:I . D t'.1l till 
iiirdn fre-In'en~e ll OIll
"ulldias till "n 4
kunt\"ug av Stllllma 
frokvens, vilkl'll till
(öre s en likriktare . 
som g e r en stl'Önl 
~om iir TlrO!)Or!.ioueU 
mot d e n an\"iillda 
frek,' euscn , AvI:i sningen iir obero('nue u,' iIl gållg's~pHl1nillgcn, n,r

nt satt all de n lir ~tö rre än 2 Y. 

:\liitområden: 1" 1 20/900/G,OOO o ~h 45,000 pi s, 


T onfrek vensrörvoltmeter 
M 92.1 B 
(' Il ui o l1\'oltmeU~ r med en stuoil liln:::; IlHnnilt:!sförsti.irkare. som ger 
en fön;tiirkniJlg- a,~ c:a 100 g'gr, 

:\Ili tomr: elen : 

l5. ;;0. HiO och ,,00 m Y. 

l ,G, ;l, JG, 00 och 150 V. 

Fr('kv~n~o lllri'l(k : 

~(;-20 ,U()() p/s, 

Kog-grnllnhct ± 3 'alV, 

[ll g:' I1 g'~ impeduIl s 1 
JIl l'b'o li m , 20 pli' . 

SALFORD ELECTRICAL INSTRUMENTS LTD SALFORD ENGLAND 

Gencralagent 

EI.EKTRONIKBOI.AGET AB 

Kungsgatan 3<1. Stockholm. Tel. 21 62 90. 21 62 91. 

POPULÄR RADIO NR 5/1950 173 

http:till:;Uug-l.ig
http:u((�rallllc.lI


Några expeditionstekniska synpunkter 
på amatörradiotrafiken 

Av SVEN EMMER, SMSFO 

Det kan kanske synas olämpligl atl lägga 
dfektivilelssynpunkter pa amatörernas radio· 
trafik. Dessa har ju knappast till uppgift att, 
som yrkesmännen, på snabbaste och säkraste 
'ätt överföra meddelanden. Det är ju snarare 
fråga om en personlig kon takt mellan perso· 
ner med en gemensam hobhy. 

A andra sidan kan man väl v ga påst åen· 
det, att amatörkontakterna inte behöver för· 
lora något på ,.au de korresponderande be· 
härskar de expeditionstekniska mctoderna. 
Detta bär ju i stället ge slörre möjlighet er 
till utbyte. 

Om man följer amatörtrafiken, frapperas 
lilan omedelbart av Ivå saker. Dels genom· 
frirs telefoniförbindelserna som någon sorts 
rundradioutsändningar med de korresponde' 
rande hållande långa monologer. D ,Is tycks 
de flesta amatörer vara ointresserade för tek· 
niska arrangemang, som möjliggör snabb 
rivergång från sändning till mottagning och 
vice versa. Mall tycks ha en väldig massa 
sladdar och omkastare all pyssla med innan 

en övergång kan ske. Det sistnämnda för · 
hållandet är naturligtvis bl. a. upphovet till 
den förstnämnda lllono10gtekniken. 

Möjlighet till ögonblicklig omkoppling mel· 
lau sändning och motlagning kan ge följand e 
expeditionstekniska fördelar: 

1. Korrespondensen kan ges samtalskarak· 
tär (gäller såväl telefoni som telegrafi). 

2. Om störningar eller missförstånd upp· 
,tår, kan rättelse snabbt erhållas av ett fel· 
aktigt mottaget meddelande. 

3. Överenskommelse om frekvcn shyte kan 
snabbt träffas och genomföras. 

Det kan kanske vara lämpligt atl n,'igot 
diskut era dessa punkter. 

Vid telegraf.i arrangerar man så, alt 1U0t· 
tagaren kopplas in så fort nyckeln ej är ned· 
tryckt. Den ~ändande kan då brytas av mot· 
stationen för om[rågning, samt observerar i 
viss utsträckning sjiilv om störningar uppträ· 
der. Då tid ej förlora " !>å omkopplingar kan 
meddelandena u [växlas som repliker i ett 
samtal. Detta är naturligtvis förd elaktigt ur 

tankeutbytessynpunkI. ~1 etoden brukar kalla. 

break·in operation. Alt man arbetar enligt 
denna metod anges med telegrafiförkortningen 
HK. (Denna är allU i ej synonym med för· 
kortningen K, vilket många amatörer tycks 
tro). 

Vid tel [oni är metoden likartad. Här kan 
man naturligtvis inte »lyssna mellan tecknen», 
men genom all sändning,; tiderna tack vare 
replikmctoden blir korta, kan verkan av stör· 
ningar oft.a snabbt elimjnera . Det praktiska 
arrangernanget brukar göras så, all man 

manövrerar omkopplingen mellan sändning 
och mottagning medelst en tl'yckknapp på 
mikrofonen. Metoden brukar kallas push·to· 
talk operation. 

När det gäller att klara sig på de trånga 
och belamrade amatörbanden, har nog många 
amatörer en allt [ör stor tilltro till >QRO· 
kärror». Det talas mer Olll dylika än 011\ 
trafikkuJtur och expeditionsteknik. Värdel av 
att ha tillgång till en hygglig sändareffekt 
behöver inte diskut era" men det är fön-a· 
uand e hur myckel som kan åstadkommas 
också med expedit.ionsteknik. 

D et är synd att så många amatörer ej kan 
uppfatta tjusningen i en elegant genomförd 
förbindelse. Det förefaller att finnas fler 
skickliga amatörtekniker än amatörexpcditö· 
rer. En förhållande som man nog får lasta 

Kr. 198: - batterierutan 

Kr. 219:  med batterier 

Apparaten iir utrustad med 4 st. amerikanska mlnia. 
t.yrrör (1 T4, lRlI, 18:1 och 3S4) och drar endast 4 lIa 
pli anodströmmen I sparLiIge. Dessutom finn es ställ
bar kortvågsantenn. Filrgerna liro: beige brun- mörk. 
brun., röd, grön och blå. Standardtyp på batt·. anod 
90 V, glöd ström 1,G V. Vikt 6 kg . 

på kortvåg 
i ljud 
i färger 
lätt att bära 

billig i batteridrift 

.to C B.t M P lON R A D I O, Rörstrandsgatan 37 - Stockholm _ Tel. 227820 växel 

PAtENT modern mikrofon- och högtalarteknik ,
LJUDSYSTEM AMERIKANSK LJUDTEKNIK A.-B. S:t Eriksg. 54 Sthlm Tel. 515628 
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Mullan]sel'iel'lllI a l' miuia,tY....öl· erbjuda SI)ecielhl 

fö..dela.., dä.. besl)a ..ing a" utrymme, vHit samt 

sto..lek a-\' a,ppa..ater äro utslagsgivande, Nedan

stående nät och batterh'ör täcka i allmänhet 

beho\'et a\' miuiatyrtelefollimotmga..e, eleldro

nikaJlIJa .. ahw salUt JIliIliat~· ..illstrument. 

Pilament 
or Va V g2 Vg1 la ". r" Rk n

ll POULNo, 'l'Ylle 
hJll 

fleater ,u 

(V) (A) (V) (V) (V) (mA) (mA/V) (KQ) Q KQ (W) 

EY9l HUlf-''i'uve Hectifier G-3 0,42 200 75 
(maxr (Ill UX) 

EC9l V.R.F. Grounded-grid Triode G·:3 0·3 230 -1-5 JO 8'5 100 12 130 
EF92 V,l\L, KF. or U f. Pentode 6·3 0·2 230 150 -0,65 8 2'5 
El!'91 High Slope, 811arp Cut-off 

Pentode 6·3 0·3 2GO 250 -2 JO 7·65 70 1000 
EAC91 Diode Triode for l<'requeJlcy gO_g' 

Changing up to 30mfe/s 6·:3 0·3 200 -2-8 7'5 2,8 36 ~2'8 
EBVl Screened Double Diode- lGO \J·O 

sellara le Cathodes 6'3 0·3 (max) (max) 

EL91 Output PentOde (l'W Output) 6·3 0,2 250 2;)0 lU 2·G 12 130 (\80 1G 1·4 
ECC91 Double Triode g 1 ~g-Z 

( Phys icn l Common Cathode) 6'3 0·45 100 8'5 5·3 38 7·1 100 
DK9l V,M. Fl'epuency Changer 1'4 0,05 90 45 O 0-8 0·25 800 

(ge) 

DF\J1 V.~r., KF. or 1.:1<', Pentode 1·4 0·05 90 4G O 1·8 0'7G 800 
DAF91 Single Diode Penlode 1·4 0·05 G7 '5 67·5 O 1·6 0·625 600 
DL92 Output Pentoue (0·27W Out

put 1·4 0·1 90 67·G -7 7·4 Hi8 100 8 0·27 
DL9:! Output Pentode 1·4 0·2 1GO 90 -8,4 13·3 1·9 100 S 0·7 
DL94 Output Pentode (0·27W Out

put) 1-4 0·1 90 !JO -4,5 9,5 2'H, 100 10 0·27 

Krn.ltrör för Industriellt bruk - Tyratroner - LIk~lldarrö~  Fotoceller - Elektronblixtar - Accelerom.eterrör - liut·odstn11e-rör -
StabJJlsatorrör - K ..ll-kntotlrör - Elelctrometerrör etc, 

Generalagent 

~ 
o 

A. REINIUS CO AB 
Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401- 02Id.i.MIUKtlIIIdCrIItIOIICT!LID 
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l!ii[mes tidwn hal' lU;"lIlgn fler 
"Il viil1dlling:~;rll;)j [ighet pr itu ill<lll 

i allmänhet tiillkpl' pli . Dell li:lll 

·llwiilllla,; "id my<:Jwt :l \"illlccrnde 
heriikIlin~ur. ~;jrskilt illOlll der 

elektrotekniskn umrade t. lIalld

ledllin~ hii!'i fillll('r Xi i 

H. A. Lindgren: 

Räknestickan 

vid teknisk beräkning 

Ii.ompliccrtltle elekh'ls]cft, b.-riikniugn,," 

ha exemJllifierfl-ts i Loken. Dcn in

n('lu\lh~r dt. trt-ttlotal un"isnillgnr 
och bt~sh.ri\'l.illgar. Ylira\, flf>ra nya, 

komhinatlon... r iIat.- tiro nllmiint 
kHllt1U . 

'!:a 1111111. ]i-:"". :l:~~.;. 

Nordisk Rotogravyr - Sthlm 
.'-.------------------------------j 

Småmotorer l-fas 50 per. 
H"II,ap"1. IllHlltelkyldu i liitlmc tllll. 

.\HI'''''"tnnlnr 110--2"21) Y :l(lft W . HOO 
,: / m ........ ... ........... .... ...................... 120:

.\~'·Ilk ..o llmot o r 1 \ll·--:l20 \. ~OO W. :!8tlO 
,:/m ...... .......................... ... . 150: 

Jo'lliktmolor 127- 220 V aii W. 2(j()() "/ 111 39: 
Passande fläk t 1i)(I nllll ........... . . . .. . . . 11 : 
Grallll1lofonmotor Fl"'klmtux KSJt a 

allström med reglerbart varvt:·ll Ur. y 6i;: 
l'uHsan,tc föl'koppIill gS lllotSt. till samt· 

liga "Jl;illni ngar och st.riJmarte r ...... 2: 50 
(:rummofo nHlot"r Elc kt rolux K.ER a 

meu konstant ynrytal 115-220 y...... a;): 
(irammo(ollmotur JO :.!l) 127/ :!20 y ... . .. 3:1:
Sk!dllllrili HH' l} ('('~ntrl1lllp, o ell IUJ.;"(~r .. , 10::JU 
S.iHl\'~mÖrjanc] In1;(' [. -t- lO llIm inner · 

cliamel pr . ............ ................ . ] : 50 
Kompl. h~·gg'...:at s fiir li kiy,'Hxlar t: ... ... 9M:;;0 
Kompl. h;rgg-~u.tJoi flör ~kin;; pt'lal' e 7;3: 

:\". \ ' . .\:\'OI"'S~O~S IfOnnY"'(;Rl[J~IIf . r:\"G 

li\" ;;'~(: )r. 

AB STOCKHOLMS 

PATENTBYRÅ 


Zacco & Bruhn 

Patent 
Varumärken 
H. Onn, I. Stäck 
E. Holmqvist, 
N. Larfe\dt 

STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 - Tel. 23°970 

Grundad 1878 

CENTRUM 

tele foniell för. Tele~rafin skapar otvivelak· 

ti~t ~oda expeditörer. Det tar lång tid all 

~Hga en sak per te legrafi. Därför tvingas Illan 

till e tt kort och koncist utlryckssätt samt lär 

,il,'. förstå halvkväd en vi sa. 

Snahhnormering inom 
teleområdet 

Genom d et sätt, pa vilket normkommitteer 
liLl sätt e" och normarbe tet utföres inom SEK, 
tar della arbete nödvändigtvis ganska lå ug tid 
i anspråk och kan därför i vissa fall riskera 
att få karaktären al' cfterstandardisering. Med 
den snabha utveckling, som Ull karakterisera.r 
vissa områden av tel etekniken är det emeller· 
tid ön s.kvärt alt genom en kartlä(f(rnin rr av 
utvecklingsområdena kunna framt1dspla~l(!ra 
normurhetet och att genom preliminära nor
mer - förnormer - försöka leda in utw<:k
lingen i rätta banor och förebygga aU Illis!"· 

förhållanden blir rådande. 
Det är i m edvetande härom, som SEK i 

november 1949 sammankallade s in wkku/lllig
nämnd Iör teleteknik för att diskutera aktuella 
normpr~blem och ta ställning till, för vilka 
områd en det vore ömkvärt alt planera pa 
län~rc sikt och för vilka en snabb preliminär 
normering vore lämplig. I anslutning till de 
önske.mål som framfördes vid denna disku s
s ion har SIK:5 styrelse beslutat att i fort
sätlnin~en vid sidan av de vanliga SEN-nor· 
merna utge preliminära nOT/ner med en för· 
enklad remiss och arbetsordning, så att re· 
kommendationer kan utges snabht och i så· 
dana fall, då fö.rutsättningar för en normering 
av Iller definitiv karaktär saknas. \ , idare har 
beslutats att en terml:llologi. snarast möjligt 
skall utarbetas -för följande områden: 

elektrisk hildöverföring, inklud erande tele· 
VISIon , telefaksimile, te lefoto; Televisions· 
nämnden har anmodats att överta della arlwte 
och adjullgera speciali"ter för telefaksimile 
och telefoto; 

"rundlä""ande begrepp inom mikrovåg;s 
och pulstek"niken och kompletterande tenllino· 
log i för spec iella tillämpningsområden, l. ex. 
radar och radiolänkar: för detta arhett! till· 
, attes e n kOll1mitte. il/K (»Nonnkonlluittti») 
68 M ifrrovågs· och pulstekllik; 

mekanisk och magnetisk ljudxegi,tre ring 
oc h ljudåtergivning; en ny kommitte, iVK 69 
Ljudregist.rering, hur till satts. 

En måttstllndard för vägledare och koaxial· 
ledare vid radiofrekve ns och de ras kontakt
don skall utarbetas al' en n ytills.att kommit te , 
N K 50 Jlågledare och koaxialledlIre. Rekom· 
menda.tioner skall utarbetas för främjand e al' 
vale t av enhe tliga byggelement inom rad io
fabrikationen; för de tta arbe te till satLes "n 
kommitte, SEK:s kommille för radiodetllljer. 

De tillsaLta kommiLteernu rekommenderas 
att uppdela sitt arbet e i sm~delar och till 
SEK översända rekommendationer för dessa 
d elområden , att ges ut allt e ftersom de blir 
färdiga . Härigenom kan snabbare resnltat er· 
hållas. Kommittearbetet igångsattes i slut et 
av januari. liD 

För yppersta 
ljudkvalitet. 

B A R K E R konserthögtalare typ 148 a. 
Pris lir. '!35 : -. 

En m:irl.::lig- 12 tum '::) (lugel s).:: lJ(Jg"tulare, ~Wlll 


:It('rg-" r h e la regi s tret 35--1H.OOO p/~. Se an· 

11 011 "'r i W ir .. lc.,s World lJetaljl"rud beskril" 

nin;: i W. W. tl ee. 1M7 och juni 1!}j8. Fordrar 

('II ,-lHdiuJc'll s ionerHd, s lute n högtalurlfLdn om 

4 :\ r, kubil,(ot o"il f!li absolut. fe lfri förstiirkare 

fOr att kOlltll13 till sin rHtt. 


PARTR I DGE utgångstran_sformatorer: 
"'l1)jumsunt rnnsfornul.l.o'rll. t iIl\' c rku·d enligt 
\VilliUI.ll J;O Jl x ~qlL'L'ifil,ution c r i \V. \V, Hllg.lM9. 
Prl. Kr . 109:-. 

I 'High-rHlelity push·pull transformatorer, 
PPO-serien. 
Fre ln'e n :-:nmrHd c utall n(~g . :he rk o pplillg' 10-
~().()!lO p/ s vid 0.5 db ncdg:tll g. ECfc.i<t 12 \\" för 
~. 5 ' I, dist o r s ion vi (1 50 pis . 

PPO/.t primllrimpt10 unn s 8 .000 ohm uIJ(l(1 till 
tHlotl 

1'1'0/ 2 primi"irimpetlan s 10.000 obm ullod tiIt 
HIIUll. 

St'I'UlJlIHr.illlIH!.dnJl.:"lI'I1 omkul'pliu gsbar l1l ~ Il:lJl 
15 oc h ;~ , 75 OIHI1. C\lt ttli~a av\'ike l ~pr fdin (le~
..;Il "iinh'n spela fit~:1 roll. m ell oI1l 81ittnillg~· 
t~- rlt ~lllflnd (' t. hör vara ung-efiirlig'(~1l d e t rUtta.) 
Pri~ i l..: all s ia t uLföraIlllr lir. 57:-. 

O 

GRAMPICS, Ake JanZOR &(O. 
Sto(~kholnlS\'il-gen 6 - DJurMholm. 

Magnetofontråd 
"Tophet M" 
samt. huvuden 

Ir'H-' l'e r<l;;; frttll Frankrike prulllpt och hil 

Iigt. negii l' offer t odlpro \"s pola r! 

A.·B. NORR.LANDIA 
l..illM'gal:1ll . 5. Tel. CH G:147, G7 (Ja 48. 

~TO('KHOL~r. 

Tyska Radiolurar 

B ukla 2><27 ohm, vri s pr st. 6: - kr. 

Dubbla 2 ~< l.OOO ohm, pr s t. 12: - kr. 

StrUl)nlih.rolouer. s om lTIC<l en enkel anorduillg' 

kan anvUlldas till tal m i.l,rofon f·r till radio, 

pr s t . lO: - kr. 

"RlItz". 3·ue la<.l antenn uv aluminium, ihop

fiilIbur, m:trlmadeus förniim s Ul. (vikt 0.4 kg.), 

pr s t. 19: 80 kr. 

Antenn. nwd (; spröt. I"Urje s pröt 1 mtr. långt, 

lit (iiIlbnr. pr s t. 22: - kr. 

[{OI;:u:inlknhd. m ed kOPllar· o('h g'ummi-i sole

ring', diam. ] 2 rum (förut IiI". 32 : - pr mtr), 

70 ohms impedau H. pris kr. 2: 90 pr mtr. 

Siindes mot postförskott ell e r e ftl·rkra\". 


Hoffman '& Lindow AB 
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•• 

Använd 

Varför besväras 
av nätspännings.. 
variationer? 

J 

KONSTANTSPANNllVGS-TRA~SFORMATORER 


Transformatorerna reducera spänningsvaria Transformatorerna utföras normalt i 6 olika mo

tionerna i förhållande 15j l. deller och ett stort antal typer för: 

Verka automatiskt. Inspänning,' 95-130 V eller 19{}-260 V, 

Fordra varken tillsyn eller underhåll och 50 p/ s. 

har inga rörliga delar. Utspänning " 6, 12, llO eller 230 V. 

Skydda helt mot kortvariga toppspänningar Effekt: 4, 10, 20, 25, 50, 60, 150, 250, 

och skydda sig själva för kortslutning. 500, 1000, 2000, 3000 watt. 

Begär offert med närmare upplysningar. 

GENERALAGENT 

AGENTURFIRMA 

Spannrnå]sgatan 14 GÖTEBORG Tel. 132832, Il OS 30 
132826 
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NYHETER1 

Ritningar och beskrivningar för: 

PRESEr:Ei{TOR: 
7- 21 ~rJl/', .'l.ter kOPt,la t 
HJi'f·~teg". :\lil ~ II g't1tl bhl a l' 

I\::Y -m()lI H .:~,!; are Il .· prc.."'ita 
( iOIl Sfi;I'lIln g-a. L rij r. "' : :!.• 

KONVERTER: 
7- 21 ~ [l' h. n" r ba lld 
~ prid l1 ing ov e r heJa l \.:. Y 
om ri""l tt ct . •:\. ' ~ I i1J1ln il1.z 11l0d 
oI'lH. n :.ll' i ~ \ ,r lllltl l'a dl(1 Il1ot ~ 

la g'uren. 1 rör, 4: 2.3 

RESERADIO: 
lI ]c ll i lluy ;.q.{Ll a ba l t t,' ri r , 
h ijglil Jare o e !i l'i1 nHL 11 t p ll U. 
4 - l'i}j' S 

"0'0 M: 75 
3-rli l')Ö 7: 2 ;'} 

2 - l'Ul' :-: 5: 75 

Böcker m. m. 
BI~}XGT ~VF1DnI;1RG : On1 rilllio~t()"'lillgar (H'h 

hllr man blir nv med df"Dl. ...... .... , . ... :! :;j0 

N Y.l VAGLÄ:\(;DSTAllIU ,LE:'< enligt KÖ1,eJl
hamnsplanen m ed re,-irl cl'al! stutlolls,kala 

-: 75 

RADIOTE,KNISKA FÖRLAGET 
Postbox 36, BROMMA 

DAMl\'IERS, B G, HAANTJES, J, OTTE, 
J, och van SUCHTELEN, H : Anwend
ung der Elektronenröhren in. rund
funkempfängem und Verstärkern. Huch. 
I (H. F .- und Z. F .-Verstärkung, Misch· 
ung und Signalgleichrichtung). Pbilips 
Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Hol
land 1949. 447 s., 256 fi g. 27: - kr. 

DeDJla bok utgör fjärde bandet i »Philips 
Biicheueihe der Elektronenröhren». Deu är 
en direkt fortsättning på verkets fö rs ta band: 
»Grundlagen der Röhrentechnik», vi lken även 
utkommit på svenska språket ( oe recension i 
POPULÄR RADIO nr 7, 1949). om bokens 
tit el antyder, avhandlas endast användning 
av elektronrör i mottagare och förstärkare, 
och i denna del speciellt kopplingar för ampli
tudmodulerad rundradio. Större delen av 
bokens stoff har tidigare publicerats i den 
välkända »Philips Minimiwatt l'vIonatshcft», 
vilken dock endast varit tillgänglig för an· 
ställda på de större apparatfabrikerna. Med 
detta förnyade offentliggörande överlämnas 
alltså detta värdefulla stoff till en vidare all
mänhet, och i det sammanhanget bar en 
genomarbetning ocb systematisering av mate
rialet företagits, så att full konsekvens er
hållits i fråga om symboler och illustrationer. 
En närmare redogörelse för innehållet torde 
ge den bästa uppfattningen av vad man kan 
vänta sig alt tinna av värde i framställningen. 

Först behandlas enkla avs tämningskretsar 

och deras egenskaper, sUllIl inverkan av olika 
typer av dämpning på dessa kretsar. I hela 
detta avsnitt är konsphent faktorerna p och (j 
(dvs. kretsens relativa sidstämning oeh för
lustfaktor) använda för beräkningarna. I föl
jande avsnitt, om de i rundradiomottagare 
vanligast förekommande typerna av band· 
filter, användes även dessa variabler vid här
ledningen aven »generell» bandfilterekvation. 
I denna ekvation förekommer en kopplings
faktor, som sedan m1\ste defini eras olika för 
varje typ av bandfilter. Den enhetliga och 
konsekventa behandling bandfiltren härige· 
nom blir föremål för, ger en utmärkt över
sikt över vad man kan vänta sig i fråga om 
selektivitet av dem under olika driftsförhål
landen_ 

I nära samband med avstämningskretsarna 
kommer förstärkningen av de högfrekventa 
signalerna. Första problemet härvidlag gäller 
anslutningen av antennen till mottagares 
första avstämda krets pil ett sådant sätt, att 
såväl god följsamhet som rimlig spännings
höjning från antennintaget till första rörets 
ga ller erhå lles, oavsett den anslutna anten· 
nens elektri ska egenskaper . Efter grundliga 
jämförelser av olika kopplingar undersökes 
även den förstärkning, som erbålles i det föl· 
jande röret. I nä sta avsnitt avhandlas mellan
frekvensförstärkningen ur flera synpunkter, 
t. ex. i vad angår nödvändig fö rstärkn ing, 
selektivite t oeh fid elitet och ett flertal spe
ciella kopplingar för automatisk bandbredds
reglering på rent elektrisk väg undersökas_ 
Detta avsnitt är även ganska fyJligt, men 
man kanske saknar en undersökning av möj 
ligheterna att uppnå extremt hög selektjvitet, 

VILKA - VILKEN- VILKET-HUR? 

Vilka data har rör DL 72? 

Vilken sockelkoppling har rör 12AX7? 

Vilken är den civila beteckningen för rör VR 56? 

Vilka motslåndsvärden passa för rör EF 40? 

Vilken fasvärdarkoppling skall jag använda? 

n,·s.~a och må nga flera frIIgor lJes \' u!'aS i ingenjör Gösta Bä ckströms 

nya rÖl'handbok. 


Handboken innehå ller dutatabeller, soekelkopplingar Od1 storleks 

nppgifter på över 800 oHk!! amerika n"ka och europeiska radiorör , 

jiimförel.se.tabeller f ör olika rörtyper, f örteckning ÖVer amerikan

:<ktl rör med VT-beteckning och deras ciYila motsvarigheter, kOPll 


lingssdwma över olika mottaga re och förstiil'l;a re. mots tunds
 Insänd i dag nedanstående kupong 56 erh611er Ni 
tabeller m. 111 . omg6ende handboken_ 


Dessutom ll.rtiklar ö m nkus ti;;l; :Herkoppling och högtalal'anpass . 1- ------
Till AB GiiS TA nii. C Ji STlljDI
ning. Handbol;en hal' BG s idor i forma t 1"O X 210 1I1In och den kostar 

Ehr~nS\'ärd",gllbtn 1-3 - Sfo('kholm, Iell(la s L J{ronor 1: 95 + porto. 

Var ~ o d '8.~inll Ede r r ii l'lwndltok till 


AB fJÖSTA Bl(1(8T80 ~I I 
I 

Posladre» : .. .. .... ... ...... .. ..... ....... ....... .. ..
Ehl'ens \';in!sg-atun 1-:.J. SLuekhollll. 
Kr. l : Di'j - 1J Hre ti ll lJUT'to bi rog"u~. SiilHl (kli lIl o t I

Tel. 5-1 03 90 . p OF-i { fö r s k ol t. 
{Det f'j un ~ k a de (jV l"I'SIT 'ykP:;, ) P It il J--- ..... 
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ELEKTROFON AB 


Där toppkvalitet är krav. 


Orl<esteranlägglling VF25KI0 

Mikrofonförstärkare 
MMll 

för mixning av 3 mikrofoner eller 

2 mikrofoner och grammofon. 

Den har separata volymkontrol

ler för tre kanaler och separata 

bas- och diskantkontroller. 

Denna förstärkare är avsedd för 

anslutning till ett eller fl era (upp 

till 10 ) 50 watts slutsteg SF50H. 

Extra slutsteg kunna placeras på 

avstånd från mikrofonförstärkaren. 

Nu är våren här 

och då är det snart dags för ute

dans till tonerna från Elektrofon 

orkesteranläggning med 12 eller 

25 Watts förstärkare, 

~likrofollförstäl'lml'e lW\lll med sIntsteg SFiiOIl. 

ELEKTROFON ABDessutom INTERFON snabbtelefoner, 

Stockholm 21batt arlhögta la reanlöggni ngo r, 

Tel. 2761 51, -52, -53UNIVERSITY höglclore , m. m. 
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För amatörerna ... 


KOMPLETT 


BYGGSATS 


E n f llll stäl1ui~ 1J .n!"g::" at ~ med llliuiat r rGr. 

r n ..h t111Il n~ 0('11 l.: ou<l. i k(~'ami iS kt material, 

spo lform och li.R1ST,\LL ' Hmt lJorrat ella_s i, 

l'Ok ruvar 1) I~ h ltidtr ll1t m. Hl. 

Allt Ni lJc hii,'c r för aU ;1\' uCII" n byggsats 


kunstruera e n cOlwcrkr föl' t. ex. 28 )1'-'/5 Ii L' 


l'll lötl koh- oell <' Il tilllme~ aruete. 


In gen Im.librc l'illg - av ~liillllli ll g(,1l 5kc l' P:.l 


huyuumott:lgul'ClI, Liill1ldi;;' courert"r fUr BC-84S 


liksom (ör \'Aulig-ll mott agare. 


Pris Hr. mi: -. :\ ii l'lIlurc uPlllysuin ga r pfL lH' 


JtH ra n fr:11I 

VIDEOPRODUKTER 
Box 2.3fH10 - GiitC'lJo rg :!;-) 

vilket ofIa är ett ön8kemäl vid lyssning på 
kortvågsbanden, som apparalliJlvcrkarna ofIasl 
förbiser. 

Frekvensomvandlingen i en super är en av 
de viktigaste detalj erna för hela mottagarens 
goda funktion, och mer än halva bokens sid 
antal har också ägnats lit klarläggande av de 
olika principiella och konstruktiva problem, 
som förekommer i samband med ett frekvens
omvandlarsteg, Till en början avhandlas i 
d Ua huvudavsnitt al' boken själva blandnings
processen och de kopplingar man kan an
vända, för all erhålla den önskade frekvens
transponeringen, Man oaknar dock här en 
närmare undersökuing av dimensioneringsvill
koren för den numera vanliga triod blandaren 
med dess ringa blandningsbruf, men en hän
vi sning ges i det sammanhanget till ett 
kapitel i ett följande band av samma bok
serie, varför man får förmoda, att en när
mare analys av denna blandarkoppling kom
mer att genomföra,; där, 

I fortsättningen undersökes de vanliga LC
oscillatorkopplingarna i alla avseenden av 
betydelse för användningen som lokaloscillator 
i en mottagare. Sålunda diskuteras t. ex, in
gående det krav på konstant oscillatorspän
ning inom heiå det täckta frekvensområdet, 
som strävan att erhålla möjligast konstant 
blandningsförstärkning framtvingar, och de 
speciella kopplingar, som användas till detta 
ändamål analysera. Likaså undersökes inver
kan av de nödvändiga paddingkondensatorer
na på oscillatorns övriga egenskaper grund
ligt. Ett kapitel om stabilitetsv illkoren för 
olika oscillatorkopplingar har intresse även 
för oscillatorer, avsedda för andra ändamal, 

liksom även avon ittet Olll frekvensdrift, Större 
delen av det senare av~nittet, liksom under
sökningarna om oscillatorns återverkan pli in
gångskretsen, och det mycket viktiga kapitlet 
om beräkning av paddingkondensatorerna för 
erhJ.llande av bästa möjliga följ samhet, har 
huvudsakligen intresse för roottagarkonstruk
törer, men värdefulla tips för andra kan dock 
fås även nr dessa kapitel. Beräkningen al' 
paddingkondensatorerna genomförs bl. a, med 
en intressan t grafisk metod, Korsmodulation. 
piptoner, roodulationsbrum och olika slag. 
distortion i högfrekvens- och blandarstegen 
har även ägnats ett kapitel , i "ilk t även lämp
lirra mätmetoder för dessa störningar diskute
ras. Bokens sista kapitel, om signallikriktning, 
ägnas huvudsakligen åt undersökningar av 
diodlikriktningens egenskaper i olika hän
seenden, medan anod- och gallerlikriktningen 
endast blir föremål för ett kort omnämnande, 

Hela bokens uppläggning är sådan, att de 
resultat som erhålles av såväl teoretiska som 
rent numeriska beräkningar, direkt ger en 
askådlig bild av det undersökta förlopper. De 
slulformler som framräknas för dimension 
ring al' olika kopplingselement får även tyd , 
lig markering. Framställningen får så lunda 
värde ej blott som handbok för mottagar
konstruktörer, utan kan säkerligen även med 
gott resultat st uderas som lärobok al' dem som 
bes itter nödvändiga matematiska förkunskaper. 
Bokens begriinsning ligger, som redan på, 
pekats, i att den endast tar upp den numera 
konventionella typen av rundradiomottagare 
till behandling, medan mera speciella motla
gare ej ens antydas, Den mottagartyp, som 
sålunda konsekvent behandla~, 'er ut ungefär 

CHAMPIONS 
nya gitarr-rörstärkare 

är ett litet, (lraktisl<t, och lättskött transllOrtabelt först,ärl<araggre

gat med en 12 W förstärkare försedd med radioenhet med 2-stegs 

högfrekvensföl'stärlming, ,'ilket, medger lIloUagnillg mel} god l.iud

kvalit.et. ä,'en llå mycket stom a vstånd från sändar ' tation. Den är 

utrustad me(1 l\'Iarcollis elilIsformade högtalare, ,'iII,en är t'1! utOIll

ordentlig högtalal'e me(l basresouans ,'id 60 pi s och god återgh' 

ning' till 10,000 Il/ s. 5 ohms imp, 1-1.000 galls;;, 

Cham\liolls git arrförstärkare 695:

Gitarnuikrofon Sillgle-String ] 25: 

AB CHAMPION RADIO Rörstrandsgatan 37, Stockholm - Telefon 227820 växel 
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Nu 
kaJ\y Ni 
åter f~ 

KON DE NSATORER 
av det 

förl\ämli8ö, 
m~rket 

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


Nytt AVO-instrul11ent 
"HIGH SENSITIVITY"- 20000 ohm/V 

Serien av redan villklinda A VO-in
strument - Avometer 7 och 40 
samt Avominor Universal - har 
nu utökats med Avometer modell 
HS, ett högkänsligt instrument för 
miitnil1g av likströUl, lik- och växel
spunning samt resistans inom 25 modell HS 
måtområden. Inre motstånd vid 
likspänning 20000 ohm/V, vid växelspiinning 1000 ohm/V. Spän
ningsfallet vid llkströmsrnätning överstiger ej 500 mV. 
Avometer modell HS har samma dimensioner som AVO 7 och 
AVO 40 och kännetecknas av samma gedigna utförande. Den 
dubbelverkande muximalutlösningen - utlösning sker vid visa
rens alltför hastiga acceleration eller alltför stora tryck mot 
endera ay iindlägena - finn iiven p å detta instrument o 'h 
skyddar det mot skada vid eventuell felinkoppling. 

Pris Kr. 375: - (med läderväslm, 405: -). 

Becii.r näl'JIlBI'C Ul)plY8ulngur odl broschyr hos .il \ iO-i.nstrumentens 
ensamförsäljare för Sverige: 

SVENSKA RIlDIOAKTI ,EBOLAGETSRA 

Alstriimergoton 1_2. StockJlOJm. TeL 223140 - FILIALER I GöTEBORG. lIlAL~l(). SUNDS"ALL. "NEBRO och NORRKöPING 



---- ----

"j{Ö/{lta ljudkJJa litet 

till lägJta pn"J" 

U:.lJaliteten ho~ mi1,rofonell- iir A och O 

tör all ll'od Ijudö,·erf'irblg. PJ<;,\RL-mikro

foue'r bar sedan länJ:'t'l ett Jnycket gott 

renonunt;. l\len inge t ii~ ",,1\ brn aU d e t 

Inte kan g ö ras bilH·re. Inför den n~·a sii 

songen kWlnu "l erbjudit- ,- t\rn kWIder en 

hel rad epolegöl'untle Jl~ ' IH~ ter "dl Hirbiitt 

ringar. 

Detta iir u en an.Iro. nUllonse u . i , -illce.ll , -i 

presente rar nagra type r ur vårt rUilulItign 

tJlJve rkningSI>roJ:ra ul . I Jnnl11umret av d en

na ticls.kritt f ölje r d en t.redj~ och RiKta. 

fl,llDOnSon ( dellnu serie, 

Nya modeller, 

förbättringar, 

finesser ... 

VINDSKYDD 
P ea rl viuf.l s kyd t.l r e

ducerar bla' !.ind och 

\'in dllU ffu l' t ill 90 ' /, 

lltan lltt mik rofon e.n s 

ktll'al.;lcristil~ förHllu

l'a ti', 

P cu rl v iu(ls l.;vdd 
I,r. 7(j: 

I 

.
TYP S-KB-60 
rröglda Ss.ig kristall
1llil';l'o f o Jl mell l ytter ):'t 

j ii lllll 1jl1d;'lte.r~i\·n iIl g· 


av alla (l' ekn~n ser. 


Spef'ipllt liim]1ud för 

r efriiIlgs;"IIJg' och mll 

ti ildHc rgh-ning. l,liw~ 


li g li et - 52 dh. 


~-Kn -GO Jlik ro foll 
111J\' ud kr. 7<): 

TYP ID-5 
DynUln.i le mikrofon 

Ule ll rik tad llpptag

fl i ngslm r a kteristi k . 

Utmiirl't för ta l och 

refrlin gsftng m en H\"(!u 
för Il111~ikåtcrgivJling. 

Kiin s lighet -[,1 db. 


RD -i) ~liI'l'ofon
hunlu kr. 195:

l 
I TYP SD-68 

F ijrL1;itll1i g dynam
f'tt 


fUl' 

is.k 
m.ik r ofo ll med 
[le r ta l nykonstruktio

n 'r, bl. a. r cg-Iag'(! 

hUjning oe h ~ii nkniog 

fl.\' uasäte rgi nliIlgen. 

rr~illE;lig lle t - 30 tlh. 


SD-GS Sm,rof,, " 
hll\"nd )(1" . 12.:;: 

PEARL MIKROFON LABORATORIUM 

Vallavägen 5, Flysta - Telefon Stockholm 362627 
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salunda : Eventuellt ett högfrekve1l5s teg, blan
darsleg, e tt eller två mellanfrekvens teg, med 
eller utan variabel koppling i bandfilIren, 
samt en diod wm signallikriktare. De våg
längdsomräden som ifrågasältes ,ir även rle 
konven tionella, långvåg, mellanvåg och e tt 
ko rtvågsområde 50-L, meter. I övrigt syne, 
i heja framställningen den all t mera betydelse
full a kortvåg5 tekniken ha ägnals allt för 
litet uppmärksamhet. En annan begränsning 
ligger i alt endast kopplingar, som lämpar 
sig för de av Philips lillverkade vanliga mot· 
tagarrören tagits upp till behandling, men 
detta har ju sin förklaring. Bokens typogra · 
fi ska utstyrsel, liksom för övrigt alla Philips 
publikationers, är föredömli g och även om 
man skulle ön 'at se en del problem yller
ligare behandlade, är det glädjande alt kon· 
statera att detta verk nu blivi t tillgängligt för 
en bredare svensk publik. COH. 

13 GGE, F: L(f!r~bok i Radio. 5 :e uppL 

H Aschehoug & Co. Oslo 1946. 350 s., 

181 fig. 

Denna lärobok för skeppsrad iot elegrafistcr 
är auktoriserad a rl et norska Telegrafst)'ret 
för användning vid telegrafist kurserna. Den 
förutsälter ett minimum av fö rkunskaper, var
för såväl J e matematiska som de elektriska 
grunderna noga genomgås i bokens första , 

140 s.idor starka del. Huvudvikt en i denna 
del har lagts vid att läsaren skall bli väl för
trogen nled växelströmslärans grundbegrepp, 
medan den matematiska behandlingen aY 

elektricitetsläran kommer i andra hand. 
Bokens andra del omfattar den egentliga 

radiotekniken. Här genomgås sändning, mot
tagning, elektronrör och deras bruk i sändare 
och mottagare, något elektroakustik, de grnnd
läggande antennformel'lla, och slutligen nli
got om felsökning och reparationer. Hela 

framställningen bygger till väsentliga delar 
på åskådlig fram ställning i form av jl]uslra
tioner, till vilka sedan kommentarer ges i 
texten. Beräkningar tillgripas endast i undan
tagsfall, ooh författaren har ständigt de t 
praktiska arbetet med sändaren eller motta 
garen under trafik för ögonen. 

Boken får ge lIOm detta en något emidig 
prägel , men dess syft e är ju endast alt ge 

telegrafisten en uppfattning av de principiella 
förlopp som ligger bakom t. ex. en anvisning 

att vrida på en ratt så att ljudet blir starkast. 
Detta ändamål fyller boken väl , och för den 
radiointresserade lekmannen kan den säker
ligen ge en hel del av värde. Att beklaga är 
dock att bokens illustrationer, som ju har en 
väsentlig uppgift att fylla i framställnin gen. 

i de allra fl esta fall fått ett miudre gott ut
förande eller gjorts alldeles för små, så att 
de blir besvärliga och tröttande att s tudera. 

COH. 
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Under rubriken Radlolndus1rlen8 nybeter In. 
tlires uppglft..r trån tillverkare och Importörer 
om nyheter, 80m av törettt.K'en I,otrodocerae pi 
mark:na.den . 

Ny kantvågsgenerator 

Från AB Norrlandia, som är r presen tant 
för Teklronix Il/ c. i USA, har vi fatt motta en 
del tekniska data för en ny kantYågsgenerator, 
typ IOS. Denna generator är kontinuerligt 
variabel för frekve er mellan 25 p/ s lm l 
Mp/s och ger max. ca 160 mA i en optimalt 
anpassad belastningsimpedans. När den anslu· 
tes till en 93 ohms kabel kan man få omkring 

15 volt över ka beln. Behövs högre utgångs· 
~ pänning måste man arbeta med högre karak
teristik hos ansJutningskabeln. Instrumentet 
erbjuder en synnerligen lämplig provanord
ning för snabba prov på amplitud· och fas
å tergivnin g; i förs tärkare, filter etc., som har 
passband från några få p/ s till 20 ~lp/s. 

Bredbandförstärkare 

Tektronix har också en bredhandsförstiir
kare avsedd i fiir sta hand för att öka känslig
heten hos katodst råleoscilloskop. Max. för
.; tärkning är 100. Förstärkningen är kontinuer
ligt variabel varigenom känsligheten hos ett 
oscilloskop kan ökas från exempelvis 2,5 
mY/cm til12S volt utan användnin g av dämp
satser på oscilloskopet. iirskild uppmärksam
het har man ägnat kon truktjonen av detta 
instrument för att få bästa möjliga insväng
ningstid. Man har sålunda en bandbredd hos 

POPULÄR RADIO NR 5/1950 

90-3F 
3:

90-7T 
3: 

90-1OG 

4:
90-9T 
3:

90-5T 
90-1F 90-6T 2;50 

2:502:50 

9O-4F 90-1F 
3: 1:50 90-1OG 

4:
F = fUrdelaro T = tändstift G = generator 

Avstörningsskydd för alla Elektriska System, 

AUTOLlTE, DELCO-REMY, BOSCH, LUCAS, 


SCINTILLA, m. fl. 

Tala med oss om Edra avslö'rningsproblemi 

, - frn. J1I a J o 

AKTIEBOLAG 

SPÅNGA - TeL 363466, 353468, 368469. 
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OAK Tryckknappsomkopplare 

- typ 80 Vanli gaste arrangemang : 

Valfritt antal knappar från 2-16 med olika Nedtrycl(ulng uv t- n kna pp å t er 
Iwntaktt.yper. I{raftigt försilvrade rivande löser e n elle r flern tidigare in

t r y elda . Iwnllakter med mindre än 3 millohms mot

:;('åuIl. 2 Alla knullpar ~tannft. n e r e , tllh;: 


en å.terl~)8nlngs kJlapl) tryck es 
ned . 

3 ~r: ol~~~s~I.~ ~I:~ rl~~dnu~~:::~~~:); 
ii terfJiidring. 

t ag et kan 

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


". 


THE TELEGRAPH CONDENSER CO., LTD. 


LONDON . W .3. 


Papperskondensatorer Elektrolytkondensatorer 

Glimmerkondensatorer . Keramiska kondensatorer 

Specialkondensatorer såsom: 

lysrörskondensatorer sta rt kande nsatorer 

störningsskydd etc. 

Ge l/era /ag el1 ler: 

FORSLID &(O A.-B. 

Torsgatan 48 STOCKHOLM Tel. 33 7S 45 

förstärkaren på omkring 10 Mpj s, vilket ger 
el.t utmärkt data i detta avseende för för· 
stärkare. 

Rörvoltmeter från Simpson 
En intressant nyhet, en rörvoltmeter i sam

ma utförande som de kända Simpson·univer· 
salinstrumenten, introduceras nu av AB Cham· 
pio,~ Radio, Stockholm, på svenska markna· 
den. 

Detta instrument har följande mätområden : 
Likspänning: 0-1,2, 0-12, 0-60, 0-300, 

0-1200 V. Ingångsresistans 10 Mohm för all a 
områdena. 

Växelspänning: 0-1,2, 0-12, 0-60, 0-300, 
0-1 200 V. Ingångsimpedans 0,28 Mohm 
parallellt med 200 pF. 

LF·spiin ning: 0-1,2, 0-12, 0- 60, frekvens· 
kurvan rak till 100 kp j s. 
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H F·spiinning: (med kristall tillsats, test· 
kropp) 0-20 V. FrekveDskurvan rak 20 kp/s 
-100 Mp/s. 

Dessutom ohmskalor 0-1 kohm, 0-100 
kohm, 0-1 Mohm, 0-10 Mohm, 0-100 
Mohm och dB·!ikalor. 

Storlek: 13 X 18 X8 cm. 
Vikt: 0,45 kg. 

Konstgjort öra 
Ett konstgjort öra, avsett för akustiska mät· 

ningar har utvecklats av Cosmocord (svensk 
representant: AB Champion Radio, Stock· 
holm). Anordningen består av ett hålrum med 
volymen 3 cm' parallellkopplad med en akus· 
tisk resistans på 100 Q. Hålrummet avslutas 
med en mikrofon av speciell konstruktion, 
vars akustiska impedans är oändligt hög, upp 
till frekvenser omkring 15 kp/ s. 

Känsligheten är 80 dB under referensnivån 
1 V/ dyn/cm". 

Ny firmatidskrift 
Tesla Technical Reports är namnet på en 

- som det förefaller - ny tidskrift som ut· 
ges av Tesla·fabrikerna i Prag. Marsnumret 
1949 av denna tidskrift innehåller bl. a. en 
intressant artikel av B Carniol om en under. 
sökning av stabiliteten hos förstärkare genom 
prov med likströmsimpulser. Transienta för· 
lopp i radiomottagare behandlas utförligt i en 
annan artikel av samma författare. En kom· 
pensator för mätning av växels trömmar inom 
ett mycket bretl frekvensballd beskrives av 
V Hlavsa. Denna kompensatormetod säges 
erbjuda stora fördelar framför tidigare kända. 

III. Mätfel 

Mätdonsnomenklaturen avslutas här med 
några allmänna termer som hör samman med 
mätfel och därav föranledda åtgärder. 

miitfel, fel i okorrigerat mäuesultat; räk· 
nas posi tivt när mätvärdet (med hänsyn tagen 
till tecken) är för högt, i motsa tt fall nega· 
tivt; kan vid mätdon med visning uttryckas 
antingen i visningsenheten eller i mätstor· 
hetens enhet, och vilketdera fallet som avses 
måste särskilt omtalas eller fär framgå av den 
angivna enheten. 

Anm. Mätfelet, som i regel varierar med 
visning och avläsningstillfälle, är samman satt 
av fel som härrör från mät donet självt (se 
mätdonsfel) , fran mätdonets omgivning (se 
störningsfel) , eller från den person som mäter 
(se avläsningsfel) ; det kan ur annan synpunkt 
vara systematiskt, dvs. lagbundet återkom· 
mande vid upprepning ay mätningen, eller 
tillfälligt, dvs. icke på sådant sätt återkom· 
mande. 

miitdons/el, mätfel som beror på själva mät· 
donet, t. ex. på felaktig gradering, friktion, 
glapp; kallas även inre fel, i tillämpnings· 
fall instrumentjel, miitar/el osv. 

Anm. Mätdonsfelet har - liksom andra 
mätfel - generellt en systematisk del , som 
återkommer lagbundet vid upprepning av mät · 
ningen, och en tillfällig del, som icke åter· 
kommer på sådant sätt. 

störnings/el vid mätning, mätfel, som beror 

RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 
SPECIALTY n.R 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMA'ORFA8RIK • TUIrEItIlG 

TElEFON STOCKHOLM 151681. J5 l o6e 


Radiomateriel av egen tillverkning 

Signallalllphållare Signallalllphållar. 
Lampan ntbytbar utifrån. Lev. med röd, grön eller gul lins. 
med röll, grön, gul eller klar lins. Med d värgfattuing Kr. 2:25 
Med dvn rgfattning ... Kr. 4: 20 )Ied bajollettfattn. Kr. 2: 40 

Vllr stora katalog (64 sid.) + supple. 
ment 12 sidor erhåller Ni enklast 
genom att insända 1:20 i frimärÅ·en. 

Med bajonettfattning Kr. 4: 35 

Tråcllindade potentiometrar 
10--30000 ohm, Gwatt. Pris fdn 
Kr. 9:-. 

-( "\ 
Återförsäljare erhålla vanlig rabatt. 

Vid större beställningar lämnas spe

ciaipri.•• Begär offert! 

"- ~ 

RADIOKOMPANIET 

Odongtdun 116 - Stockholm. 


Tel. vä...el 31 31 14, 3.2 20 60, Sl 00 211 


Trådlindade motstånd 7-100 watt 
med eller u tan fl~·tthart uttag. 
Siinkta priser: 

7 watt från . . . .. . ...... Kr. l: 
12 waH från . .... ...... . » l: 50 

28 walt. från .... ........ » 2: 30 

;jO watt från . ........... » 3: 50 


lOOwat tfråll ......... ... » 5:
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Ä"ntligen ett 


btlltgt 


serviceoscilloskop... 

PROOPS llreSentel'ar sitt lilla oscilloslw.11 

med Ile många fÖl'(lelarllu: 

Oscilloskope t anslut es l il! 200-2;;0 V, 

;:;0 V/s. FrekvensoUlr"llc fur syepg lIera

torn 5-30.000 V/ s i fem olllriiLlen. Dimen

sioner 17X21 X30 cm. "Vikt c :a Ii kg'. I'ris 

endast Kl'. 295: -, Begii r nä rilla re upp

lysningar 0111 detta Yiinlefulla scnicein

strurncnt frän gen eralagenten 

VIDEOPRODUKTER 
Box 2.jOGG - Götehorg 25 

Emaljerade, trådlindade· 
motstånd av högsta kvalitet 
till- absolut konkurrenskraf
tiga priser 

Då det gäller motstånd av 
alla slag fråga 

AB ELTRON 
STOCKHOLM r.r. 507993, S0799f, 513401 

GOTEBORG Tol. -186718, 18 G7 19 

1.8~ 

pil störning från omgivningen, t. ex. på mag· 
ne ti.sk~ fält, st~ålning; ~all.as äve~ yt~,:e .tel. I 

tltsmngs/el (ICke: felYlsmng) Yld matmng, 
summan av mätdonsfel och störningsfel. 

avlt7snings/el vid mätning, den del nI' mät· 
fel et som Leror på svårigheten att avläsa kor· 
rekt, föranl edd 11 ena sidan av t, ex. skalans 
och visarens formg ivning eller placering, å 
andra sidan av den mätandes oförmåga att 
ta rätt hänsyn till sådana. omständigheter; 
kallas även personligt fel. 

Anm. Den mätande kan även göra sig skyl. 
dig till okunnighetsfel och s.larvfel av olika 
slag, vi1ka dock ej räknas till de egentliga 
mätfelen. 

systematiskt mätjel, den del av mät felet som 
icke I,,~bundet återkommer vid upprepning av 
n'lätnin~en; jfr korrektion. 

tilljälligt miitjel, den del av mät felet som 
icke lagbundet återkommer vid upprepning a" 
mätningen; jfr spridning. 

relativt mät/el, kvoten av mät fel och rätt 
värde. 

korrektion , !len systematiska delen av mät· 
donsfclet med om hytt tecken ; för mätdon 
med visning anges den i regel uttryckt i vis
ningsenheten och i form av kurva eller tabel l. 

Anm, I J et enkla fallet är visning+korrek· 
tion = rätt värde. 

nolllcorrektion för mätdon, korrektion vid 
nolläget, dvs. den vid mätstorheten = O före· 
fintliga visningen med ombytt tecken, 

korrektions/aktor, l +kvoten av korrektion I 

och okorrigerat mätvärde. 
Anm. I det enkla fallet är visningXkorrek· 

tionsfaktor = rätt värde. 
korrigera; 1 korrigera mätresultat, matema· 

tiskt riitta mätresultat genom inräkning av 
korrektion; 2 korrigera visande mätdon, i mät· 
don införa konstruktionselcment som kom
penserar systematiskt mätdon sfel. 

Anm. I fallet 2 måste det införda konstruk· 
tionselementet på ett eller annat säu föret"e 
en korrektionskurva, så att det korrigerar för 
hela det avsedda visningsområdet. 

justera mätdon, genom mekaniskt ingrepp 
e. d. utan införande av nytt konstrukt ions· 
element, ändra mätdon så att avsedd nog· 
grannhet erhålles ; jfr korrigera 2. 

Anm. Enligt lagen om mått och vikt be· 
tyder justera : undersöka, vid behov ändra, 
godkänna och stämpla med stadgade juste· 
ringstecken. 

tröskelvärde i visande mätdon, mjnsta stor· 
hetsändring för vilken mätdonets "isning 
ändras; i mätdon som mäter ögonblicksvärden 
gäller det ändring av mätstorhetcn själv, i 
tid sintegrerande mätdon däremot ändring av 
mätstorhetens tidsderiva ta. 

kiinslighct, kvoten ay utslagsändrlng ut· 
tryckt som längd och motsvarande ändring 
av mätstorheten, under förutsättning at! 
ändringen öyers tiger tröskelvärdet:, t. ex . 
10 mm / l volt. 
Anm~ Ofta definieras käns.l ighet som det 

inverterade värdet ay ovan angivna kvot, men 
detta är ologi.kt eftersom en förbättring av 
känsligheten då kommer alt s.,vara .mot ett 
Iä!!!'e värde. 

spridning, variation i mätresultatet vid upp' 
repning av samma mätning; beror på den 
tillfälliga delen av mät felet (se d. o.l och 
kan numeriskt uttryckas pa olika sätt. 

noggrannhet hos mätdoll, sammanfattning 
av mätdonets godhet i fråga om känslighet. 
tröskelvärde, :u ätdollsfd och spridning ; nt· 

SIIOradio
batterier 

finnas i passande typer och stor


lekar för alla batteriapparoter. 


Säljas i de flesta 
radioaffärer. 

JUNGNERBOLAGET 
~VlNSKA ACK UMULA rOR Al( TI (&OlAGfT JUNGN{R 

Stockhalm 

Göteborg Karlstad Malmö 


Norrköping Skellefteå Sundsvall 


Teleskopantenn 
av löttmetall 

löngd utdragen 

3 m Pris 

,/ RADI;~R~~T 
Kommendöngatan 17, Stockholm 

Tel. 611465, 615619 

BYTlt~ OCH FijRSXLJNI~G,u1 

TitI salu: 1l. rörs komm . mott. samt 2 st. 
~ a t od::;trill eindikatorer, [i" rör, allt nytt. Sntr 
il1 K. Ek e.lllla hl, J"nrlu\'ligcn 29, Gävle. 

Till ",du: Vill :\i k omma igenom QR:.t:] Till 
salu ~ st. n)'a siindarrör 813. ~ kr. ,,3: .. ' 
~~r ;:; BFC, R ..Jiin sson, LoltcflvagcD 31, Ha 
;:-er~t'-'Il. Tel. la 53 25. 

Till ,alu : X)' Hi g h·Fidelity Garraru safir· 
i. de l"t" fu r HC-70 111. fl. G. Spritt, te!. 5-! 02 00. 

\"i uliiil' l'h:ls-s it' rl11dol', h\llor m. 01. i såv~H 
~ 1l: l'fnl'eJ:ad :-:mll \'unlig pH'lt t gU ngse metaller. 
l ll~;illd rHui[l''' nch ,-i ~li[l(h~r orr )rt mot 21)Orto. 
X . Y . . \lId(iJ·;,,;;O IlS TlOblJyförmedling, . I'-vänl1nl. 
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S Vri(Uuuuhmsutor, 1 -gnng 100 pr. tl e nnn lwndcmmtor Hr 
gjord l:il't att ,den gur nlt gunga, kpl'.uu'j ::; k uppbl1rell 
och l / l" axe l . ........ . . ... . ..... ...... . .. .... ......... ...... ......... .... .. Jir. 9: 2ö 


fl' J... uJttrimmel' 10 rle. kel'ami s k gan~ l ... . ................... .. . .... li.r. 4: 
U Vrillliontlensntor ~lidgot, 2-:3 pf . .. . ... , .... . . , ..... ", ............. lir. i: 2.; 

V ~liniatyrornl<Oll[l\arc, l X ll-dgs ... . . ....... ............ .. .......... Rr. . ,: 00 

X Alltennrjiidt'r Ill ed isolator i Hnuarnu .............. . lir . 'J: ;jO
0.0 ... ..... . 


Sändarkondensatorer fabrikat Prahn 

~o pI' 2500 V , .. ... lir. 29: - 2. X l00 plc 2;:iOOV ...... lir. 48 
~O pIP 4000 V ...... Kr. :12: 50 2 X ]()O pI,' 4000 V Kr• 65 

~ >~tiO pli' 2~OO V ..... . lir. 36: 7.") li"")() pli' 1000 V Jir. :lO 50 
:.! ·~~:;O p 1-' 4000 Y lir 4.5: - 2 X 2UO ll~' 2500 V .... .. )i:.r. 70 

MIkrokondensatorer för 6 mm axel. Försilvrade 

kapacitet 
pl!' I 

p lutta'l"st. 
E ~ enkelt 

D = dubbelt I 
Med 1 

k eramisk 
gal'elplll tta I 

Med 2 
keru'1l11sku 

ga velp lutt.o r 

3 D 6 :  6: 50 

2X3 D - 7: 50 

15 E I;: 50 6 : 25 

15 D 6:25 7 : -
2 X 15 E - 7: 75 

80 E 6: 6: 51) 

30 D 7 : - 7 : 75 

2 X 30 E - 8: 25 

flO E 6: 50 7: 25 

UO D - 9: 2'; 

2X OO E~ - 9: 50 

100 E - 8:

HO E I - 9: -

If 

x 

MF transformatorer Sugkretsar 
110. 417, 1000 K c. 110. 447. 1600 Kc. 
pe r s t. lir. 10:-. per s t. Kr. 6:-. 

UKV drosslar
Beatoscillator 

1,25, 2,5, 5, 10 m, 
]10, 447, 1600 K r, (ler st. Kr. 2 : 75. 
p er .t. lir. 7: 25. 

Spolformar av .z:erollt 
Spärrkretsar Dium. 1,5". längd 

'l 5" 
110, 441 , 1600 K r, ~~på rade lir."! 25, 

A Te.legrilfnYI.'Ju~l, (Öl'J1ibnIi p:t n~ll 's kt f a lJl'ilw t, stHllha r ll (! r ::; L lir. 5:-. "purade Jir.4:50. 
uc.b fUl'8 edd m ed 1'in ~ il\'l..' l'I.. ()u l akt(.·l' ... ... .... .. .. ... lir. 21: 50 

11: T~legra.fuyc.k61, tys k arm Glll ode ll inlJ ,ygg-fl i J,i ll l.'l., :s tiiJl- SI<l'lll' mej ; lur m ed ioo lc l'll t , kuf l J2 cm ..... ... .. .... ... ..... .. ...... -lir. l: 10 

buL' och Jörsedrl m ed s ilvel·k(jTlla k re l'. An s lu l lliug':-;;. I:llhl lir, 25:- 15 " . .... .. . . . ....... .. ........... Kr. 1::;0 


C 1\~le~.raf.~l y(~ I<clt :--:lllllUU ~onL o \'an~L:\ 'ud ..., men i cnkl::uc 17 " . .. .. . . ....... . . . ............. I{r. l: 75 

llLtorande . . .... ..... . . .... . .. .. .. ...... .... .. . ........ ,., ...... ... ...... . .. Kr. 15:- .. It ., 'r) " . .. . .. . .... ................... li.r . 2 : 

D Tdegrntnych:cl, i e llk c. l t u tfiirandc lämpli g; rö r IlyIJ Ol'- Trilnnye)teIsuts. h es tflenue fl " a nycldnf med r; oHka 

j u. re och ~olU i"h'ning-:5l1y<.:l' el ....... . ........... .. ............... !{l'. 0 : - mutte rlJim cnsici n e f och 1 ~ l.. ru\'nlej scl .. ... ..... .. pr sa ts I{r. 6: 

E Ri;rtelefoner. e n gf! lsk al'nH~lIlod ell, k omp le tt m e d anslut - Te.tl'inuar .. . .. ..... .................. .... .......... ..... .......... . .. pr s alS .lir. 3: 
ning" pln gg. S Ul'(l lu . . ..... ..... ............ . .. .. ..... ......... ... ... Ii.r . 1-1:- 'l'e~tIaJDpa. i p e nnmoueIl m ed cli p s [nr fa s t sHttIling i \' ii s t-


Il' ~nkrorOll . t:!JlgcIsk S11I'lllu J; t(j r :jc (ld m ed inbyggd ·tl'Lim· fic ka, lä.IDplig fiff varje service man ... .. ...................... Kr. 7: 50 

lJryt.l1f u .. . ... . .... ... ~ . . . " . .... .'. " ..... . .. . .... .... _. . ... . ... . ... ..... . . , ... -li.r. 20:- Cha-ss.ierhorl' för llflptagulluc 11\· h å l i alumin iuIllll H'it . 


G H(;rtelefoll, :2::1 r iive u att n llvii nda Sfl 0111 mikrO Lon. 100 s liillhur f ran 2±-VO Ullll ...... .. . .................. .......... ...... .. ]{r. ,:-


Oh itl. SUl'l)"lllS .......... ..... . , .. . . .. . ................... .. ... ........ .. .. Ii. r'. 9:
H YJi[)pmikrofoll, amc l'jkun ~ k ilrmc mou e ll ...... ..... .. .. ......... I{r. lJ; ;'')0 Keramiska 

I ~trupnlilirof()n. am~ri kan sk :Hllu,i m o(fc ll ....... . .... .. .. . u .. ... lir. 11: ;;0 

,r ,;iin,lnrlmn()e n sator, :!OO pf :3 nuo "o l t ..... ..... ...... .. . ....... Kl'. at: - Oljekondensatorer kondensatorer 

K J'aneliuMtrUm{!nt , O- l mA :! ,ij" ........ ..... ......... " ...... ...... lir. 28: 

1 rnP 400 v provsp. ... . .. ... 4: 25 JOO pr" 3000 I' prol' sp . . ". " 4: ;10L '·i ~xt"lstrc~uls.~notor . ~;:) watt, lämpli g- fur Ll'hd oc h lJalld  1 lT1F' 1000 v p rov:)!) . .. . .... .. 6: !lO U:i [lE' 1500 I' p rO I·'ll· ...... - : 60

lIH:i [)(;; lll lIlg~agg L'cgat . .... ... .. ... , ......... ... ......... .. ... . . ....... . . J{r. 7;; ! 

2 mill 330" arbetssp. ...... 7: 25 120 pli' 1500 v [1 1'01'81' ..... .. -: 60
.:\1 IU8pe.htingtohllyud . S: t (ko r g' ... ......... ... ....... . ......... ....... ){r. 65 : 
~ ml<' 600 v provSIl . ......... 5 : ~O ;,001'10' 8000 v proys.,.... .. . 6:50
N lJ1slwllljng'shu\'ud, \ 'leb " t llr . .. ... . ....... ...... ... ...... ... . ... . .... . l i r. 85 : 
4 UlF 2000 v p rOI·S!) . .. .. . .. .. 18: - 580 pP 1500 v pro\·s p ...... . -: 71,
O Oscillntorijpolcl 3;) kc f öl' trad illsp e lning ................. .... Kr. U: 
~ XO,lIl1F GOO llrol' s p . ... 2: 25 2000 !1T!' lC>OO v pro l's p ...... . - : 1/0
p )finintyrhögtnlnnh 2,5" .... .. .. . .. .. ..... .. .. . ......... ...... .... . ... .. Ii_r. 19:

II )liniatyrhtigtalal1'e, 2,[)" lued fiLs l h !\ l .... ......... ..... . . ..... . . Ur. 19 : 
U \'rld·.uHuleusu tor , ~~· g-n n g, 3 X25 pE cllor 3.><1 5 pf, l.. c l'H - (iru yc rtlOSfl , magnetisk gummhlilmpad, 11\" förniims ta 

m i, l.t It!,puur r: n , J / 4" axel ..... ... .. .... .. .............. .. .... .. J'r. 101:- um8l'ikallSI_a fabrikat. Impedans :; ohm "i,d 4UO p /,; ... ){r. 45:

Allt mellan antenn och jord 

INGENJÖRSFIRMA ELFA 

Holländareg. 9 A STOCKHOLM Tel.: 2.07814, 2.078 1S 
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Material 	för 

WIRE 	RECORDER 
1. 	 Komplett . e rk. best:1enue av motor (R"rn

kron. rör växels tröm), drlva uorun iug ur, 
brom sar, fram· och lJackslag, s ki.tallrik 
(78 v/ m), hållare för lJlIdhuvud Ink!. tråd 
föringsonordning_ Allt flirdigmoutcrat pr, 
gjutet Iättml)tallchassi. 
Pris komple tt .... .. .. ... ... ... ........ .... . 2,;5:

2. 	 LJndhuvnd . ... .. .... ..... ... ... .. .... ... ... .. . uti: 
3. 	 OsciUatorspole . ...... ... . . ... .... ... . ....... 1u : 
4. 	 Ritning och a rbe ts beskriyuiug' till 

förs tärlillre fö r o\'unstående W ire 
Recorder .. ... .... . .. . . .... '" .. .. . . ... .. .... 4 : 75 

ä. 	 Triid p:1 spole. 

Spole med 60 min . trh d ....... .. . ... .. 41): 
Spole med 30 min. tråd . .. .. ....... . .. 2;; : 
Spo le m ed 15 m in. tr[,d .. .. . ... . ...... UJ : 

Broschyr 	mL'il all", uppgifter sändes på. be"iirnD 
mot porto. 

HOBBY-FÖRLAGET Avd. S, Borås 

Magnetofonband 
400 mtr kr. 8: 50 

Magnetofonhuvuden 
Pris pr st. kr. 50:

LJUD OCH BILD AB 
STOCKHOLM, Unrravägen 13 

Tel. 6757 77 

tryckes genom uppräkning av värdena på 
ifrågavarande storheter. 

Anm. Ibland användes ordet noggrannhet 
SOIl! storhetsnamn och då ofta i betydelsen 
relativt mätfel, mell denna användning är 
ologisk eftersom en förbättring av noggrann· 
heten svarar mot ett lägre felvärde. 

Stockholms Radioklubb 
Vid klubbens sammanträde den 2 mars sva· 

rade Svenska All Philips för programmets 
huvudpunkt. 

Ingenjör C F Adlerstråle visade två nya 
modeller aven rörvoltmeter. Vidare demonstre· 
rade han vrid transformatorer, rattar, konden· 
satorer, omkopplare m. m. av Philips tillverk· 
ning. 

Civilingenjör J Kinberg talade om Philips 
nya pulstidmodulerade 8·kanals sändarutrust· 
ning. Han demonstrerade härvid principerna 
för bl. a. modulatorer och demodulatorer och 
visade bilder aven nyligen utförd anläggning. 

Civilingenjör Torsten Ståhl presenterade 
ferroxcube, Philips nya magnetiska material. 
Han beskrev egenskaper och tillverkning av 
ferroxcube och visade hur det används i fil· 
terspolar och i stället för järnpulverkärnor. 

Den 16 mars höll klubben ordinarie sam· 
man träde. Härvid godkändes slutgil tigt ett för· 
slag till nya stadgar. Den huvudsakliga skill· 
naden mot de tidigare stadgarna är alt klub· 

bens verksamhet s r hlir fran l juni till 31 maj 
och alt årsmötet. kommer att äga rum i sep' 
tember. 

Föredraget vid detta sammanträde hölls av 
civilingenjör Torsten Tri/ner över ämnet: 
»Studier inom atom- och kärnfysiken.» Först 
fick medlemmarna en åskådlig lektion i den 
moderna fysikens uppfattning av atomens och 
atomkärnans byggnad, och därefter visade 
föredragshållaren hur han med relativt billiga 
och enkla hjälpmedel kunnat utföra kärn· 
fysikaliska experiment. De närvarande upp
skattade hörbart det stimulerande föredraget. 

Vid klubbens sammanträde den 30 mars 
talade ingenjör Arne HoUner om »Bärfrek· 
venssystem på kraftledningar>. 

Föredragshållaren demonstrerade omfatt
ningen av Vattenfallsstyrelsens bärfrekvensnät 
och redogjorde för konstruktionen hos L M 
Ericssons bärfrekvensutrustning, som mest 
kommer till användning där. Anläggningarna 
har förutom talkanaler även fjärrmätnings· 
kanaler och av bärfrekvensen kontrollerade 
distansskyddsreläer. 

Under våren återstår nu endast et! samman· 
träde, den 11 maj, men i september sättes 
verksamheten åter igång. 

Sammanträden hålles i regel var 14 dag, 
för närvarande på torsdagarna, kl. 19.30 i 
Socialinstitutets 	 Restaurang, Odengatan 61. 
Personlig kallelse med närmare program ut· 
går till klubbens medlemmar. 

Årsavgiften är kr. 12: - (för studerande 
kr. 8: -l. Häri ingår prenumeration på 
POPULÄR RADIO. Klubbens postgiro är 
50001 och ad.ress Box 6074, Stockholm 6. 

T St 

recioi~ sockelplint 

EN FöRNÄlILIG OCH PRAliTISli KOPPLTNGSPLL'IT 

I DIREKT AN S LUTNING TILl, RöRH.\LLARlEN. 

l,' inns i oe tal-, loctal- , miniatyr- och novaiutföra nde. 
Xven m ed skllrmburk och octalplugg t. ex. för ombygg
na d IlV illdre mottagare. 

JlUn8k&r ~"örbäU.ra.r 


Cha5sieul. rymme 

Arbet s tId 
 Hiigfrekvensegen-skaperna 
L edningsko s tnadcr Ut seen-tlet 

Prov t id 
 Åtkomligheten 
)l"on teri ng~k ostn udPI" 

=.J p E D AEE.. Det nya utmärkta universalverkty
get för hålskärning i radiochassis 

Denna fUrniimllga hålskärare . kilr IJitt och ""akt hål I .t<>r
l eka-r (rån 5/ 11 till I 1/2" med e n varia tion Il·" 1/ 8" 1 differens 
mellan "arJe bMstorlek. 

Verktyget ...rbet·.. r m ed Iiltthe t l Ilh,mlntumpla\t upp till 2,6 mm 
tJocldek . 

Vid hålskiirnlnJ:' bUr törst ett 8/ 8" hAl borms I plåten, l vilket 
" erk1yget~ C6.ntrnlll. skru,fha.pp skll.lI lnförns. Sedan anbrlJlg'R l'+ 
det örlfjkade måttet pi\, .kii.....re, vilke n skall SVltra mot en uv 
gii,ngorna I \ 'erktyge l-s konformade gii.ngblock. 

Vridmomente t ii-r lekande lätt ",,11 arbetet lJUr helt lllJ ett 
nöje med della pruktl.k& hålss kiirn\nll'sverktylI'. Pris kr. 3(;: 
netto. 

GRIPVERIKTYGET lvu-{jeift. 


klurar alla svårigheter, diir annat: verktyg 
ej iiI' nnviindba rt. 

utdrngen med sina fyra klor plockar upp 
alla svå nitkoruliga skruvar, muttrar, etc. 

hjiilper Ii:r Hitt att montern skruv, muttrar, 
styrpinnar 111 . m. 

är bÖjlig i alla lägen, vilket gör den så myc· 
ket mer anviindbar. 

finnes i längd 250 m/ m, andra dimensioner 
pii begiira n. 

är ett verktyg fiil' bil-, elektriker- och radjo
repara törer m. fl. 

kostar kr. 8: 50 pr s t. nto. 

AB BO PALMBLAD - Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm - Tel. 401940,40 15 45,414143 
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EN GÅNG PROVAD 
ALLTID ANVÄND 

Tllsentals ingenjö rer öve r hela världen ha gjort den 

",rfarenbetem fitt TESLA·"Always" radiod'eJar äro 

oöve r träffade i kvalitet och jämn bet. 

Aven Ni bör använda TESLA-"Always" radio delar, 

Tillverkningen omfattar bl. a ,: 


Kol- och troidllndo.de mot.Und . 
Po.pperokanden.o.torer I bägare och ruUblock. 

GUmmerkondensatorer. 
Elel<trolytl.1m konden.atorer bukelltrö.r och 

bägare med enhill.tas t.ättnlng. 

Lufttrlmmerkondensatore r. 

StörnlngsIJkydd.kouden...torer tör ..Ila .Ing Il" 

motorer. 
Störnlng.skydd tör blIra.d.lo. 
GIa.8rÖr~ä.krlnprt rörsocklar m . m . 

TESLA·"Always" radi odelar en garanti för stikerhet. 
TESLA-"Aiways" produkte r siiijes genom RAMAG 
gro~~i ~: terna . 

G eneralag e ,,, för Sverige: 

Ehren s ,iirdsgo.ta.n 1-3 - Stockholm. 


Tel. G2 26 28 - 522529 - ö228 30. 


http:blIra.d.lo
http:Elel<trolytl.1m
http:troidllndo.de

