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Pris kr. 390:-. Snabb leverans. 
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• sig ovärderligt och bör rentav kunnaTelevisionsnämnden l ge televisionen i Sverige en nygamle 
start. 

Har några missgrepp begåtts, så kil'skottgluggen 
det inte ifråga om tekniska angelägen. 

I en ledande artikel i Teknisk Tid
skift (som återges på annan plats i 
detta nummer) efterlyses ett handlings
program för TV-nämnden. Det är en 
bister kritik, som serveras i denna ar
tikel - framför allt vänder den sig 
emot vissa statliga myndigheters infly. 
tande i nämnden, som anses medföra 
obenägenhet att ta risker och en stän· 
dig mörkläggning av nämndens arbete. 

Nämndens avvisande hållning mot 
all publicitet och dess ängslan för att 
»oroa marknaden» har onekligen på 
många verkat obegriplig, det är sant. 
Att pressens representanter behandlats 
som okunniga barnungar, som ständigt 
tillhållits att inte prata bredvid mun, 
har också på många gjort ett obehag. 
ligt intryck. Utan tvekan har också 
nämndens rädsla för att någonting 
skulle sippra ut om vad som uträttats 
inom nämnden en löjlig anstrykning. 

Men - och det bör uttryckligen 
framhållas - det har gjorts en hel del 
under de år TY·nämnden varit i verk
samhet. Det är ett faktum, att nämnden 
nu när som helst kan starta provsänd
ningar i mindre skala med en för sven· 
ska förhållanden väl avpassad utrust· 
ning, som till stor del projekterats och 
byggts i Sverige. Inom ramen för de 
resurser, som stått nämnden till buds, 
har ett icke oväsentligt forskningsarb -. 
te utförts, resultat som - betecknande 
nog för nämndens allmänna politik 
inte redovisats i fackpressen. 

Det förtjänar också att påpekas, att 
det inte är enbart statliga och statskon
trollerade institutioner, som står bak
om TY-nämnden. Även radioindustrin 

är sedan lång tid representerad i nämn· 
den, och det är för övrigt på bidrag 
från dessa enskilda företag, som nämn· 
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verksamhet i nuvarande omfattning. 
Från dessa privata företags intressenter 
har tydligen inte heller framkommit 
några mer påträngande önskemål om 
en forcering av utvecklingen på områ
det. Tvärtom har inställningen bland 
de privata företagarna varit den, att det 
tills vidare varit angeläget att skynda 
långsamt. Påståendet att de enskilda in· 
tressena, om inte representanterna för 
de statliga myndigheterna lagt sin döda 
hand på utvecklingen, skulle framfor
cera initiativ i stil med vad som skedde 
i radions barndom, håller därför knap
past streck. 

Man får inte heller glömma, att ra· 
dioindustrin i dagens läge är en be
tydande näringsgren med mycket kapi
tal investerat. Det går inte att i en hand· 
vändning lägga om produktionen fr ån 
en seriemässig tillverkning av rund· 
radiomottagare till produktion av tele· 
visionsmottagare. Att läget inom kort 
kommer att framtvinga krafttag för att 
radioindustrin skall komma ur den 

skugga, som televisionen kastar fram· 
för sig, torde emellertid nu stå ganska 
klart även för radioindustrins män. 

Att kritiken från Teknisk Tidskrift 
kommer just nu är också en smula 
egendomligt, eftersom det just i dessa 
dagar pågår förhandlingar om en stan· 
dardisering av de europeiska televi
sionssystemen. Det kan förutses, alt 
Televisionsnämnden faktiskt inom kort 
kommer att bli i stånd att framlägga 

ett definitivt handlingsprogram, som 
säkert - om statsmakterna ger den siu 
fulla stöd - kommer att ge televisio· 
nen en god start här i landet. Det för· 
beredande arbete som nämnden redan 
nedlagt kommer då säkerligen att visa 

heter, det har varit misstag av psyko. 
logisk natur. Att nämndens politik va
rit till skada för televisionens utveckling 
i Sverige har lllan svårt att hålla med 
om, även om d n förargat många. 

Yad man däremot har svårt att för· 
stå är nämndens obenägenhet att av· 
dela personal och res'iIrser för regel
bundna försökssändningar ; dessa skulle 
säkert vara av mycket stor betydelse 
för att förbereda marken för dc tekni
ker som är intresserade av detta gebit. 
När allt kommer omkring kan inte de 
tio tekniker, som nu sysslar med tele
vision på Tekniska Högskolan, förslå 
för att, när startskottet för TV här i 
Sverige äntligen smäller, täcka det enor· 
ma behovet av tekniker och servicemän 
på TY·gebitet. 

Danskarna har uppvisat mycket bätt
re grepp på åtminstone denna sida av 
televisionens problem. Med de blygsam
ma resurser, som man förfogar över i 
Danmark, har man regelbundna tele
visionssändningar i gång sedan lång tid 
tillbaka. Att televisionssändningarna 
kanske varit av det slag, att de genom 
sin tekniska ofullkomlighet säkerligen 
oroat marknaden mindre än aldrig sa 
nedslående kommunikeer från TY· 
nämndens högkvarter är en sak för sig. 

Sch 

TV-sändningar 
i Köpenhamn 

Fr. o. m. den Il april kommer TV-sänd· 
ningar enligt ett betydl igt utöka t program alt 
ske frfm TV-sändaren i Köpenhamn enligt 
följande plan : 

Måndagar kl. 11-16 
Onsdagar kl. 11-16 och 20----21 
Fredagar kl. 11-16 och 20----21 
Lördagar kl_ Il-12 

Det utnyttjade TV-systemet har 625 linjer, 
radsprång och 25 bilder pr sek. Bildmodula
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tionen (AM) är positiv onsdagar och lördagar, 
negativ måndagar och fredagar. Bandbredden 
är 5 Mp/s dubbelt sidband, effekt 100 watt. 

Frekvenser: 62,S Mp/s för bildkanalen 
67,75 Mp/s för ljudkanalen 

För ljudet används FM frekvenssving ± 75 
kp/s. 

Sändaren lär höras - och ses! - bra i 
Malmötrakten. I Stockholm, där en hel stab 
tekniker i flera är sysslat med TV·experiment, 
lär inte några regelbundna provsändningar 
komma i fråga förrän kanske nästa år. TV· 
nämnden vill som bekant inte >oroa markna· 
den» med dylika upptåg! 

POPULÄR RADIO anordnar 
studieresa till England 

Den 9-18 september i år anordnar POPU
LÄR RADIO för sina läsare en studieresa till 
England . Resplanen omfa ttar besök pli Natio
nal Radio Exhibition, tidigare års »Radiolym
pia», som i lir är förlagd till Birmingham, 
vidare besök pä BBC:s televisionsstudio i 
Alexandr.a Palace i London och beeök på den 
nya TV·sändaren i Birmingham. Ingen som 
har tillfälle härtill bör försumma denna chans 
a tt ta del av de senaste landvinningarna på 
radio- och televisionsområdet. Se närmare om 
resan på sid. 211. 

TV 

Teknisk T idskrifts chefredaktör SVEN Il 
H AN ON har i en mycket Ilppm iirksammad 
artikel i T eknisk Tidskrift nr 10/1950 av 
TV- nämnden efterlyst ett konkret hand
lingsprogram (artikeln behandlas på ledan
de plats i detta nummer). Red. Hanson 
skriver: 

Den senaste tidens pressdiskussion kring 
televisionen i -vårt land uppreser en del pörs
mill av allra största principiella intres_e. Det 
fijrsta är, hur långt allmänhetens krav pli rik
tig information får negligeras a statliga ser
viceorgan. 

Det är nu över tio Ar sedan, som regel
bundna televi ions~ändningar sattes i gång i 
ett antal länder. Då nyheter härom spriddes 

vårt land och »stiillde till oro på markna
dcn~, var Telegrafverkets representanter med 
bland dem, som »lade till rätta» televisionens 
verkliga betydelse. I Rundradioutredningen 
avfärdas så sent som för tre Ar sedan tele
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VISIonen på tre sidor av 160 och betecknas 
so n en ren framtidsdröm. Redan ett år senare 
bildas emellertid, lovvärt nog, Televisions
nämnden, som ges goda tckniska resurser och 
vars arbete utan tvi"e1 lämnar en del positiva 
resultat. Dessa mörkläggs emellcrtid, och de 
auktoriserade uttalanden som görs är enbart 
pessimistiska. En visning anordnas, men en
bart för dagspressen och väl preparerad för 
att ge ett nedslående resultat. 

Nu kan man förstå, att ett företag vill 
arbeta i fred när det gäller ett så pass om· 
välvande fält som televisionen, och ett om
råde, där fortfarande så många frågetecken 
finns. En annan sak är det emellertid att för· 
utsätta, tt man i ett fritt land skall kunna 
i längden undertrycka berättigade krav från 
en allmänhet, som lätt kan j ämföra de lugnan
de kommunikeer, som man vill att den skall 
tro på, med de fakta, som den varje dag kan 
få läsa i sin tidnings uti ands nyheter. Även 
utan pressens hjälp sprider sig underrättel
serna snart nog ändA. Ett gott exempel är 
, Frökcn Fotboll> i 'falmö (Tekn. T. 1950 
s. 95). Trots l>förbud» mot offentliggörande 
v dess existens, v r det i alla fal l få av 

saken intresserade, som inte hade reda pa att 
den fanns - därom vittnar de 36000 sam
talen på en enda eftermiddag. 

Att tro att man kan ställa allmänheten 
utanför är inte bara fåfängt, det är också far· 
ligt. Om sålunda en allt kompaktare opinion 
skulle kräva omedelbara åtgärder, vem skulle 
nu vilja lyssna på Televisionsnämndens aldrig 
så hefogade varningar? Har man varit oför
siktig nog att ställa press och allmänhet utan
för sina förtroenden, får man inte förvåna sig 
över, om motparten håller hme med sitt för· 
troende. 

Bättre blir det ju inte, när sådana manövrer 
som den tekniskt tillrättalagda pressdemon
strationen kommer till allmän kännedom. En 
sådan händelse sätter för övrigt strålkastar
ljuset på en annan principiellt intressant _yn
punkt i detta sammanhang. Det är den stora 
dominans, som målmedvetna representanter 
för slaten kan besitta - och utöva. Radio
tjänsts jubileumskrönika >Tjugofem år med 
Sveriges radio» ger ett gott exempel på detta. 
Man må hysa den största beundran för dessa 
kunniga och redliga kraftkarlar , men de har 
en olycklig benägenhet alt ~'ilja diktera för 
allmänheten vad som är dess eget bästa. 
Resultatet av deras ansträngningar blir där
för ofta, att utvecklingen klavbindes i en be
stämd riktning, och att expansionen hämmas. 

Därmed är vi inne på del kanske iktigaste 
av de principiella spörsm§.J, som televisionen 
h rört upp: det är statsmonopolets attityd 
inför en teknisk revolution. 

En stat tjänsteman har ingen tillåten fel
tolerans. Därför är han obenägen att ta ris
ker. Hans strävan måste bli att länka den 
oundvikliga utvecklingen i lugna banor ot:h i 
en avmätt takt. Han måste skydda sina inycs
teringar och deras avkas tning. vilka är ju 
st orre och ju tryggare, desto mera utpräglad 
monopolstä1lningen är. Vad händer nu, då 
d n tekniska utvecklingen xplosionsartat 
tvingar sig på? 

Vi vet det ännu inte säker t, men vi kan 
ana det. Forst försöker man skjuta det obe· 
hagliga ifrån sig, sedan framför sig - tills 
det inte går längre. Och då kommer man i 
ett nästan olösligt dil emma, där alla väntar 
på alt den andre skall göra något. Det stat

liga monopolföretaget väntar pl att det skall 
bli oundvikligt att handla (dvs. sätta igång 
en utredning). De enskilda intressena, som 
anntlrs skulle ha tagit initiativ {jfr radions 
barndom}, väntar på startsignal från staten. 
Under tiden avskäres landet från den prak
tiska kontakten med en ny teknik, inget ut
vecklingsarbete sättes i gång på olika hlll, 
man kommer på efterkälken. Är detta L M 
Ericssons, Jonas Wenströms, J S Edströms 
och H T Cedergrens Sverige? 

Vad man nu väntar sig är ett uppvaknande 
till besinning. Vad man väntar sig är, att 
Televisionsnämnden - inte »i senare hälften 
av nästa An, som dess ordförande nyligen 
meddelade pressen, men nu - ställer upp ett 
konkret, offen tligt aktionsprogram. Inte ett 
program med »om) , $men» och ,icke», utan 
ett program som präglas av positiv vilja, fram
åtanda och - varför inte - optimism. För 
hittills har det varit en rätt vissen s.how. 

Artikeln i Teknisk Tidskrijt föranledde 
programchefen Hahr vid Radiotjänst att 
jramföra några synpunkter på ,wnet (Rös
ter i R adio nr 14) . Han skrev: 

Skall de landsomfattande och intensivt ar· 
betande radionäten skrotas ner, när televisio
nen på allvar sätter i gång? Röster har redan 
börjat sia om en radions skymningstid. Hur 
man än ser på problemet, är det klart, att 
fragan om radions och televisionens inbördes 
förhåll anden är aktuell. 

Teknisk Tidskrift har hos Televisionsnämn· 
den efterlyst ett konkret handlingsprogram 
för televisionen i Sverige. I detta önskemll 
kan man givetvis instämma, men under en 
förutsättning. Man måste ha säkra utgångs
punkter för att kunna åstadkomma hållbara 
kalkyler. Nu är televisionsfrågan aven sådan 
räckvidd, att man inte kan klaga på viljan 
att vara grundlig och en förståelig önskan att 
inhämta praktiska erfarenheter, där sådana 
bjuds. Dessutom innehåller televisionen fak
torer, som måste lösas på det internationella 
planet. Ett problem i det stora komplexet är 
så radions framtida öde. 

Det är en rätt naturlig utgångspunkt att 
säga, att televisionen blir betydelsefull och 
inom vissa grän er revolutionerande. Å andra 
sidan finns det inga direkta tecken, som pekar 
på att televisionen kommer att ta död på 
radion. 

Vid en nyligen företagen undersökning 
bland såväl reklam folk som radio- och tele· 
visionsexperter förklarade sig 87 0/ 0 övertyga
de om att televisionen inte kommer att slå 
knock out på radion. Den ansedda ameri
kanska fack tidskriften för film, radio och 
television, Variety. förklarade oekså för kort 
tid sedan: »Inte någon gång sedan televisio
nen började uppträda som nationens växande 
industri nr l har det varit en ådan fast över
tygelse bland näringslivets och handelns repre
sentanter, att radions stä llning är säkrad och 
kommer att så vara för lång tid framåt. Det 
finns många faktorer, som peka på alt radion 
både som underhållningsmedillm och reklam
medium är lika st.ark idag som någonsin tidi
gare.' 

För att härnta ännu en synpunkt frän USA, 
där man enligt hrittiska televisionsexperter 
är ungefär fem Ilr före Europa, bör man inte 
sända television mer än 7-10 timmar per dag. 
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Som jämförelse kan nämnas, att vi här i Sve
rige sänder radioprogram på söndagar under 
15-16 timmar och på vardagar varierar mel
lan 11-16 timmar_ 

:!1Att begära att varje radioprogram skall 
televiseras, är som at l begära att varje bok 
skall illustreras., har Sir William Haley en 
gång förklara t_ Säkert är att man mAsre tänka 
sig en högst begränsad televisionsservice ; det
ta s~ mycket mera som televisionsprogrammen 
drar enorma kostnader_ Följaktligen k ommer 
radion att f innas vid sidan av_ Det torde inte 
bli några större svårigheter att dela upp stof
fet för television och radio. Detta kommer 
säkert att ge sig själv. Det finns ytterligare 
en praktisk faktor, som talar för bibehållan
det av och rent aven fortsatt utveckling av 
radion_ Inte i något land - och allra minst 
här i Sverige, där vi har en yta. på vilken vi 
skulle kunna stoppa in Storbritannien. Dan
mark och Irland, Holland, Belgien och Schweiz 
- kommer vi att under överskådlig tid få ett 
system för television, som i utbredning kan 
tävla med eller konkurrera ut radions, Följ
aktligen får vi inte ta bort något enda av våra 
nuvarande radioprogram ur verksamheten. Det 
måste finnas t. ex. radioteater och rad iounder
hällning, även om åtskilliga 100.000 får se 
televiserade dramer och telefiImad variete. 
Det är en demokratisk plikt att se till att inte 
en isolerad nybyggar~ blir berövad möjlig. 
heten att få ta del aven radiop jäs, därför 
att en tandläkare i Göteborg kan se dramatik 
på sin televisionsapparat. 

Härpå svarade chefred. Sven A Hanson 
ett inlägg i Röster i Radio nr 16 : 

Man kan naturligtvis dra fram ett mycket 
stort antal skäl, som kunde tala för att radion 
kommer alt hålla sig kvar vid sidan av tele
visionen. Hahr har också dragit fram de flesta, 
som med rimliga krav på trovärdighet kan 
tänkas stödja hans tes. Jag kommer dock 
osökt att tänka på dem, som på sin tid an
drog lika många skäl för att ljudfilmen aldrig 
skulle kunna ersätta stumfilmen. 

Själv vill jag sätta betydligt större tilltro 
till de undersökningar som visar, all kvälls. 
lyssnandet på radio i USA har sjunkit frän 
tre och en halv timme till 15 minuter, dvs. 
minskat med 93 %. I ljuset av dessa och 
andra siffror, som visar hur televisionen in
kräktar på andra nöjen, kan man av de skäl 
som Hahr har anfört dra en enda slutsats, 
nämligen att det till synes enda sättet af t fä 
folk att fortsätta att lyssna på radio är att 
icke tillhandahålla dem television. 

Hahrs inlägg med dess hastiga förbiglidan
de av Teknisk Tidskrifts efterlysning av ett 
konkret handlingsprogram frå n Televisions
nämndens sida har jag också svärt att fatta 
som annat än ytterligare en av de uppehål
lande manövrer och frontförkortningar, för 
vilka nämnden kommer alt gå till historien. 

l en slutreplik i samma nlunmer av Röster 
Radio framhöll programchefen Hahr aU 

han inte haft anledning alt tala på TV
nämndens vägnar och aU han i princip 
var ense med red. Hanson om att ett k01~
kret handlingsprogram borde framläggas 
av TV-nämnden. Han ansåg dock att det 
med nUI,arande premisser är berättigat att 
tro på television o c h radio. 
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Några drag ur den moderna 
atom- och kärnfysikenl 

Av civilingenjör TORSTEN WILNER 

POPULÅ'R RADIO har här nöjet 
att presentera en populärt skriven 
artikel rörande den moderna atom
jysikens grunder av en på detta om
råde mycket initierad tekniker, civil
ingenjör TORSTEN WILNER. 
Författaren framför en del synpunkter 
på ämnet, som i allmänhet inte tidi
gare framlagts i liknande uppsatser. 
Många förhållanden som är mera all
mänt omskrivna i andra populära 
skrifter i ämnet har däremot behand
lats mera knapphändigt.B 

F ör en radiotekniker kan det vara av 
särskilt intresse att åtskilliga radio
tekniska metoder, som funnit tillämp. 
ning inom kärnfysiken, kommer att 
beröras i artikeln. Elektroniken har 
f. ö. funnit många användningsom
råden inom detta gebit, exempelvis 
för allehanda hjälp- och mätappa
rater. 

Inledning 
Kärnfysik är den del av atomfysiken, 

som sysslar med utforskning av atom
kärnan den lilla centrala del av atomen, 
där huvuddelen av massan, energien och 
andra för varje atom art karakteristiska 
egenskaper har sitt säte. 

Man föreställer sig materien såsom 
huvudsakligen bestående av tomrum, 
där atomkärnorna på något sätt är för· 
delade med - relativt sett - mycket 
stora inbördes avstånd. MeDan kärnor
na råder elektriska kraftfält, som ger 

l Föredrag i Stockholms Radioklubb 16/ 3 1950. 
• De som är intresserade av att tränga något 
längre in i ämnet hänvisas till Atomåldern, 
populära föreläsningar utgivna av Svenska 
Fys.ikersamfundet, 1949. 

OK 593 .162/17 

Torsten Wilner är född den 22 novem
ber 1899 i Kristianstad. Civilingenjörs
examen, kemi, 1924. Sedan 1940 verk
sam vid Försvarets Forskningsanstalt. 
Har publicerat ett li tort anlal artiklar 
i atom· och kärnfysikaliska ämnen. 

en högre eller lägre grad av kontinuitet, 
sammanhang, åt det hela. Kärnorna är 
positivt laddade och laddningens stor
lek, antalet elementarladdningar, är en 
för varje grundämne karakteristisk stor
het. I grundtillståndet omges kärnan av 
ett mot laddningen svarande antal nega
tivt laddade elektroner, som i olika 
»skal» kretsar runt kärnan. Kärnan jäm
te skalen bildar den enhet som vi be
nämner atom. Det är de yttre skalen 
som ger atomen de fysiska och kemiska 
egenskaper som vi i första hand lärt 
känna. Det bör kanske framhållas, att 
man ej får dra alltför vittgående slut
satser av denna bildmässiga beskriv
ning av materien, och man får därför 
noga sett ej föreställa sig kärnorna och 
elektronerna såsom små kulor eller 
klumpar av materia i vår vardagliga 
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hemärkeIse. Trots Sll! ofuIIkomlighet 
kan em~llertid dessa bilder, såsom vi 
nedan skall se, i hög grad bidra till att 
öka vår förståelse för fenomen, som an· 
nars skuIIe vara svåra att inordna i 
något begripligt sammanhang. 

Det sagda kanske belyser svårigheten 
att påtagligt beskriva atomdimensio· 
nerna Man kan emeIIertid räkna med 
att ytterdiametern, som är olika för de 
olika atomslagen, inklusive elektron· 
skalen är av storleksordningen omkring 
en tiorniI j ondels millimeter. Det antal 
atomer som rymmes i en kubikcentime· 
ter vatten kan skrivas med ett tal, bör· 
jande med en etta, som därpå följes av 
23 nollor. Det är en miljon gånger en 
miljon gånger en miljon gånger hundra· 
tusen! Kärnans diameter är omkring 
tiott.:sendelen ay atomens. Elektronens 
massa är omkring 1/1800 av den lät· 
taste vätekärnans, protonens. Trots att 
kärnan volymmässigt utgör en så ringa 
del av atomen bär den som redan 
nämnts huvuddelen av massan. Hur tät· 
komprimerad kärnmassan är får man 
ett begrepp om när det beräknas, att 
om man kunde samla en kubikmiIIimeter 
protonrnassa i kompakt form (ett större 
knappnålshuvud) , så skulle delta väga 
omkring tyåhundratusen ton! 

Kärnfysiken kan räkna sitt ursprung 
från upptäckten av den naturliga radio· 
aktiviteten. Denna är intet annat än elt 
självständigt förlöpande sönderfalI av 
atomkärnor i mer eIIer lllindre tät följd 
och under utsändande a,' stora energi· 
mängder, miljontals gånger större än 
vad som utvecklas yid förbränning av 
motsvarande substansmängder. Ener· 
gien utsändes dels såsom strålning av 
vågnalur och dels i form av mekaniskt 
utslungande partiklar, viI-ka senare emel· 
leltid även utgör en form av strålning. 
Alfastrålning utgöres av utslungade 
heliumkärnor och betastrålning av ut· 
skjutna eleklroner. Gammastrålning är 
en dektromagneti~k strålning, hårdare 
och mera genomträngande än röntgen· 
strålning. Alfastrålning kan synliggöras 
genom ett enkelt experiment. En ytterst 

ringa mängd radioaktivt runne blandas 
med sidotblände, en fosforescerande 
form av zinksulfid. De självlysande siff· 
rorna på våra ur innehåller en sådan 
blandning. I mörker kan man medelst 
en liten lupp direkt se · de små Ijus
blixtar, scintillationer, som uppkommer 
när alfapartiklarna träffar grul1dmassan. 

Varje blixt härrör från en enda sön· 
derfallande atom. Även en ovägbar liten 
mängd radium visar varje ögonblick 
massor av sådana sönderfalI och för· 
loppet fortsätter på detta sätt genom 
tusental av år. Detta om något ger väl 
en påtaglig bild av atomernas oerhörda 
litenhet och mångfald. Atomvärlden ger, 
liksom stjärnhimmeln, ett intryck av 
omätlighet. - Instrument byggda för 
att enligt denna princip synliggöra ut· 
slungade partiklar kallas spintariskop. 

Atomernas yttre byggnad 
Antalet kärnladdningar, vilket som 

redan nämnts är ett för varje grund· 
ämne karakteristiskt tal, kallas atom· 
numret och betecknas Z. Väte har t. ex. 
nummer ett. Omkring yätekärnan kret· 
sar i grundtillståndet en elektron. Man 
kan tänka sig grundämnena ordnade 
efter stigande kärnladdning och däremot 
svarande antal elektroner upp till uran, 
som ända tiII för något årtionde sedan 
utgjorde slutpunkten i raden av kända 
grundämnen. Uran har laddningen 92, 
sålunda atomnumret 92. I grundtilIstån. 
det kretsar 92 elektroner, fördelade på 
7 olika skal, kring kärnan. På senare 
tid har man genom helt med konst ut· 
förd påbyggnad av atomkärnan lyckats 
framstäIIa grundämnen med atomnum· 
mer upp tiII 98. De två allra sista är så 
färska, att de ännu ej fått sina defini· 
tiva namn, som föreslagits bli berkelium 
och californium. De övriga benämnes, 
nedifrån räknat, neptunium, plutonium, 
americium och curium. 

De kretsande elektronerna lyder myc· 
ket intressanta lagar, vilka enligt yår 
vardagliga uppfattning ter sig mycket 
komplicerade. Dessa företeelser bildar 
dock en elementär grund, på vilken de 

i verkligheten ännu mera komplicerade 
yttre naturlagar vilar, som vi så gärna 
inbillar oss att vi begriper och behärskar. 

Elektronerna dras mot kärnan i en· 
lighet med Coulombs lag, dvs. kraften 
är proportioneII mot laddningen och 
omvänt propOltioneII mot avståndet. En 
viss likhet finns sålunda med den gravi. 
tationskraft, som kvarhåller planeterna 
i banorna runt solen. Ordningen bland 
elektronerna är dock i flera avseenden 
strängare än bland planeterna. Det mö· 
ter intet principiellt hinder - frågan 
om det praktiska utförandet är en an· 
ollan sak - att ge en himlakropp en god. 
tycklig ökning eller minskning av rörel· 
seenergien. Den kommer då bara att in· 
ställa sig i en ny något vidgad eller 
något minskad bana och jämvikten är 
återställd. Vilken banradie som helst 
kan på detta sätt åstadkommas. Så är 
det ej inom atomen. Där portioneras 
energien ut endast i hela mått, energi· 
kvanta, och detta betyder, att om elek· 
tronens energi skall ändras, så sker det 
språngvis. Den går då med ett språng 
över från en bana till en annan, energi. 
rikare eller energifattigare. Någon mel· 
lanliggande bana finns ej. Man ville till 
att börj a med gärna tänka sig, att elek· 
tronerna under sitt kretsande successivt 
skuIIe avge sin energi i fonn av strål· 
ning, elektromagnetiska vågor. Detta 
skuIIe leda till att elektronen i något 
slags spiral aIItmera skuIIe närma sig 
kärnan. Så sker emellertid ej. Så länge 
elektronen får sköta sig själv, så går 
den motståndslöst i en given bana och 
den varken tar upp eller avger energi. 
Vid låga temperaturer, då atomerna in· 
tar fixa lägen nära varandra, kan elek· 
troner som passerar från en atom till en 
annan också få en sådan motståndslös 
rörelse. Detta yttrar sig som den s. k. 
supraledningen, vilken kännetecknas av 
att ohmska motståndet nästan helt för· 
svinner. En ström som startas i en me· 
tallring fOItsätter då länge och yttrar 
sig såsom ett kvarstående magnetfält 
genom ringen. 

Energiabsorption, såsom Ijusabsorp. 
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tion, lyfter elektronen från en mindre 
energirik bana till en mera energirik 
sådan. Vid ljusutsändning är det tvärt
om. Vid varj e »fall» från en energi
rikare bana till energifattigare utsändes 
ett ljuskvantum, en elektromagnetisk 
våg, där frekvensen är direkt bestämd 
av energiskillnaden mellan de två ba
norna eller med andra ord av den 
energi som detta utsända ljuskvantum 
självt innehåller. 

Vi kommer här in på {Tågor till
hörande spektrografien. Ett optiskt 
spektrum uppkommer därigenom att 
inom ett ljusknippe förekommande strå

lar med olika frekvenser avböjes i olika 
hög grad med hjälp av exempelvis ett 
prisma och därpå sammanbrytes till en 
bild. Saknas inga frekvenser i serien, 
får detta spektrum karaktären av ett 
band, där olika färger kontinuerligt 
övergår i varandra. Utanför dessa färger 
finns osynliga spektralområden som 
kan avbildas fotografiskt eller registre
ras på annat sätt. Man upptäckte tidigt 
att solens spektrum ej är fullt kontinuer
ligt. Ännu mera utpräglat är förhållan
det med det ljus som utsändes i sam
band med elektriska urladdningar eller 

ljusbågar. Man ser där ganska distinkta 

linjer, representerande bestämda frek
venser, och däremellan finns intet ljus. 

Detta tedde sig till att börja med gåt
fullt , men vi ser nu, att fenomenet står 
fullt i samklang med vad som sagts om 
elektronbanornas energiförhållanden. 
Spektrallinjerna återspeglar ordningen 
inom atomen. Ur dessa linjers lägen 
har man kunnat beräkna elektronener
gierna och därmed också elektronbanor
Ila. På grundval av sådana resonemang 
byggde nobelpristagaren Niels Bohr sin 
berömda atomrnodelI som icinnu i dag 
består ehuru i ytterligare utvecklad 
form. 
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Om vi håller oss till den enklaste 
bilden, så kan vi tänka oss de olika 
grundämnena uppbyggda med elektron
skal i tur och ordning likt årsringarna 
i ett träd_ En bestämd periodicitet gör 
sig gällande, även om oregelbunden
heter också finns, och man får här en 
utomordentligt elegant bakgrund till det 
redan av Mendelejev uppställda perio
diska systemet_ 

Om grundämnena ordnas efter stigan
de atomvikter, vilket i verkligheten är 
detsamma som efter stigande atomnwn
mer, så iakttar man lätt hur de fysiska 
och kemiska egenskaperna växlar efter 
ett visst periodiskt schema. Man kan då 
skriva dessa perioder i horisontella ra
der, aen ena under den andra, på sådant 
sätt, att ämnen med likartade egenska
per bildar lodräta rader eller grupper_ 
Sedan en del frågor rörande tidigare 
svårförklarliga oregelbundenheter lösts 
på ett tillfredsställande sätt har perio
diska systemet fått det utseende som 
fig. l visar_ 

Väte har som nämnts en enda elek
tron. Redan vid nästa grundämne ädel
gasen helium, är det första elektronska
let, som endast rymmer två elektroner, 
färdigbildat och mättat. Alkalimetallen 
litium har en första elektron i nästa skal, 
som sedan påbygges vidare i berylliwn 
osv. fram till ädelgasen neon, där andra 
elektronskalet är färdigbildat med 8 
elektroner. Ädelgaserna, vilka utmärker 
sig genom att de icke reagerar med 
andra ämnen eller bildar kemiska för
eningar, finns alla i periodiska systemets 
sista vertikalkolumn. De bildar slut
stadierna i fråga om de olika ytter
skalens påbyggnad och mättnad och 
de karakteriseras därför av stor stabili
tet, som bl. a. tar sig uttryck i kemisk 
indifferens. Samtliga ädelgaser utom 
heliwn har 8 elektroner i ytterskalet. 
I systemets första vertikalgrupp finns 
alkalimetallerna, vilka alla har en en
sam elektron i ett påbörjat nytt skal, 
beläget utanför ett skal av ädelgaskarak
tär. Atomen har stor benägenhet aU a 
ge aenna elektron, varvid sammanlagda 
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elektronladdningen blir en enhet mindre 
än kärnladdningen. Atomen bildar då en 
envärd positiv j on som genom sin likhet 
med ädelgaserna är synnerligen stabil. 
Alkalimetallernas stora kemiska reak
tionsförmåga är en föl jd av denna egen
skap hos atomen. Likartat, ehuru om
vänt, är förhållandet hos halogenerna 
fluor, klor osv. vilka alla befinner sig i 
gruppen näst före ädelgaserna. De har 
alla 7 elektroner i ytterskalet och de har 
stor benägenhet att uppta ytterligare en 
elektron, varvid atomen bildar en nega
tiv envärd jon med ett yttre skal av 
ädelgas typ. Detta är den atomfysikaliska 
förklaringen till halogenernas stora ke
miska aggressivitet. 

Det är intressant att se något när
mare på oregelbundenheterna i syste· 
met. Fj ärde skalet påbörj as hos kalium 
med en elektron, därnäst kommer kal
cium med 2 yttre elektroner. Här till
låter inre jämvikten ingen omeaelbart 
fortsatt yttre påbyggnad. I stället för
stärkes det närmast underliggande ska
let ända fram till koppar, där den yttre 
påbyggnaden åter börjar. Motsvarande 
gäller den period som börjar med rubi
dium. Det är här först vid silver, som 
den regelbundna påbyggnaden av ytter· 
skalet åter tar vid. Alldeles särskilt på. 
fallande är den inre påbyggnaden hos 
ämnena med nummer 57 till 71, de säll· 
synta j ordmetallerna, vilka brutits ut 
till en särskild grupp. De har alla 2 
elektroner i ytterskalet och de har myc· 
ket likartade kemiska egenskaper. Lik
nande är förhållandet hos aktiniaerna, 
som omfattar systemets sista del. 

Dnaer tabellen ser vi ett valensschema, 
som visar de olika positiva och nega· 
tiva valenser eller bindningar som 
grundämnenas atomer kan ha genom 
avgiv,ande eller upptagande av elektro· 
ner. Kemiska föreningar sammanhålles 
genom elektrostatiska bindningskrafter, 
vilka uppkommer 80m följd av mot 
valenserna svarande olika elektronför· 
delning mellan de ingående atomerna. 
Ädelgaserna har inga valenser. 

Det sagda må vara nog för att be· 

lysa hur väl fysiska och kemiska feno
men låter sig samordnas med hjälp av 
den bild som Bohrs atomrnodelI utgör. 
Man kan fråga, varför elektronerna 
ordnar sig i just dessa skal som vi nu 
talat om. På detta kan man ej ge något 
enkelt svar, men man kan betrakta det 
hela som ett dynamiskt jämviktstill. 
stånd inom ett komplicerat system av 
rörliga massor och elektriska ladanin· 
gar, där från andra håll kända krafter, 
såsom tröghetskrafter och elektriska att· 
raktions- eller repulsionskrafter verkar 
och där dessutom energiens kvantmäs· 
siga egenskaper gör sig gällande. De 
matematiska resonemang, som bildar 
underlaget för en fullständigare beskriv
ning av dessa fenomen är mycket 
komplicerade. 

Vi har redan vidrört begreppet jon
bildning. En j on är en atom eller grupp 
av atomer, vilken genom elektron upp· 
tagning eller elektronavgivning antagit 
elektrisk laddning. En viktig grupp av 
kemiska föreningar, de s. k. elektroly. 
tema, uppdelas, dissocieras, i vattenlös· 
ning rent spontant i positiva och nega· 
tiva j oner. Förloppet gynnas av vattnets 
höga dielektricitetskonstant, som min· 
skar de sammanhållande elektrostatiska 
krafterna. Jonerna ger lösningen elek· 
trisk ledningsförmåga. Gaser är däre· 
mot vid atmosfärstryck i allmänhet go· 
da isolatorer. Jonhalten är, relativt sett, 
mycket obetydlig. 

l nästa avsnitt behandlas atom kär

nans byggnad och bindningsenergi., 

atomomvandlingar, energiutvinning 

m.m. 

............ ... , .. ......... .................. .. .............................. . 
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POPULÄR RADIO:s 

r;~t~ 
.-\Kl:s'rIK 
:ia..L7G: (12] .:1f~G.fi 1412. L 

Lode. T: ~tt~l'('{)l'lIolli(' l{{'l'roduction. 

(.\) ~\u<lio '~lIgi Jl Cl! rillg- .JaIl. (lf)!30) \ ' 01 a4 nr 

.I , Hi, -Hi/47. 

HL':..;kri\'llin~ u\- e n C'nkel l11elod föl' u$\tauk0111
HuuHle :H' il lusion aV stt>reo[(lllisk :i.tel'g'ivning 

i (, lIk i"' lk:lllaIi~a radio- ellpr grammofolljjyer

{jj riu ;.:::o::-ö.n5tc IH. "Clfi..il'L~S meuel~t fil ~yridnr lt.ll = 

lIiit .,ell separata lli-ig-talarlltg':iilgar. 

;) fl,;!_ 

'':H.8.'/ .8f.: li:21.:J!lti.Gli'.li 10:!.1 
)[cProud, C (1: AudlulIll : H '''' ('OI '{1if:~X Cha ral't t·
rb.ti C8 - 2. 
(A) ..\uLlio r:lIgill '".'rilll; JUli. (HmO) \·01 :14 1Il" l 

~ 20/ 21. 45_ 

.\l'tikelns antlra tlel be handlar ! rr k"en"kural; 

tl'ri~tika vid Ijuullpptngning" ny olika slag 

~all1t nI g:ra metodc '!" att korrigera frl'kn': TlN

kurvan. 

~ fig', :.! kli '01'. 


BIOLOf 'I 
~77: G21.3l7.72[j.U~-1 111-1.1 

Catlon. lV '.r (~I. !ok.. ~k,licnl St h ö'll , Kill g-', 

CoIl<'g'e, :\ewc:J~tlf' ~ uJlun-TynC') : ~Hc:1 ~ llrin:: 


:;tcacly Bioelcctrlc' Put c ntial Differ ences. 

(l!:) El cctronie J-:lI gi n"l'rin g F ebr. (1950) ' -01 

!!2 nr 2(H 8 70!71. 

_\rllkeln beskriv.. r en ajJjJa1" l lur rör konstatl' 

nllHle oc b rnUtniu g' :1\' gaJ\"nn t·:-.ka lli oe Il' Ii:tl'i :\ ka 

SI)Ullnillgur. 

:.! scliemnln. 


}<~LJ';KTlUSK E~EUGlO:\U'ORMNJl\(; 
U:!l.a14 .21 J /l•• 
Hjorth. S: H eregllill .r!; af 11l"HrnJl ~fol'malol'l·r. 
(D) Populucr Hadiu 1,'ebr. (l!l~O) "01 23 nr ::: 

, 30. -lO. 

_\lldsnill~R.l' ((ir !ll'riiknillg :1\' nliUrull:..futTlltl 

lure... 

:.! kUf'fOl'. 

ELEK'l'RISI{ ~IilTTJ<;I{lIi IK 
G:U .317.336.G 1lit! 

Roddarn. T: !'I-c'" Bridge '1'rdJUiquc. 

!E) Wireless Wor1,1 .fun . (10;;0) .01 \j6 nr 

s 8/ 10_ 

.\l·li1,e ln behan(lInr m,ilning 'l\- Iwmplcxa illl 

pedanse r m e d hjiilp :J\. e J! IG-ln t vitg-Sg'(,110rlllor. 

~';:lI:,-rcsult"t för olika illl[l",I"n'tYllCL 

:0:\ ng. 


r;21.317.72~,O~-l : J77 
Se ref_ ](I-l, l. 

621.3li.7~:; 107 

"'~Ich, C '" (W,:;:\lll K): MakiII;': :t' 2-I""h 

t'eop e . 

(Al Rudio-Elcc lron ies Pehr. (W;;O) nI! 2 1 ll1' r, 

s ;:0/ 31/32_ 

l'\.on struktion sbeslo·indn .~ a\~ CH k:1t oll:.;.triUe 

o~cilIogl'a( rnell clt 2- tull1s-riiT'. Fii r:liirkare i 

h :"i da adiinkningJ';: rikf n ingal"Jla. 

:.: fOlogr. l se·lIt-ma. 


n:n.31j .7~~ IHi! 
UI'()(-k-Xa,nlli'stad. L: I'U ".\Iitti:-.;kop· ' - 1, 

ID) Popula er 11a l1 io },PlJr_ (1950) yol 23 lir 2 

H 27/ 29. 

KOTlstruktionsbc::\I,rI\'lling aven minlatyrkatod

~tr;ill'o:;('jl1ograr. av~C'utl (ör alltniint f örekom

IIlllllt'lP mUtuing'ar. Första dele n utgör e n ge· 

lIomg:'ing- uv print'iperllll (Öl' oseillografen. 

1. sdlemn. 

fi~l.~l17. 7~;;: 711.31!l 109,1 
ll~.se. I , : Hecurdinl,' Stul iOll~ry CRT Puttern ,;. 
i.\) Ratlio anti 'l'ded,ion Xew ' D ec. (l!)l!» 
yol ·12 nr Il g (,':!/ IJ:l. 101_ 
Konstrul\:t1onsbeskrinling' uv e-n en kel foto 
~ra(eri H,;st i11 8ats !ii l' ka Io(}gtrålcosci Ilog-raf. 
a fotog r. 1 flg. 

POPULÄR RADIO NR 6/1950 

'i:!1 . ~17_Hi:!.02!JA: fj~l.;liIli.lil!I .; :+ 110.1 
l·'lu.lulJ:1l.n, J L (.-\('ou~tll'~ Lahllr.. lIu8 :sac.:hll
~dts lust. of T eehn .• CamlJrlll c;r) : \Varbler for 
llcflt- J-'rcquency Oscillntor_ 
( .\) mcctronic~ Dec. (Ir'4!1) ",,1 ~::! nr 12 ~ D3/ lJ5_ 
U,~skriyning 3\' en "wnrulpf" (frCkvcnsmodula
fur) f Hr interfeTcn~ll)fI!Jl'"l'rlltor, avsedd för 
aku~tiska rnlit:inrlntllal. 
l fotogr, ,. fi~ . 1 tatU'11. 

TEI.EGRAFI, T I<;U;}<'ONI O('H R,UJlO 
1i::::t.a!)2.5~: O:!1.~:W6.ft?;~.7 1.11,1 
Hen no', n (1'cchnio:al E,lilor. J{",lio "nu TY 

~e\V~): Dh'iding ~(·lw(Jrk~. 

(.\) I{atl io "nll 'l'cle"i , illll Xew, H el' . (1!l4fJ) 

1',,1 42 II I' G s 64/ (jj. 
l\..olll'trul<Uonsdata P;~l tlt'llIillg'~filt\' r iör t\·:\ 

l!lig'lalare, Olika nlC-flldl · r . 

l rOlOf'l'_ 4 fif'. 


HAIHOTEKMli 
1;21.~n(LG: i):14.7f1 IU'!,'! 
" c r cl. 102. L 

!i:?1_:3!)(i.u.O-J, .11 :: 
l-'r.v(>, .J T: Prlnll"'d t ' jr e llit~ _ 1. 
(.\ ) H~dio autl '1'1,lc\'\,ion l"n j)",'. (l!I4!I) 

"01 42 1'1 r 6 , 46/ 48. 12IVl~7. 

ih'c l'idkt (.\'er t pl,:n ik o c> 1t lIlr!otli :t' \' id lilh'l' J'k ~ 

Jling' av "il'yektn kO[lpling'ar", 
17 f/l tug r _ :3 fi;;. 

Oscilllttol'cr 
1i21 . ~n(i-lI1~.3 
fi~L:l!)r._ (i1 ~ 11:1.1 
llortensen. }{, }'au 11St'1I , .J I,: S: \'FO weu smu l 
Imu Jlc1frt'k\-f'n ~ lllOd uJn ( io JJ. 
( I ) Populaer Radio Febr-. l10;,I) \'01 ~3 n r 2 
, :l6/ 3S. 
J~l)n ~t rllkUunsl)esJ;:J'h· nill';::: :1x ('Il \'u l"iabclfri' 
k\'cnsoscillator för ~llIallJ:t IlII~( rpkn~n s l1lodlllf' 
rinA'. 
4. fologor. 2 sdll*'mata. 

fi21.3!1(UJt7 11 .1 
T, ..owe.r, ~J "" (H "earr-II f l:Il.l..:;ir\l'pr', ~liJ1Ilt.'apolb . 
1!ollc ywe lI Hegnlntror 1'0 .. ~(jI"I.): rndu,l ,-In l 
Osd llnto r FrequeJIe),' (~olltrtll. 
(A) r':lce tronic, D c·c. (!OlD) '-01 22 ur 12 , 

St / SG. 

B r'st-r ivning av fillP:lL':lllIr flir frel""ensstnblli· 

~('I'in~: U\- osclllatol'er enr uiel ek trlslt uppvärm

uing o<:h (1in t('-rmi·~ka IIP!Hlratrr. Frek\'en~

.tnb ilir~t 0.01 ' /. :\,- :!7.1 :! ~Ie/s kri stnlI · refe

l'f'TJii stnn ua rd . 

1 fotog-t'., 1 !'Whl'lTI:1. J 1l11 H'1":-;I'l!l'mn. 2 fig. 


ModulpJ'ing 
021.3!){),Gl$,;3 
IJ21.306. fil;; 
Se re!. l1:~, L. 

r.21.3UG.(HK3 : R:!l.;;gli .ii~l.;; 115.1 
.\rgulmhau. L B. (;rllnJulltI • .1 (Department of 
.Blectric~1 Engine" rill;!. ~Ja"a('hllSQtt" lnsl"itnte 
nr Teehonology, Call1bl'iu:;c): Skr-'\Va\'e l,.. ..:\! 
jteccivc r. 
(-.\) Elcelronics De,·_ (l!WI) '-al 2:! Hl· l~ , 
101/10:3. 
Hp$krixning n\~ f'n lIlott.a~al'~ fiir [rf'k\'(\Il~llIo· 
clulcl'ing med };)O ke/:-; lJflnllbl'e fl(l, 
1 fo to ,!!r., 2 ~clternufig-., 1 fig- .. 1 1,1o('k~(·hpnta. 
4- osdIlogranl. 

f:21 .300.61s.a : G21.:l!)r. . r;2:1 _ ~1 116.1 
Trauffer. A: Ii')I Pho nn~ l';~lllil Pit 'k up. 
( A) Ha<li o-J.:Iect rolli r-" F (·l>l'. ( I!f;;() \' 0 1 21 lir ~ 

~ :lO/52. 

ll !!s l~ri \Tning :l\~ ('-Il gr:lmmorol1piel~up, i \ 'i ll:;( ' 1I 

~ig-ltal0 rna lh-crnira~ till för ~tiirkarc n (dcr{' '' 

törn) ~cnonl att pickupen U 19'i'I l' pn \'urilllll'( 

ku pacitanR, vil1{ClI freI:;n ' II~Il I(Hl lll l'rar ' 11 o:o'(·iJ · 

latar. 

5 (oto!!r. 2 8dlt'mnta ~ fl ,:":·. 


621..:l!lfi.G10.3 : G21.!\.1'i .71J:! .fi2!l-I l lO.'! 
Se rc·f. 1 to,l. 

Mottagare 
r:~1.3D(Ui21.5: 1i2l.39E:.lil S.:l 11 :i,'! 
>le r e L 115.1. 

r:21_:l!l1i.62Ui:! ]J7 
,\lnnS. S \\r n-::Ilg-ln{'(' riJJg' Tfll iuin;.:- lJ e pt.. 
B.U. l'.): ~lill;; I Thl'{'('·YnIH'" _\.C, )Iaill~ ltC'
l· ...~ i n ' l ' . 

(I.:) Wircles~ World Ff.'br. (WvO) vol äG ur ~ 
s 68/ 70. 

KO lIstrllktionslJeskl'i\niIL~ aven lr('röl's \':iXl' l· 

",trUmsul'ivl'll mottagare. RiirlJt'~I:rel~nin~' 3 st. 

E 1-';;0_ 'l'orrlikrlklnre. 

:! t'utogr. 1 !lChPnul, 


.ITERGIVNING 
ti:!1.aOO.l123.7: (,"2] ,39"2 .;;:': ) 11,2 
tie n'L IlLl. 

fi21 . ;1!)(i.6~3.s 
021_a!lli.662_a2 lIR.l 
lSro<·k-XnUlleNtnd. L : DelpfiJtl"(', 
(D) POll"l"",· Radio Febr. (JlJ50) vol ~:3 lir 2 

" :13/:14. 40. 

_\ rt il~~ln avhallulnr dimcIl Elollf'riug' av ('nkla 

niter fi!r IjuclreproduktioH~allmggTlill,gnl' UlC'tt 

~ldlda lHgt()JH~ · 0<'1 1 hög-ton ~ lJ vgta.l al'(·, 

1 ~l:heJOafi,~ . , 1 ku.rnJ . 1 lIoro(l~Tam, 


1~1 . :l!)().(j2;j . 21: G21 ,!{H4j.fll~ . :J ] Iii.'! 
Se l'PI'. J IG,L 

.fo'örstä.J"lllue 
(i~1.;l!J!J.G4;).!l.1I20_ ;:iI.02 11 D 
UlulClIlJCrA', H (Han'urt} lJ Ut"" C:Jnthrillgp J, 
]i.enne·dy, l" (Sp e nce r-Kenne dy IJulJor" l11e., 
CUlllbl'illg-:'): 20tl -\lt.: Tl.'u\'l.'.IJiu:!- \Vtrre Chain 
.\llIt'lifi!'r . . 

(,\) Eledrouico ll ec . (l!f'!l.J) "01 ~:! nr l:! " !OO/ 

lO!'. 

];c :-<kri\'JIiIl;!' :1\' (' 11 ap('rlodi s k flirstHrkare 3\' 

·-~ t,i'·H" 0-d\ :.: "-t y" för e n bandbredd frdn 10 

k,· j .- till :WO ~Ic/s mcu normala pentode r . 111 

dB fijr~t:irknin;.; , Flera stl'f, l..ulJna kaskad

I,onnl:.l~. \'arvid större flirSlli rkning eI'llt'l~, 

:! (otog l'. 7 Ci ;:r. 1 schemn . 


1J21.~n(.u:4;'.3:l+ 621.3!lG.6(ij.3 1:!/I.1 
Dt'lIny, \\' B: Ii'o r The Dha: l'hnillatin~ Li~tt:
lI e.r: _\I'l AtHlio I n put. ystefJl. 
(,\) AlIcIio Eng-incering .Jall. (l():iO) vol :;4 lIl" 1 
, !l/ IUj Il. 31/32. 
.Ar tik eln bcsI<rivel' ('on fÖr[ör s.t:i rkare Du'd VH
riahla t onkOH roll e r ut'h se),. iJlgtin;;ar. :--('))a
'rat nH tag~I·E'~nt. 
;; fotogr, :1 ~('h~mata~ 

li21 .3!) (j.t;4;),:~~~ )2 I 

Urllan, .J V (i"tnfr Eng.. WPIX. N . Y.): Hlgh

Qualitr ,\u ill ut ResIJuable ·ost. 

(_\) n" djo ami Te lev i ~ ion News N'o ~. (l!HfI) 

'-01 4:! II l' ;, , ~/59/60. 

J~on~tl'lIktion~uesl,ri\' ning a'" pn bigfrcln'en:-::

[ör s tHrkar(\ m ed 8 watts utg-' ugseifekt Yid 1 

\-oll ti ing':lllf'~ 'pilnning, Pushpullutgflllg. 

:1 f otogr" I t;clJf'ma. 1 kur\·:I. 


1;21.;;o6.64:.i .33 1'j" 

,:\I()~:n'l ·cn. P: 50 \\~u tt Pon.. l.:t c rk L' l' for Japvu, 
~tr " m . 
(D) PU[lulaer Rn tIi o De,,_ (194!l) vol ~2 nr J~ 
, :18.V284/28;;. 
KOIJ:~.tl·llldi on:-llJ e:-- kri\'nillg aven fursw'l'knre. 
likslrum8<1rin!Jl mct.l yibratoronlfUl'rnare, Drh~
0('11 ~Illt~t e~ i pus lIpull. ?\-('g ativ ilterlcoppling. 
;) [ötogl'" 1 ~I ...h("m:l. 1 kurva, 1 rig, 

li21 ,3!1n,()-!!j _ ;l~ 12:4 
B,.;th:er. l~: l i'ol'stacr kC'l" med bntterirpl' . 
(Dl Rauiomag n sinct D e". (lWO) vol 23 ur 12 
s 2011/20:3_ 

l~o n st rlll.. Hon 8bcsluirnin~ av ell förstärkar e, 

tJatt ' ridrh- e n meu inbyg'gd n( );: tyrni.ngslueter. 

.\\'~ p.dfl a t t an\'lillcla~ ~ nJll tiirfÖI':o>tHrJ\:nrr>. R iir .. 

twstyC'kniIlg' :3 st. 1~[I'1', 


~ fol ogl' ., 1 ~l'h enl:1. 


621.:3!iG.G-Jii .:l3: ()~1.31' 61.'! 
>l" reL 61.1. 

1121.3!JG.lJ.!5.331 ]21 
liclgan ID5 trinc t.. 
(D) Radtom'~II , in 0 1 I-.ke. (1!J4!1) '-01 23 nr 1~ 

, tOll/lon. 208. 

B~~l\ri\'nillg av ollkn typer :Iv utgilng-sRtcJ!', 

s[l\-iil sing-I4,3- 80m pu ... It1)lI11 .. ~lpg, Olika klass(·r, 

,\, AB. n odl C. d erLl~ fel och fört.länster. 

4 tig., 7 1< 1Irn,,·. 1 tllh~ll. 


1J21.3!IG.lJ.!J_3:j 1~.J 
Sowerby, ~J ~[cG (Clnl'Hln-Tl'le\'ision, Lttl.): 
Elcct r onie Ci reuitry: Coujllin:-:-s in n .c. Am 
plifh.' r~, 
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i 

(E) Wireless World ;Tan. (1050) ,""I i)() nr 1 
" 21/23.
Artikeln be;;kri.er nägra olika koppling,mclo

uer i likspUnniugsförs Uirl,urc . 

() schemafig. 


Regleril1gsanor(lningar 
G21.396.GG2.22/.33 126 
(D) RC-fUtl'C_ Populaer RuLlio Dec. (1:)49), 

vol 22 nr l:! ,; 286/287. 

Artikeln tergh'cn efter Wirele>, World Ol,t. 

1949 och behandlar RC-filt ers egenskaper och 

dimens ionering. 

4 t ig.• 1 tabell. 


621.391l.f,23.S 
tj2I.:19G.6G~.:l2 118.2 
Se ref. 118,1.. 

fi21.:l!)(LG62.32: iJ21.3!JG.621.59 
li21.:lUG.645.211 90,:1 
Se ref. 00,1_ 

621.390.Gll2.32 : 621.390.G~;:;.21-! IIt,2 
Se reL 9-1,1

fj21.3!J6.GG7. 3 + 021.396.643.33 I~O,2 

)Se reL 120,1. 

fi21.39G.6G7.0 : 534.85/.8G 103,2 
Se reL 103,1. 

621.:l!J6.G68.5IJ 127 
Smith, S E (Eng-ineering alHl Indust rhll E xpe
rinwnt :ltation, Univ. of E'lorida) : A StabillzeLl 
Voltage Dropping Element. 
(A) Rad10-Electrouic Enginecrlng Ed. of 

Radio and TeleYision News Nov. (194!l) yol 13 

nr 5 9 0/7, 27. 

Artikeln behantllar en stabili8atork(}pplin~ 

med kutodföljare a" "serierörstypen", med 

vilken en stabiliserad och g-Iättad liks pänning

I,an erhiiJlas m d eudast en ringa bleQder 'tröm. 

2 flg., 3 kurvor. 


AnteJmer 
621.39G.67.02!!.G3j .64 1~1\ 
PRimer, C 'V: lIIicrowu,·es - S. 
(A) Radio-Elcctronics Dec. (1949) \' 01 :.!1 nr :l 
" 36/ 37. 
Arlikelns 1\ttonde del beskri\'cr mottagar- och 
:sändaran tenne r för kommunikation 1):1 mikro
nigHingder. 
:~ fotogr. 4 tig. 

fl21.300.671 : 621.392.5 79,,'! 
Se reL 79,1_ 

G21.396.il7a 129 
};ckUn••J 'V (Chief Enginec l' WCFC, Beckley, 
West Virginia): Open-Wire Lin e för )i'-M. 
(A) Eleetronics No,·. (11149) "01 22 nr 11 S 

80/Sl. 

Beskrivning' a l mntarledn ing- fö r en lO-k'" 

8ändaruntenn, 
2 ng. 

Strömkällor 
621.306.1i82 1~0 
Le'yenUud. P E: Powe r Pac k De~igll. 
(A) Rarlio-Elcetronics Febr. (1950) \'01 21 m

;:; s 44/ 45 . 

Beräkn i ng och dimensiOJlpring av nUtlikriktare 

och ·fi lter. Val a,· tran sfonnator oe ll in ( "ä_n i r~

kapaeitd pa filtret för att fiL cn "i ss lik , p,'in 

Jling L'Her detta. 

3 ng. 


021.390.682: G21.31() .72~ . 1 6(J,_~
Sc raf. 60,1. 

621.3!lG.683 131 
Miller. L: A.C./D.C.-Batte ry Power • uppli '. 
(E) Wireless World ;ran . (19(j(J) .01 W nr 1 
s 31/32. 

Koust.rul\.tion s uata rÖT ett nti taggregat för 

VrO\~nlng uv apparater samt nåzra kopplingar 

i apparaters n:itdelar. OBS.! I'~ n schema rut

telse finnes l Wirele~s 'WorlLl Febr. 1050 s 6U. 

3 schemata. 

Komponenter och tUlbehör 
~21.3!l6.~!~.1 132 

6JO mLnLuture rjlret i forskellig aTl\'cudelse. 

(D) _Radlomagasinet Dec. (1949) vol 23 nr 12 
9 20,,_ 

NAgra exempel på användning av Tnngsrnm
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lllil.liat~' rröret (j~l U: fUl:i\-iinuarl'. oticillntol' ( I("} 1 

ka8ku(lkoppla-d lhgfl'ek\'en~förs tn rka re . 
3 sehcmata. 

G21.:3VQ.ti!l4.1 ];l:l 
Frye. ,l T: F'unualll(~Jl(u}s of Ratlio St'n-kin g 
- JQ. 

(,\) RaLlio -m cetronics De". (1()4!) "01 21 nr ;) 

s JO, 52, 54. 

Art.ikelns tionde del lJCskrh'er triod- och te

trou'röre ns uppbygg nad, funktion och un\'Und

ningsslitt. 

2 fotogr. 3 sc.} IPIlla tn, 3 fi g'_ 


621.300.GII4.1 13.1, 
Frye. ,l T: Fundame ntals or Hnl1 io Sen-h'ing
- 12. 
(A) Hadio-ElectrOLLics F ebr. (1930) "01 21 nr 5 
~ 5G, 58, (JO. 
Artikeln behandlar elek t ronrÖre.n kll rakteri 

:-:;tika och d c.')sns uI1vlindnin g- fnr lJe rliknin g uv 

apparate r _ 

l (otog r. 2 scheruafig-. 


fi21.300.ilD-!.41 + 135 
Jt rye, ,l T: Fu.o dam c ntal H or R~L1io ScnidnA" 
- 9: The Diorle VaCUUnl Tubc. 
(A) Radio- Electronics ~o,·. (l!HD) ,'öl 2 nr 2 
" 5{i, "S, 60. 
Ar tikelns nio nde Llel besk ri"er diodens, w ,' iil 

detektorLlioilcns som kraftlikriktar(Jiodens, 

tcori, utförllucle och verkning~sUtt_ 

1 Iotog r ., 1 flg., 1 };LLr\"a. 


Störningar 
fj21 .396.S~2.2 136 
Oake s, F: Noi E'{' in 11' i;'\: L'I} ltt'lS i:;tors. 
(E) Electronic Engi neering' Febr. (1950) "01 22 

nr 264 S i>7/60. 

Artikeln beskriver konstu te rand och uppmät 

lIin g av stö rsp!:inningur i fasta motsttmd samt 

mätapparatur för s:LdanR stö rningar. 

4 schcmafig. , 1 kurva, 1 o;;cillog ram. 


(j21.396.82S 137 
Rogers, D C (A.M.I .E.E. , Standard ~'elephones 
a nd Cable.): Snpressing lmpu!"", Nois . 
(E) Wirelcss 'Vorlrl Dc". (11149) .01 5u nr 12 

s 489/402. 

Beskrh-n in g a ,. en ny typ a" stö rningseliml 

nator. bn l!'e- randc sig pu störllingsimpulser~ 

varaktighet. 

3 schemata , 2 bl()('kscIwlUn Ut , 2 kun·o r, 


G21.396S1S.4 laS 
Gergen, ,J T_: Aurlio Sftuelch Circuils. 
(A) Radio-E1cdro ni c~ Det~. (11)40) vol 21 nr 3 

S 32/33. 

Beskrh'uing a" en enkel metod a tt astadkom

ma e n s törning-sc limina t.o l' för s operhdf'rody

ner med nnviindande u. en dllbbeltriorl . 

2 scllemafig. 


TELEVISION 
System 
621.397.54 139 
Kny, M S: COIOI' Televis ion? 
(A) RaLlio and 'l'elevl sion New]; DeL'. (1949) 
vol 42 nr {is 35/3S, 102, 104, 106/107.
Beskri vning av RCA's oell CBS's fiirgteled
sionssystem. Tvilf:lrgs - och tr('färgs~yslem. 
8 fotogr ., 4 tig., 3 blockschemuta. 

G21.:!!)7.r.7 : il21.3!J7'(i21. 7 140,1 
Uslan, 8 D (Chief Tcchn. I~d il "r, ;rohn F. Ri 
der Publisher, In c.) : 1'hco ry and Practice of 
llltercarrier TV - 2_ 
(A) RaLlio-Electron!cs Febr. (1950) '-al 21 lir 5 
, 31;/:31. 

Jj,esk rivnin_e- av te lc\· is ioIlRlllottn g-nr r.· c- nI i;.r1 

"intCl'C'3 rri l!r" -p ri ncip C' n . . 

:3 ...·c h emafig. 


Mottagare 

(i21.:3I)7.621 .5 141 

IIan.-e n , II (OZ7HB): Telev ision - 1. 

(D) OZ :\'0 ' · . (UH!) .01 21 DL' 11 s 1!l;J/198. 
]':" artikel"erle~ för-ta ud bC8krivcr tele"j
~ ionsmotlag-al'cns sy~t(>m . 
] sChemR, 1 blocl,schcma, 1 fig. 

fi21_:J!l7 .G21.7: 62.1_307_57 140,2
Se ref. 140.1. 

»Fading», fädning. 
Frågan om lämplig försvenskning eller 

lämpligt svenskt ersättningsord för den engel
ska radiotekniska termen >fading» har länge 
diskutera • Ar 1944 publicerades en TNC
~palt härom; se TNC 6 s_ 26. Där framfördes 
preliminärt förslage t att säga »svajning», vil
ket ord föreföll acceptabelt även i de öYriga 
nordiska språken_ 

Tiden har emellertid inte arbetat för detta 
tenn\'al , varken i Sverige eller i Norden 
övrigt. Ett förslag till en radioteknisk ord
lista 80m nu är under utarbetande i Danmark 
visar att man där åtminstone än så länge 
fastnat för ordet »tyning». 

Det fenomen, som skall komma till uuryck 
i lermcn, ger sig ju till känna som en mer 
ell <::r mindre oregelbundel uppträdand e för
svagning eller förvrängning av radiomottag
ningen. Längden av den enskilda variations
perioden kan vara av mycket olika slorleks
ordning. Den kan uppgå till bråkdelar av 
e1l sekund, men den kan också röra sig om 
minuter, timmar och dygn. 

Ordet tyning har olägenheten att leda tan
ken endast till försvinnandet och inte till 
återkomsten av styrka och klangfärg. Della 
kan vara försvarligt vid mycket långsamma 
variationer, men inte för de snabba. Ordet 
svajning lider inte av detta fel, men anses 
inte passa för varialioner som är avsevärt 
mycket hastigare eller avsevärt mycket lång
sammare än t_ ex. den mekaniska svajningen 
hos en mast. 

Frågan har diskuterats i Svenska Elektriska 
Kommissionens normkornrnitte för radio
nomenklatur, och därifrån uppges att man 
beslutat hålla sig till de t engelska ordet 
fading, i lämplig grad försvenskat. Visserligen 
lider detta ord av samma fel som tyning, men 
detta fel har man vid det här laget glömt bort, 
och i »fading» har man kommit att lägga in 
det erfarenhetsintryck man har av radiofeno
menet. Enligt det nämnda beslutet ~kulle man 
försvenska det engelska verbet fade till fäda, 
och alltså skriva verbalsubstantivet fädning, 
i överensstämmelse m ed t. ex_ kläda, kläd
ning, städa, städning. 

Detta är samma utväg som i inledningen 
till ovannämnda TNC-spalt angavs som en 
möjlighet, och TNC kan alltså ansluta sig till 
den valda terminologin och rekommendera 
den till allmän användning, Därmed skulle 
denna namnfråga ha bragts hamn efter 
m Llga Ars motigheter. 

.7 11'1 

{N'1 har va"I rek'VIIerat '\ 


Populär Radio:s 

Radiolexikon ? 


Del 9och 10 nu utkomna. 

" J 
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Bandspelare 
liJr, ~atö.t;~g,e 

Av fil. stud. ROLF PETTERSSON och mekaniker TORSTEN PETERSON 

(lom .) 

De rör som ingår i förstärkaren är 
följande: EF40, 6C6, 6C6, UBL21 och 
2.5L6GT. Man kan naturliglvis även 
välja andra rörtyper, men man bör nog 
behålla EF40 som ingångsrör, ty det är 
speciellt avsett för detta ändamål. Det 
besitter ytterst litet mikrofoni och ger 
upphov till mycket obetydligt brus. An
vänds ett annat rör som ingångsrör får 
man nog räkna med betydligt kraftigare 
brus än i modellapparaten ; har man in
byggd högtalare vill apparaten gärna 
).) klinga», om det inte rentav uppstår 
akustisk återkoppling i den. 

. POPULÄR RADIO NR 6/1950 

Oscillatorn 

Oscillatorn ar utförd som en nkel 
Hartley-oscillator, vars koppling fr am
går av principschemat i fig. 4. Spolen 
är lindad på en Alpha trirnspole typ C 
med 80+80+70 varv i dess tre sektio
ner. -ttaget är gjort efter 70 varv. Med 
dessa värden Jå spolen och med paral
lellkondensator (ej utritad i fig. 4) på 
omkr. 5 000 pF fås en frekvens på 3D-
40 kp/ ,. Höo-frekvemdrosselll (HFD) 
hindrar att högfrekvensen kommer in 
på utgångstransformatorn och ger sig 
in i förstärkaren. Det vore kanske ännu 
bättre att i stället använda en avstämd 
krets för detta ändamål, men en dylik 

är ganska svår att konstruera och i 
själva verket är drosseln fullkomligt 
tillräcklig för ändamålet. 

Nätaggregatet 

Nätaggregatet ··r helt skilt från den 
övriga förstärkaren. Det består av 2 st. 
2.52.5, som är parallellkopplade. Silnin
gen sker i två drosslar och två elektro
lytkondensatorer. Anodströmmen till de 
båda första rören bör silas i en extra 
drossel. Även glödströmmen till dessa 
båda rör bör likriktas och silas, ty det 
är svårt att komma ifrån brum, om man 
växelströmsmatar glödtrådarna. Det 
brum, som uppstår vid växelströmsmat

199 
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ning är emellertid ganska litet och kall 
gott och väl tolereras. Då det är fraga 
om en allströmsförstärkare, Hgger samt
liga glödtrådar i serie, varvid ingångs
rörets ena glödtrådssida är j ordad. Enär 
rören ej drar lika stor glödström, mask 
man ha shuntar på slutröret och in
gångsröret. Dessa är på 300 n (slut
röret) o<.:h 63 Q (ingångsröret) . 

Bandjöringen 
Bandförjngen hos apparaten är cn

kel (fi g. 8). Bandet ligger uppnystat pa 
spolen A och går över styrtrissan E över 
hjulet B till hjulet C och öv r F till upp
rullnillgsspolen D. Apparaten drives m' 
en vanlig Elektrolux grammofonmotor 
för allström, som direkt är kopplad till 
trissan B. Om denna har en diameter av 
61 mm och motorn gör 78 varv/ min. 
sa erhålles en bandhastighet av 25 cm/ r;. 
Upprullningshjulet drivs genom en rem, 
som går över en friktioIlskoppling direkt 
fdin B. Den använda grammofonmotoru 
är i klenaste laget för att dra dessa hå
da saker, så man måste överbelasta den 
något för att få den att »ork~ med». 
I modellapparaten är den kopplad för 
150 V och körs på 220. Den är dock 

SEKTION: E-E BryUrisso. lst. 

SE.KTlON: D-D 

~ammQ ut
rörande .om 
deloU le 
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vänts i apparaten flera timmar dao-ligen 
under ett par års · tid utan att ta skada. 
Det finns dock motorer för inspelnings
ändamål, som är betydligt kraftigare, 
men innan man köper en motor beir 
lilan undersöka hur mycket störningar 
lilan får från den. Man bör även lägga 
på minnet att störningarna j allmänhet 
blir mindre on motorn anbringas i ell 
viss vinkel i förhållande till inspelnings
huvudet. 

Förutom denna motor finns det en 
liten allströmsmotor fö r tillbakaspel
niugen. Denna bör vara utförd för 
lägre spänning o h bör k"ras med ett 
seriemotstånd, så att den kan stannas 
utan att bli överhettad. Den är kopplad 
på axeln A med en rem. 

Detaljernas placering 
De mekaniska delarna kan utföras på 

manga olika sätt. Det iir emellertid en 
del fundamelltala saker, som man bör 
iaktta. Förstärkarens ingångsdel och 
ingångstransformatorn får ej stå i när-

AluminiumPlåt I.Smm. Zst. 1 
/ w®1@ 1 ~~ 

J)" lalj er som in:,;-! r i 'l'klion C- c. o W 40 (,0 Sl too mm 
! I , , I 

Delal jN ,om ingår i sektion A- A. 

UKTION: B-B 

MOTOR 

co eo 'tDOmm , , " , 

2.01 
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Fig:. 8. Bandets väg i band"pelan>n. 

heten av nitgon av llloloj'erna, för att 
inte läckfälten från motorerna skall 
föror aka störningar. Huvudet måste 
placeras minst ett par dm från motorn 
men detla bör utprovas Iran fall till fall, 
då olika motorer länmar olika starka 
slörfält. Den i modellapparaten använ
da motorn är ganska hygglig i detta av· 
seende; huvudet har placerats på endast 
15 cm avstånd. Detta gäller dock endast 
om huvudet är symmetriskt lindat, så 
att båda halvorna har exakt samma in· 

Änoda+iöm till slutriir; 
osc. och röret innan &Iutstegei 

Anodslri)m tJI/T' , 
d~ tva första 
rören 

c__ __I~3_~ 

dukt ans. Om man slar\'ar med detta 
ökas störningskänslighetell starkt. Man 
b ör dessutom j ha starka växelfält 
över bandrullarna, ty då kopierar det 
inspelade sig från bandvarv till band· 
varv. (Hr störningar från Radiotj änsts 
apparater! ) l 

Mekaniska detaljer 

l fig. på sidorna 200 och 201 ges 
samtliga mått på de olika detaljerna. 

l På detta sä tt kan man faktiskt kopiera mag 
nelofonhnnd! (Se Electron ies dec. 19,19) . 

I det följande kommenteras endast de 
detaljer, vars funktion ej direkt fram· 
går av ritningarna. Friktionskopplingen 
(fig. 7) är av mycket enkel konstruk
tion. Remskivan (5) sitter löst lagrad 
på axeln genom bussningen (6). Ski· 
van (3) är fast. Mellan dessa båda ski
vor finns en packning av mI. Kopp. 
lingen kan göras olika hård genom att 
man höjer eller sänker hussningen (9). 

Uppspolningshjulen är delbara, så att 
man kan byta ut banden utan alt be· 
höva skaffa hjul, enär dessa inte är sär· 
skilt billiga. (Ett 8 mm filmhjul på 400 
m kostar kr 3: 75). Materialet till dem 
är 1,5 mm aluminiumplåt. Överdelen 

fasthålles medelst en bajonettfattning. 
Vissa apparater arbetar utan ö,-erdel 

på hjulen, men då ml\5te man använda 
plast. eller acetatband, men dessa är 
mycket dyrbarare i inköp än pappen,· 
band. Banden är upprullade på band
centrum, som består av ett mässingsrör 
med en inre diam. av 60 mm och en 
höjd av 6 mm. 

I röret är inslagen en nit, som gör 
att rullen följer med när hjulet roterar. 
Dessa centrum är mycket enkla att göra, 
ty man kan lätt sticka av dem i en syarv. 
N aturligtvis kan man även tillverka 
dem av bakelit eller något liknande 
material. 

(forts. i /lästa nr). 

100.Cl 

Fig_ 9. Fotografi av ett isärtaget hjul . Konstruktionen Fig. 10. Nätdelens principscbema. 

framgår av fig. på sid. 200-201. 


POPULÄR RADIO NR 6/1950 101 



sekund. Detta villkor uppfylles OIll res}·En direktvisande kapacitansmeter ~tansen i laddningskretsen, RL , hålles så 

låg som möjligt. Vid en batterispänning 
på 8 volt får man följande laddnings

Bland de allra vanligaste felen strömmar: 
radiomottagare är de som förorsaka,. 
av felaktiga kondensatorer. På en radio
verkstad har man därför mycket stor 
användning för ett instrument. med vii· 
ket man kan kontrollera misstänkta så
dana. För laboratoriemätningar med 
stora anspråk pa precision torde olika 
bryggkopplingar vara de lämpligaste, 
men i en senriceverkstad, där man kan 
vara tillfreds med betydligt lägre nog
grannhet, men i g -ngäld önskar en 
snabb mätning, är det i allmänhet bätt· 
re, om man kan använda ett direkt
,-isande instrument. 

Felet på eJI kondensator är oftast nå· 
got av föl j ande: dir kt genomslag. dåli ,.,. 

isolation eller ändring av det ursprung
liga kapacitansvärdet. 

Genom systematiska för"ök har en 
tysk konstruktör, P Cwien]., konstaterat. 

att det bästa systemet för att mäta en 
kondensator är ett som anviinder sig av 
laddningsströmmen för att beräJ..."I1a ka
pacitansen. Som bekant är den elektri
citetsmängd, som en kondensator tar 
upp vid laddning, 

Q=C·U 
varvid C = kapacitans i farad och U= 
= laddningsspänningen i volt. 

Elektricitetsmängden är alltså vid 
konstant laddningsspänning U direkt 
proportionell mot kapa itansen. 

Om man har en koppling, sådan som 
visas i fig. l, laddas kondensatorn när 

s.trömbrytaren står i läge a, och urlad
das över instrumentet när den tår i 
läge b. Instrumentet gör härvid ett ut
slag, som är proportionellt mot elektri
citetsmängden och därmed proportio
nellt mot kapacitansen. En sådan enkel 

anordning för kapacitansmätningar iir 
fullt användbar, men för praktiskt bruk 
har den den nackdelen, att instrumentet 
vid varje omkoppling endast gör ett 
mycket hastigt utslag. Detta gör, att det 
blir mycket svålt att avläsa det högsta 
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t te + 
Fig. L Prineip"chema för direkt\<i"ande kapa

citan8metcr. 

värde, som det vi'.'ar. För praktiskt bruk 
kan man dock låta strömbrytaren drivas 
av växelströmsnätet, varvid man får en 
växlingsfrekvens pa so gångcr i sekun
den. Till följd av sin lnekaniska trög
het, kommer instrumentet härvid att 
visa ett medelvärde för laddningsström
men, som även i detta fall iir propor
tir)Jlell mot kapacital1scn. 

':'Vlenellucldningsströmmen blir: 
Im = U.C'f 

vilket fiir exempelvis SO ph hlir 
lm = U· C· 50 

Eli förutsättning är dock härvid, att 
laddning och urladdning varje g:lng 
hinner avslutas inom en femtiondels 

u 

för C=O,l .(IF, Im= 0,04 mA 
C= l ,aF 1111 =0,4 mA 
C=6 pF, 1",=2,4 mA 

trömmarna är alltså även vid denna 
låga laddningsspänning så pass kraf
tiga, att man kan använda ett instru
ment med fullt utslag för 0,1 mA och 
ända erhålla möjligheter till noggrann 
avläsning även vid relativt små kapaci
tansvärden. 

id en koppling enligt fig. 2, är det 
av stor bet 'delse, att reläet S arbetar 
bra, så att man får goda kontakter, kor
ta omkopplingstider och frihet från 
kontakt-»studs». 

NI(itlloggrannhet 

Anordningens noggrannhet är främst 
beroende av avläsningsnoggrannheten, 
kalibreringen och omkopplingsreläets 
arbete. Det har visat sig, att man vid in
~trumentets ändläge J...an få en noggrann
Ilet av 1,3 r;;;., d"s. fullt i klass med ett 
relativt gott laboratorieinstrument. 

GH 

Fig. 2. Detalj,chema för kapacitansmetern . 

ex 
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P,.incipschemat. 
Principschemat framgil.r av fig. 1. Ef· 

ter oscillatorn följer ett oavstämt bu r· 
fertsteg i klass A med en högfrekvens
pentod, E F 42. Nagon nämnvärd ef· 
fekt kan ej detta rör lii11l11a, varför det 
följes av ytterligare ett oavstämt hög
frekvensförstärkarsteg arbetande i klass 
C. Klass.C·steget är bestyckat med en 
6V6·a, men intet hindrar att man tar 
ett kraftigare rör, t. ex. CII 6L6-a. Med 
6V6 lämnar detta steg mellan 0,3 o(,h 
0,5 watt högfrekvenseffekt, vilket är 
fullt tillräckligt att styra ut en ::JOj-a, 
aven om denna anodmoduleras till 
100 'X, . . Anodspänningen till oscilla· 
torn och skärmgallersvällningen till 
samtliga rör äro stabiliserade med ett 
glimstabilisatorrör, VR 1.')0. Filtrering. 
en av späll11ingarna sker j ett konven
tionellt drossel.kondensatorfilter, men 
härvid maste IJlan observera att några 
större kapacitanser ej få konuua till an· 
vändning efter stabilisatorröret, för att 
detta ej skall börja verka som en glim
lapsoscillator. 

För att minska uppvärmn ingen 
apparatlådan har, istället för likriktar· 
rör, använts tvenne envägs selenstaplar 
i push.pullkoppling. Den glödströms· 
lindning på nättransformatorn, som är 
avsedd för likriktarröret användes istäl· 
let tillsammans med en liten selen. 
brygga för alstring av manöverspän. 
ning till nycklingsreläet. Nycklingen 

204 

~ker alltså med ett relä , direkt på oscil· 
lat 1"11, vilket möjliggör brettk·in trafik, 
~amtidigt SOIl1 endast den I ga reläspän
!lingen kommer att ligga över nyckelns 
kontakter då nyekeln iir uppe. 

Oscillatorn. 

Oscillatorkopplingen är den av Clapp 
angivna, och dess komponenter ha valts 
i enlighet IJled de principer, som fram
kanmut tidigare i denna artikelserie. 
Sålunda utgöres oscillatorröret aven 
amerikansk högfrekvenspentod, 6BA6, 
ett helglasrör i miniatyrulförande med 
relativt hög branthet. Anod- och skärm
l?;allerspäullingarna äro stabiliserade, 
som tidigare nämnts. Regulatorröret 

StyrsändarE 
oscillator fG 

och lO~mE3 
Av C o HED 

Den styrsändare, eller VFO, som i 
konstruerats med tanke på att kum 
30 Mp/s, Emedan undre frekvensgr 
I&tet frekvensband utgör en heltals 
grundfrekvens valts så, att den lig~ 
täckas sedan genom lämplig frek, 
själva sändaren. Som ett önskemå 
kunna arbeta på samma frekvens 
påverkar oscillatorn. Ytterligare et1 
konstruktionen, nämligen att frekvel 
skala med en noggrannhet bättre i 
att arbeta på högsta frekvensbane 

torns frekvensstabilitet 

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

lämnar 1.')0 volt reglerad spälllling, vid 
strömuttag upp emot 40 mA. Då skärm
gallret hos oscillatorröret ej får arbeta 
med mera än 100 volls spänning, !;än

1-1, 

-------00. 
NYC.Kt.L 

t----oo <>-----o i! 

Fig. 1. Principschema för slyroscillalorn. OLs! C. (i gallerkrdsen pil l'll 
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ned Clapp

ao-/ 40-/ 20
!Isbanden 
~M. SM5AKQ 

följande kommer att beskrivas, har 
Ivändas för alla amatörband under 
n inom varje för amatörtrafik upp
f el av 3,5 Mp/s, har styroscillatorns 
lom 3,5 Mp/s-bandet. Ovriga band 
lutiplikation i ett eller flera steg i 

vidare uppställts, att VFO-n skall 
ett kraftigt slutsteg, utan att detta 
kemål har tagits som riktpunkt vid 
skall kunna avläsas på apparatens 
. 2 kpls, även om sändaren inställts 
ilket ställer stora krav på oscilla

mekaniska utförande. 

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

kes denIla med ett seriemostfmd, Rs• 

Skärm gallrets avkopplingskondensator 

är ansluten rHreA'l till katoden. 
Det ligger nära till hands, att försöka 

ret) har hlivit utan beteekning i iiehemat! 
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St'lc.tdi~ta. 
ev = Se text ! anvä nda ett reaulatorrör , _om lämnar 
(.', = 1250 pF silvcrgJimmer endast 100 volts spänning. och använ
C2 = 1250 pF silverglimmer da denna spänning till såväl anod som 
(.', = 100 pF silverglimmer ~ 
C. = 15 pF keramisk, npg. tempkocffi - skärmgaIIer, varigenum seriemotstån

cient det i skärmgaIIerlednin tYen undvikes. 
C.;= 0,01 .uF glimmer 
(.'. = 0,01 ,{tF glimmer Ett sadant arrangemang ger emellertid 
C;=O, l ,uF rullblock ett avgjort sämre res ultat, ty man måste 
C. = O,l ,{tF rulJblock 
C. = 200 pF keramisk hålla i minnet, att i så fall kommer o!'
CIO = O,l .!tF rullbloek cilIatorröret, från avstämllingskretsen 
CII "" 0,1 ,uF rullblot;k 
C'2= 100 pF glimmer sett, att få triodegenskaper med hL a_ 
c,,,, C14 = 2 X16 ,aF, 450/ 500 V, elyL triodens låga inre motständ. Avsikten 
C,;,= O,Ol ,uF rullblock, 3500 V provsp. 
Clij= l00 ,/tF, 12/ 16 V elyL med att använda en pentod är ju emel-
R, = 100 kQ lertid bL a. att minska den dämpning
R. = lOO Q, l W 
R;= 40 kQ R = 40 kQ rörets inre resistans utövar pa avstäm-o 
R.. = 100 kQ R7 = 50 kQ n ingskretsen. Seriemotståndet Ra är så
R.=400 Q l W R~=68 n, 2 w

' 10 k;'-,. 10 n r ' b ,Iunda nödvändigt för att kopplingenR9 
· = '., n , Juster art, e text . 

S,= Sa= tvåpoliga strömbrytare skall pre::itera det bästa möjliga_ Av 
S"= enpolig s trömbrytare k k II l l k 
Så = 100 mA smältsäkrrng samma orsaker an ej så a a( e e 
L= se text ! tronkoppling användas, ty då verkat- j Il 
HFO l = RFO 3= 2,5 mR HF-drosslar skärmgallret som triodanod. 

HF02 = se text! 

OR = 19- 12 H, 300 ohm, 75 mA (E Sund- En svag motkoppling har införts ge-


berg, typ SD 76) . nom det ej avkopplade katodmotstån-
T= nättrafo, sek. 2 X 300 volt, 60mA; 6,3 

volt , 4A ; 5 volt, 2 A (E Sundberg. det, R2 , vilket ligger mellan katoden oc.h 
typ NT 553) C1"C~-S föreningspunkt. Nycklingen blir 

V,= 6BA6 
V., = EAF42 härigenom mjukare, så att knäppar ej 
V; = 6V6GT bli märkbara ens om man lyssnar på
V. = VR150 (00,3) 

' den överton, som faller inom 28 Mp/ s-Lr, oe h Lr. se lext. 
'-~______________) bandet. Vidare kommer olikheter mel

2.05 



lan olika rörexemplar att utJamnas, så 
att kalibreringen knappast påverkas av 
rörbyten. Genom att röret dessutom 
kommer att arbeta närmare klass·A in· 
ställningen kommer oscillatorns över· 
tonshalt att minska, samtidigt som ris· 
ken för ej beräknade fasvridningar, viI· 
ka menligt kunna påverka frekvenssta· 
biliteten, kommer att minskas. 

Dessa fördelar uppnås emellertid på 
bekostnad av rörets effektiva branthet 
(Sell). Betecknas katodmotståndet med 
R'1 blir rörets effektiva hranthet: 

0 111 S betecknar hrantheten utan katod
motstånd. I föregående artikel (POPU
LXR RADIO nr l, 1950) funno vi att 
el och e2kunde göras större, ju större 
hrantheten var. och frekvens~tahiliteten 
förhättrades i sallllna mån som et och 
C~ ökade. Vid införande a,' katodmot
~t ä ndet måste man räkna med rörets 
,>ffektiva branthet enligt ovanstående 
furmel i stället för den normala hrant
heten, och kapacitansen hos el' respek
tive e2 måste alltså sänkas i motsvaran
de man. För att minskningen av dessa 
kapacitans r ej skall hehö,·a göras allt 
för kraftig må",te man i stället öka kra
ven pa spolens Q-värde. 

:VIed de i principschemat angivna vär
dena på el och e2måste avstämnings
kretsens effektiva Q-värde vara minst 
] 48 vid 3,5 Mp/ s och minst 182 vid 
:;,75 Mp/s. Kravet på spolens Q-,'ärde 
,ilar alltså kraftigt med stigande frek
vens, och för att hålla detta inom rim
liga gränser måste det frekvensoruråde, 
inom ilket oscillatorns frekvens kan va
rieras, hegränsas så långt som möjligt. 

Frekvensområde. 

I föreliggande fall har, med !Jänsyu 
till att oscillatorns övertoner skola ut. 
nyttjas sum styrfrekl'enser på de högre 
irekvensbanden, området för frekvens
variationen begränsats att omfatta en
dast en del av 3,;') Mp/ s-bandet. Under

sökes nämligen vilken frekvens grundto
nen måste ha, för att högsta frekvens 
inom alla övertonsbanden skall kunna 
täckas, befinnes det, att endast undre 
halvan av det tillåtna grundtonsbandet 
är erforderligt. Jämför tabellen! Genom 
att begränsa oscillatorns frekvensområ
de att omfatta endast frek renser från 
3,5 till 3,75 Mp/ s förloras blott en del 
av telefonibandet pa 80 meter, medan i 
det närmaste en fördubbling av inställ· 
ningsnoggrannheten på alla täckta frek
venser vinnes. I följ ande tabell har sam· 
manställts el1 översikt över de täckta de
larna av amatörhanden, den fYrundton 
(inom 3,5 Mp/ s-bandet) de fordra, 
övertonens ordningsnummer och den 
effektiva skallängd som erhålles, dels 
med en vridkondensator, vars kapaci
tans varierar riitlinjigt med dess vrid
ningsvillkel, dels med en speciell kopp
ling för spridning av de lägre frekven
serna inom den valda delen av grund
tonshandet. 

Med anviindning aven vridkonden
sator med rätlinjig kapacitansvariation, 
dvs. med hah'cirkulära plattor, erhål
les en kalibreringskurva. som i det när
maste är en rät linje om, liksom i detta 
fall, frekvensområdet är litet. Detta 
framgår a fig. 2, där såväl kalibre
ringskurva som skalans utseende alltytts 
och avstämningskretsens uppbyggnad 
angi\Yits. Den speciella koppling för att 
sprida de lägre frekven erna, som ovan 
omtalats, återfinnes i fig. 3, där även 
skalkaraktären oeh kalibreringskurvan 
skisserats. Vilken koppling man väljer 

att utföra. beror i hög grad på de möj
ligheter att kalibrera den färdiga oseil· 
latorn man har. I modellapparaten, SOI11 

kalibrerats med hjälp aven 100 kp/ s
oscillator med multivihrator (beskriven 
i POPULÄR RADIO nr 6 1945, s. 
116), har kopplingen enligt fig. 3 an· 
vänts, men står endast en mottagare till 
buds som hjälpmedel, kan man, utan att 
apparatens funktion i övrigt försämras, 
tillämpa kopplingen enligt fig. 2 och 
anse att kaliLreringskurvan är en rät 
linje. Önskas större noggrannhet, kan 
man sedan korrigera för den ej fullt li
neära kurvan genom att beräkna en 
skala med hjälp av , följande formel, ef· 
ter det att oscillatorns högsta och lägsta 
frekvenser intrimmats. 

Här hetyder fl det procentuella avstånd 
från skalans lägsta frekvens" som frek
yensen J ligger på. 

För alt täcka ett givet frekvensomrä
de måste alltid den variabla delen av 
a\rstämningskapacitallsen stå i ett be
stämt förhållande till kretsens nollkapa
citans. För de i modellapparaten valda 
frekvensgränserna gäller, att nollkapa
citansen skall vara 8,72 gånger den val
da kapacitansvariationen. Är exempel
vis kapacitansvariationen i en krets en
ligt fig. 2 20 pF måste lloIIkapacitansen 
uppgå till 174 pF. Att beräkna de olika 
kapacitanserna i en krets enligt fig. 3. 
är något mera komplicerat, men i prin
cip giilIer vad ovan sagts. 

Tabell 1. 

Amatörband 
Mp/s 

Grundton 
Mp/s 

Överton 
nr. 

3,5-3,75 
7,0- 7,30 

14,0-14,4 
21,0-21,5 
28,0-30,0 _ _ 

3,5- 3,75 
3,5-3,65 
3,5--3,60 
3,5-3,58 
:3.2=-3,75 

l 
2 
4 
6 
3 

Effektiv skallängd i % med 

rätlinj. evar speciell kopp!. 

100 
62 
42 
35 

100 

100 
75 
59 
52 

100 

Anm. 3,5 Mp/ s-bandet omfattar frekvenser från 3,5 till 3,95 Mp/ s med en lucka mellan 3,635 
och 3,685 Mp/ s. 21 ,\-Ip/ s-bandet är ännu ej upplåtet för trafik men väntas komma nästa år. 

28 Mp/ s-bandet omfattar 28,0 till 29,7 Mpj s. 
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Fig. 2. Kalibreringskurva och skalkaraktär då C" ändrar kapa· Fig. 3. Med denna uppbyggnad av den variabla kapacitansen 
citansen proportionellt med kondensator xelns vridningsvinkel. erhålles en kalibreringskurva, som favoriserar avläsningen inom 
Observera att avläsningsnoggrannheten är praktiskt taget kon den undre halvan Il avstämningsområdet.. Jämför skalan med 
stant över hela avstämningsområdel, och a tt frekvensändringen den om konstruerat,. j Hg. 2! Kapacitansen hos el; antas va· 
är nära nog direkt proportionell med kondensatorinställningen. riera på 
Detta gäller med allt större noggrannhet ju mindre avstäm

ning området är. 

I föregående artikel konstaterades att 
den variabla kapacitansen skulle göras 
sa liten som möjligt, och då inräknades 
såväl nollkapacitanser som strö. och 
ledningskapacitanser i den variabla ka
pacitansen. I detta fall måste alltså den 
resulterande kapacitansen av CI' och Co 

eller CI" Cs och Ca vara så liten som 
möjligt. Detta uppnås genom att välja 
CI • liten, eller resulterande kapacitansen 
3\· CI• och Cs liten. Många ha gjort den 
erfarenheten, att oscillatorn ej vill 
syänga under ett visst värde på den va
riabIa kapacitansen. Detta har sin or
sak i, att den använda spolens Q-värde 
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ej ar tillräckligt högt vid den, genom 
minskningen av kretskapacitansen, allt 
mera stigande frekvensen. Då det stäl
ler sig svårt att uppn å Q-värden avse
värt högre än cirka 300 för en amatör
tillverkad spole, och kravet på Q-vär
det stiger snabbt med stigand frek
vens, måste ett minimivärde på den va
riabIa kapacitansen sättas, och i detta 
fall kan man beräkna att en kapacitans
variation av ca 7 pF är det lägsta värde 
som är användbart. Spolens Q-värde 
måste då uppgå till minst 205 vid 3,75 
NIp/s, vilket bör vara uppnåeligt. T ill 
'pol ns konstruktion återkomma vi i 

samIUa sätt 80m i fig. 2. 

samband med beskrivningen av det me
kan iska utförandet. 

Ra!jertstegell . 

Oscillatorspänningen uttages till nästa 
rör från katoden via en kondensator, 
CI. För att hålla belastningen på oscilla
turn konstant har denna kondensator 
givits negativ temperaturkoefficient, vil· 
ket i viss mån kompenserar för ändring
ar i nästa rörs ingångskapacitans. För 
att hålla belastningen på oscillatorn vid 
lägsta möjliga värde har dessutom detta 
rör inställts att arbeta i klass A, och det 
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är vidare oavstämt. Da det följes av yt· 
terligare ett oavstämt steg måste spe· 
ciella åtgärder vidtagas för att instabili. 
tet ej skall uppstå. Risk föreligger näm· 
ligen, att det sista röret skall svänga 
TP·TG på en låg frekvens, som hestäm· 
mes av högfrekvensdrosslarna, avstäm· 
da med lindnings. och strökapacitanser . 
.i\ven första röret kan komma att svänga 
på samma sätt genom att HF·drosseln i 
oscillatorns katodlednillg ingår i detta 
rors gallerkrets. Botemedlet är, att 
drosslarna utföras med så olika induk· 
tans som möjligt utan att deras funktion 
i kopplingen försämras. samt att stegen 
skärmas väl från varandra. 

För att i största möjliga mån kunna 
använda i handeln till yängliga standard· 
detaljer har valts att linda en speciell 
HF·drossel, niimIigen HFD2 i EAF 42· 
ans anodkrets, medan HFD1 och HFD'I 
utgöras av vanliga 2,5 mH högfrek. 
vensdrosslar. Stommen till HFD2 utgö. 
res aven hit plexiglasstav, svarvad och 
l)orrad enligt fig. 4. Den lindas sedan 
så, att dess egenresonans kommer att 
ligga obetydligt över den högsta oscilla· 
torfrekvensen. Med 50 vanT i varje sp r 
får drosseln egenresonans omkring 4,5 
Mp/s, vilket sänkes något vid inkopp. 
ling i kretsen. Det värde på impedansen 
i rörets anodkrets, som på detta sätt er· 
halles, ger tillräcklig förstärkning för 
att sista röret skall bli utstyrt. 

Naturligtvis kan andra stonllllar kom· 
ma till användning, men då får lind· 
ningsdata utprovas därefter. Man bör· 
jar då med ett stort antal varv i varje 
spår, och uppsöker lindningens egenre· 

~lANK KOPPARTAAD. \lf =0,8 

/ 

J.'ig. 4. Slomme av pl exigla~ a\~edd för högfn·hensdros~eln HFD,. 

Fif!:. S. Närbild a,' D\ f lämning,krel't'n f,ir Clapp·oscillalorn. 

s(Jllansfrekvens, t. ex. genom aU obser· 
vera vid vilken frekvens absorbtionen 
frall en variabel oscillator är störst 
Härvid skall den variabla hj älposcilla. 
torns gallerström hli minimum. Ligger 
resollansfrekvellsen under den önskade, 
minskas varvtalet nåo-ot i varje spår 
uch egenresonansfrekvensen uppsökes 
an yo, tills det rätta lindn:ingstalet fun· 
nits. Detta förfarande kan bliva rätt 
tinsödande, men om egenresonansen 

kommer fel kan drosseln till och med 
komma alt verka som en kapacitans och 
rörets förstärkning uteblir då nästan 
fullständigt. 

Effektsteget med 6V6GT skall arbeta 
i klass C för att någon nämnvärd verk· 
ningsgrad skall kunna påräknas. För 
alstrande av den erforderliga gallerför. 

spänningen användes en kombination a\' 
katodmotstånd och gallerläcka. Katod· 
motstilndet tjänar dessutom till att skyd. 
da röret för allt för hög anodström uno 
der de perioder nyckeln ej är nedtryckt, 
dvs. då oscillatorn ej svänger. Från 

detta rörs anod uttages högfrekvensen 
via en 100 pF.s kondensator och en 
koaxialkabel till sändaren. Skulle man 
önska avstämma detta rörs anodkrets, 
om största möjliga effekt behöves, kan 
man även göra det utan någon märkbar 
återverkan på oscillatorns frekvens. 

(joris.) 
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das för att vid hnvndstationen ge uppgifter 
om hnr långt bort från stationen bilarna beSveriges första taxiradio 
finner sig genom mikroamperemetern i mot

,lrtnn ett rrrwändningsomrfide iiir radion 
I samhällets tjänst har i dagarna tillkom
mit i form av ta:dradin. Inom fiirstadso m
råden och nll! på landsbygden där drosk
bilarna ilir "ijra lomma npfJ till nära hälf
ten av vägsträckan jör att kunna betjäna 
allmänheten, har dct visat sig av ovärdcro 

lig bClydel.sc både ur drift.ekonomisk och 
sen'ices)'npunkt, att chaufförerna kan stå 
i kontinnerlig mdiotelefonhontaht med !11t
vndstationclI. 

J),'n föra ta taxistationen i verige oeh fö r 
önigt i h~la kandin vien. Eom infört radiao 

kommunikation med s ina bilar, nr Huddinge 
taxi. Denna ligger i centrum av ett vidsträckt 
förort~område med ett rik förgrenat vägnat. 
])fO!;kstationen ligger s trax in till Hudding . 
järnvägsstation, och många körniuo-ar kan av 
olika anledningar k mma aLL uIsträckas anda 
lwd till söder om Södertälje, dit det är tre 
mil , och in i Stockholm, dit det är två mil. 

Huddingestation ' ns apparatur är av engelskt 
fabrikat. Sveri~e är f. ö. det sjätte lande t i 
världen som inför taxiradio. Förut har den 
införts i New ork, London. Bryseel, Ziirieh, 
Gent oeh Antw'rpen m. fl. städer. 

r England har myndigheterna amjöa t tvl 
olika band för Iylika förbindeloer - näm
ligen 80 Mp;'s-bandet (ca 60- 100 Mp/sl 
frir polis, brandkår, ambulans och andra vik
li)(a tjänster och 160 Mp/ s-bau,!ct ( a 15 

184 Mj / s) för privat bruk och sjöfartoradio. 
För Huddinge-taxin användes två olika 
frekvenser i närheten av 7.5 Mp/s, detta för 
den händelse man skulle ,' ilja övergå lill 
duple.-xsystem. Alt använda ännu högre fre "· 
v"nser för taxiradio i vart laud torde knap
pas t vara lämpligt med hänsyn t ill el kortare 
vågornas högre dämpning i vår relativt kupe
rade terräng. I Danmark däremot, där det 
knappast finns n gon kuperad t,~rräng alt tala 
om, har det visat sig att Irek cn>'er i närheten 
av ISO Mp/ s är lämpliga. 

FörL, Eom var i tillfälle att gö ra en prov· 
tur med en av Huddin.'l;e taxi5 bilar, kunde 

konstatera alt r adioanläggningen för delta 
ändamål mer än väl fyllde sina uppgifter. 
Utan märkbara ljudstyrkcvariationcr eller be
svärand e störningar upprättha Is utmärkt för
bindelse var bilen än rnllade frum ~åväl inom 
'Södra fö rs täderna som även inne på gatarna 
i Stockholm. Att ljudstyrkan i senare fallet 
,'ar något !'änne, fastän mer än väl tillräck
lig, var inte alt undra på med hän.yn till den 
högre dämpningen. Ä en mellan en hil pa 
körning ute i det knperade området 'öder Olll 

ödert älje och Huddinge taxicentral kunde 
kontakt uppnås, fastän i detta fall bilens 3
watts sändare var svår' r ' att nppfa tta på 
stationen än vad den senare' 12-watb 5-än
dare var i bilen. 

Som en knriosit et kan nämnas, att dellIla 
rad iofiirhindelsc även i 'i" mån kan am än

tagart'ns anodkret~, på vilken visaren gör ett 
»dip~ nedlIt proportionellt mot bilstationell5 
fält styrka och därmed mot avståndet till bilen. 
Del.ta k-unde -onstateras vid samtal med en 
droska på hemväg från Stockholm. 

En egenskap hos denna radiotelefon, som 
gör den särskilt lämpad fö r taxibilar, är dess 
ömå dimensioner. Hela 3-wattsstationen, som 
har 14 rör i mottagaren ocb 8 j sändaren, tar 
nämligen inte mycket ~ törre pla ts an en van
Ii .... hilradiomottagare och kan hekvämt mon
teras under instrnmentbrädan. 

"bn skulle kanske ,-äntat sig att för en 
mobil station av denna typ skulle användas 
frekvensmodulerin g. Man använder emel
lertid i den encrf· lska ntrU$tn ingen amplitnd
modniering, ,om t iUsammans llled ett III 'cket 
pHektivt ~ystem för störningsdämpning ger i 
lIct närmaste helt störningsfri lllo tlagnin;i. 
Bilarnas tändstiftEs töt ningar h Iler sig huvud
sakligen vid något lägre frekvemer (30-40 
SIpl ) ;-n de fö r förbindeloell använda. Vid 
(ärd genom Stockholms gator är det egent· 
l igen endast bussarnas vindrutetorkare, som 
J~tadkl)mmer mer besvärande ~ törnillgar. Dc 
-, ttirningar av intermittent karaktär, 80m åstad
komme ' av bilarnas tänd.tift och av elektriska 
strömbrytare, undertrycke" så gott som full
ständigt i mottagaren. 

TIll s i"t några driftserfarcllhcter från Hud
dingetaxi . Tomkörningarna har reducerats från 
4S "/0 till mindre än 8 "/o, mätt efter antalet 
körda kilonletTar, och man beräh.-nar alt radio
anläggnin gen .-parar 30- ;)0 öre per körd mil. 

B S 

Fig. 1. Den mobila 3-wattsradiotelefonapparalen är byggd i en enda Fig. 2. Innanmätet av 3-wattsstationen visande sändare, mottagare 
enhet . Dimensionerna är endast 29,2 X 13,3 24,8 cm. vikten 7,4 kg. och strömförsörjningsenhet. Trots de små dimension~rna blir räck

Monteras lätt under bilens instrumentbräda. vidden med denna radiotelefon över medelkuperad terräng ca 90 010 

a~' den som uppnas med lO-watts apparatur. 

POPULÄR RADIO NR 6/1950 2.09 

http:bClydel.sc


Problem l B har lockat ett flertal lösare. 
En lösning, som Likström uppskattar, kom·Problemsidan 

Problemred. ber få tac.ka för det intre -e 
läsekretsen visat för problemsidan genom sina 
insända lösningar. Tyvärr korn j u tidningen 
ut något för sent. varför en del kanske inte 
hunnit få in sina lösningar i tid. Men vi skall 
försöka bättra oss på den punkten. 

Över problemsidans uppläggning och pro
hlemval utbad sig dess redaktör läsekretsens 
utlåtande, och han har till svar fa tt både 
ris och ros. 

En herre i Motala vill redan från början 
avliva hrr Gallerström och Fält. Inga oväsent
ligheter är hans paroll, och den vill han ha 
mcddelad i tidningen. Prohlemred., som en
dast avsåg att slippa skolans problemformu
lering, böjer sig gärna för dctta önskemål och 
lägger Gallerström och F ält på is, tills nagon 
efterlyser dem. Sagda herre har även genom 
en sällsport kvick anspelning på probJemreds 
Bamn gratis gett densamme en signatur : 
»Likström». Som tack lovar Likström, att göra 
vad han kan för att även Motala (som är en 
idyllisk och vacker stad) skall få höra tala 
om energiprincipen. 

Men nu till lösningarna. Problem l gällde 
kondensatorer. Dä sex kondensatorer på l ,aF 
seriekopplas erhålles en kondensator på 1/6 
lIF, och då 4 kondensatorer seriekopplas er
Il1mes en kondensator på 1/4 lAF. Om en kon· 
densator på 1/6 ,u anslutes till 220 V = upptar 
den laddningen 220/6 ,,,Cb (mikrocoulomb) och 
energimängden 1/ 2·1/6·220 ,,,Ws (mikrowatt
sek.) . Hopkopplas denna laddade kondensa
tor med en tom på 1/4 pF, kommer en ut
jämnande strömstijt att urladda den första 
och ladda den senare, tills spänningen är den
samma över båda kondensatorerna. Vidare är 
summan av deras laddningar lika med den 
förstnämnda kondensatorns laddning före hop
kopplingen. Antages spänningen efter ut jäm
ningsförloppet till V erhålles eh. 

_1_ V+ _1_ V= _1_ '200 
6 4 6 

2V+3V= 440 
V = 88 volt 

Då utjämningsströmmen flyter fram genom 
ledningarna utvecklas i dessa Joule'skt värme. 
Detta medför, att systemets totala energimängd 
minskar, varför kondensatorernas gemen sam
ma energiinnehåll efter hopkopplingen bli r 
mindre än vad den förstnämnda kondensa
lorns energiinnehåll var före hopkopplingen. 
Alltså ffire hopkopplingen var energiinne· 
hållet 

2,10 

och efter hopkopplingen 

lP.=] '(!~ +~\)'88~'1O~ =4 ' 
- 2 6 4 , I 

. ~ . 10-:i \Vs 
:l 

1f/z 
= 0,4

W] 
60 % uta, den ursprungliga energi 110m vandlas 
saledes i Joule'skt värme vid hopkoppJingen. 

:\1an är j u van vid att kunna försununa led
ningsresis tansen vid elektriska räkningar, men 
detta låter sig ej göra här. Det intressanta är 
emellertid att energiförlusten i en sådan kret ' 
vid en upp- eller urladdning är oberoende av 
kretoens re5iötans. Minskar resistansen ökar 

nämligen striimstyrkan och I ri2dt hlir kon

stant. Vi kan viöa detta för exempelvL den 
vanliga uppladdningen av ell ideell konden
sator med kapac itansen C. Kretsens totala 
resistans må vara r. Elementet har emk. E. 
Strömstyrkan får då form en 

t 

E r e 
i e:: e 

r 

och vi erhälla energiutvecklingen ] r 

f 
2t ~ 

E': - re . E' I reIf' = r e dt= --; -2r

2t 

rC = ~ C/o"
2 ," 

Som synes är energiutn~cklingell i led
ningarna precis lika stor som den energi
mängd kondensatorn upptar och helt beroen
de av värdet p r. Detta att kretsens Jonle
ska förlus ter är beroende av ledningsresistan
sen gäller alltid vid laddning och urladdning 
av kondensatorer på ovanstående sätt. 

Bland de lösare, som ägnat sig åt uppgift 
l A , vill Likst röm särskilt framhålla hr Henry 
Östberg, Nathorstvägen 21 , Johanneshov, vil
ken tydligen grundligt genomtänkt- problemet 
och följakt iigen räknat rätt och svarat klokt 
både i spänning3- och energihänseende. An· 
nars har samtliga lösare beräknat spänningen 
rätt, men ej kuunat klaTa upp encrgiförhållan
dena nöjakt igt. Likström har här naturligtvis 
inte tänkt sig, att !(isarna skall behöva be
räkna ovanstående energiintegral utan har 
nöjt sig med ett resonemang som är baserat 
pil, »sunl bond.förständ». 

mer från hr Göran Packendorfj, Värmland , · 
gatan 8, Borås. Denne har nämligen gjort en 
;;kiss över flödets väg i järnkärnan. Det giir 
man genom att börja i någon punkt inne i 
järnkärnan och sedan hela tiden förflytta sig 
parallellt med kanten, tills man så småning· 
om kommer tillbaka till den punkt i vilken 
man börj ade. Man ser då, att flödet kommer 
att gå två gånger genom spolen med 2n varv. 
De inducerade spänningarna benämnes En oeh 
E~1I ~amt flödet järnkärnan ~ . Induktioll'
lagen ger: 

E, lO-s'n' d (2 (j) 
Il dl 

E" = 10-8 . 2n' d ej) 
-1/ dt 

Oel! om omsättningen som vanligt sättes till 

TE 
N = erhålles N ='l. 

2n 

Hr l'ackendorff är även så fallen för ovä
sentliga utsvävningar, att han tackar för ~ett 
trevligt problem som fick tiden att gå medan 
påskäggen kokades påskafton 1950», så Lik
ström hälsar tillbaka och hoppas, att äggen 
inte skall ha nedsatt lösningsförmågan till 
nästa nummer. 

Liknande oeh fullt ut likvärdiga lösningar 
har inkommit från hr Harald Tufall fra Ber· 
gcn i j orge och hr Nils Sjöberg, Burspråks· 
"ägen 18, Johanneshov. Det här problemet 
bar varit aktuellt bland elektriska problem
lösare tidigare och Likström vet ett fall, då 
en dylik transformator faktiskt måsIe byg
gas för att övertyga en man, som in i det 
sista tvivlade på induktionslagen. Och då fick 
man tillfälle att konstatera, alt hr Sjöberg 
har rätt, då han skriver: »med det angivna 
ntförandet blir dock läckreaktansen och reak
tiva spänningsfallet stort.» 

Och så är det dags för ett par nya pro
bien]: 

Problem 3 A (lätta uppgiften): 

Det finns ett gammalt tändsticksproblem, 
som går ut på att med .sex stickor åstad
hOT/lina 4 kongruenta liksidiga trianglar. 
Lösningen är, alt man först tar tre stickor 
och lägger dessa, så att man får en li/,-· 
s/dig triangel, där sidans längd är lika 
med en tändsticka. S edan tar man de trc 
återstående stickoma och reser upp var 
och en av dem jrän varsitt av den nyss· 
nämnda triangelns höm på sådant sätt. 
alt de tre uppresta stickorna råkas i en 
pnn/a. Stickoma kommer då att utgöra 
kantlinjer i en regelbunden jyrplaning 
(tetraeder). Vi föreställer oss nu, alt vi i 

(forts. på s. 212) 
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Se engelsk television] 

Följ med på POPULÄR RADIO:s studieresa 

till England i höstI 

pen 6- 16 september i år anordnas 
Binnino-ham den sedvanliga radiout

ställning, som tidigare alltid a\' hållits 
i London och som varit allmänt känd 
under namnet »Radiol 'mpia». Denna 
utställning, vars mera offjciella benäm
ning är »National Radio Exhibition», 
har alltid varit en stor händelse, den 
engelska radioindustriens stora arligen 
återkommande generalmönstring. Alla 
nyheter på radio- och elektronikområdet 
brukar först dyka upp på denna utställ
ning, där man alltid först kunnat spåra 
nya utvecklingstendenser och kunnat ta 
del av de senaste landvinningarna på 
området. 

I är kommer denna utställning att för
läggas till Birmingham. Tyngdpunkten 
är förlagd till televisionen men alla 
verksamhetsområden för den mång
sidiga engelska radioindustrien kommer 
att bli representerade. Sålunda kommf r 
utställningen att omfatta alla slag av 
radiomottagare med komponenter och 
tillbehör, vidare teletekniska utrustnin
gar, radaranläggningar och elektronik
anordningar för civiL kommersiell och 
industriell användning. 

POPULXR RADIO krimmer i år att 
arrangera en studieresa till denna ut
ställning i Binningham. om framgår 
av programmet här invicl. kommer ock· 
sil ett besök att avläggas på BBC:s tele
visionsstudio i Alexandra Palace och 
likaså kommer den nya TV-sändaren i 
Birmingham att beses. Re ..an i England 
kommer att företas i bekväma hussar 
och resrouten har lagts ,ä, att besök 
kommer att avläggas i bL a. Oxford och 
Coventr)'. Nära tre dagar \::ommer att 
tillbringas i London och tva hela dagar 
i Birmingham. Överresan till England 
sker per båt. 
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Preliminär resplan 
för POPULÄR RADIO:s gruppresa 

till England 9

Lördagen den 9 

Måndagen den 11 

Tisdagen den 12 

Onsdagen den 13 

- 18 september 

Avresa från Göte
borg med Suecia 
eller Britannia 

Ankomst till Tilbury, 
därifrån per järn
väg till London. An
komst till London 
ungefär kl. 11. Be
sök på Alexandra 
Palace (BBC:s tele
visionsstudio) 

Avresa från London 
med buss till Bir
mingham över Ox
ford-Stratford 

Besök på National 
Torsdagen den 14 	Radio Exhibition och 

TV-stationen i Bir 
mingham 

Fredagen den 15 	 Avresa med buss 
till London över Co
ventry-Warwick 

Lördagen den 16 	 Kl. 16 (omkring) av
resa från London 
till Tilbury. På kväl
lel') avresa från Til
bury med lSuecia el
ler Britannia 

Måndagen den 18 Ankomst till Göte
borg på morgonen 

\.. 	 ) 

Vi vågar tro, atL den resplan vi la!!t 
upp kommer att ge deltagarna en myc
ket alls idig bild a vad engelsk radio
industri av i dag kan åitadkomma och 
likaså kommer säkerligen deltagarna att 
få en mycket värdefull inblick i hur 
långt England konllnit ifråga om ~in 

television. Vi räknar därför med alt 
denna gruppresa kommer att bli utom
ordentligt värdefull illte endast för 
radioindustriens män, som vill göra sig 
underrättade om de senaste landvin-

Denna bild visar översta delen av den 250 ro 
höga antennma5ten för den nya television>
sändaren i Sulton Coldfield nära Birmingham. 
Längst ner på bilden 5er man den avsats, b 
lägen på 200 m höjd, som ,;amtid igt utgör 
slutstation för den j tornet inmonterade hi~ 
sen. Överst på bilden ser man de åtta sändare
dipolerna, som utstrålar bild- och tonsigna

lema från sändaren. 

ningarna ifråga 0 111 radio och television 
utan också för de radioamatörer, som 
vill hämta nya impulser och ideer från 
det land, som f. n. är ett av dem som 

2.11 
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B U LG I N Polenliornelrar 
n("~~a hö geffektini pott'nthnnctrar ha linJiir 

h..trnktel'i;tlk nled en ma~x. tolerans II\P ± 1;; . , . 
~'t\"\"ikelsc från llnJiiritt"teu. (K'lt t~n ± ;) 'It H,'
\"iJt.:e.I",,~ <vid ",tart- och ~.. \'~lutningl!lkontn:l,-ten. lin
dade med utvald Dlobitl'indst.rlid av icl{E!I u~ide

r(l,u(le lt.arl.lktii..r. J!otentionlet.J'nrua ä.ro fl\'s<-tlilu 
(ör :J \" luu,xJ.mnl kon!'it.nnt bela!iitning ,-Id 70 0 C. 
Ile l tabe llr-n ~IH!("lfit'erude strönlSh-rkorntl. gäl

l~r nir \-;,tr.l ., del av Iwlu ('lt~ment~t. 

J)Nl srwc,icllt mjll)cgtl ende koutaktarnlt."n heTtir 

alclrig ulob.tånlbtt."lementct utan glidcor p.'i en 
!'ikJ ' <1t.1sr,l..it, \'illcet gör lJotentiomet("rn sii gott 
,",om f)ubditII g-. 

Pott>:ntimllct."I'1l. Hr ~~irR]dlt. nn,'iindbllT rör va
riabla fi;rli'l,iinningur och nudrn lu'l),plinga.r med 
hehH~tnin::;llr f"J Ö,"-.-~rstigallde 3 'V. likaledes fUr 
tOIl- Ooch Ijndreg"'1l1age fUr högtalare. tör ,"ilket 
de lai;:ohmlgu typerna. äro Sll("('it*Ht un,'ändbaru. 

E(t(.r !öltkh.:pro\"~kontr()lI, vur"i(1 potentlonu-t ... 
ra rna, utsattes för 25.000 ,'ariatIoner med ton 

iiJldringo a,' liolltnJ....-tanucn fricin max. tUt min. 
lnotst'lnd ()(>h utförd med 1G "llril1tioner [ler 

minut. nui.rkte-~ i<'ke ni.ig-ot slitage. För 111111
mHtning" a\- isolatioDl:~mobltlindet nn\'ändt!~ 500 ,
sp....tsspHnnlng (lh:'ak). :i\h---lhtll ax('lu oc.h lnetnll
lockot, ,"isarle lnot."ih1nclet W il(ohnl lnt'd l'U tu

l('rnns a v ± ZU . /•. 

~tandurdpot(""(inlnetrnrlln iiro utfört.la med 
l / l" u..xel ln('"(1 nedi'"riisning r(jr ~iik("r raiitJulll
ning a" m.antl\'erratte n, Al.. , metnllt.lelar iiro 
hiigförni,,·ldadt~. lwte:.-utinmctern i övrig1 a\' hu
lielit. J\:olltuktall~lutni.ngf"1I Ur n tfcjrd nled fiir
liIil\'rude Jiidöron eller !:.'liru\'kol1tnkt. lIotståJl(l~

storleken är ,'nId enlIgt den rntlonalit!ieruile 
Htund8rd~eri.,n rör att tillförsiiliru ö,·e.rlnppning
uv mellanJlgganlle mot~t,\udsTHrdcn. önskat 

nlotshlndl!l\liirdc iir Hitt funnet, t . ex. 4'.000 Olull 

tö .. 50.000 Ohm. 

Typ 

I\'C l 

H'C 2 

IYC :1 

I\' C .t 

IVC ;:; 

IVO 6 

IVO 7 

n -c 8 

1\'C9 

n 'c 10 

I VC Il 

IVC 12 

IVC 13 

1\'C Il 

IVC 1;' 

I\'C 16 

1\'C 17 

I \'C 18 

IVC 19 

In:: :~o 
l\'C 21 

I\'C22 

IYC 23 

I VC 24 

f ~.........
-J.-" tllll~ n_ JA....... 

AKTIEBOLAG 

:\I3". sp .-t a ll 

Ohm
\'rirde 

~ax. 

mA 

rid max . 
s lrÖDlst yrka 
genom h ela 
motsUlntlct 

-----+-----------1 

;);;UJO 

-1:,0]5 6,75 

;~ )~ 11.15370 

9,HO~:l 30a 

2,;0 II ,747 

H ,:l68 :~IO 

17:1 17.31011 

21.0150 HO 
116220 

3:l0 95 

,170 80 

68U 67 '1.~.5 

5,; 551.0 Je 
4:; B7.äLj') Ji: 

2 ,2 l\: :~7 

911,0:l,3 J~ 30 

1174. 7 I~ 25 

Il:l~l JU.8 Ii 

l j ,:J10 I~ 

1.1 Ii U.O 

2,;.1:.c2 J\:. U.6 

3:1 I~ 9,.) :1l4 

-17.1{ 11,0 

611 Ii: 6,7 

J 
o 

, era 

SPt\NHA - Tel. :l6 :l4 66, :l6 3468, 36:n 6!J. 

leder utvecklingen på det radiotekniska 

området. 
Priset för resan ink\. uppehälle och 

hotellrum är endast 460 kr. 0111 båt

reEan företas i 3:e klass. För resa 
l:a klass- 2:a klass finns ej på dessa 
bataT - tur och retur på båten tillkom
mer !HO kr. Dessa priser gäller från 
Göteborg, därut(>ver tillkommer priset 
för järnvägsbiljett exempelvis Stock
holm-Göteborg tur och retur ink!. 
snälltågsbil jett 57: 30 (3:e klass), exem
pelvis Gävle-Göteborg kr. 61: 80, Bo
den-Göteborg kr. 55: 30 för enkel 
resa (Krylbo--Bräcke) etc. Vid större 
deltagande från samma ort kan ev. 
gruppresa anordnas pa färden till och 
från Göteborg. 

Anmälan, som är bindande, bör in
sändas snarast möjligL till POPULÄR 
RADIO: s redaktion, och senast före 
den 15 juli. I anmälan skall anges vil
ken hyttklass som önskas. 

Problemsidan (jorIs. fr. s. 210) 

slållet för tåndstielwr tagit lika långa mot
ståndsstavar, alla med resistansen 1 n. Vad 
blir ,: så fall resulterande resistansen mel
lan /Vd godtyckliga hörnpunkter hos pyra
miden? 

Problem 3 B (svåra uppgiften): 
Tva punktformiga elektriska. laddningar. 

el och e,. /lV olika tecken bejinner sig pa 
lIllständet a jrån varandra. En hraftlinje 
utgår från el under en vinkel Il med ladd
ningarnas sammanbindningslinje. Beriiknll 
under vilken vinkel fl krajtlinjen landar 
pa e,_ ({i= vinkeln mellan kraftlinjen och 
sammanbindn ingslinjen.) 

Ja, dii far vi tacka för den här gången oeh 
hoppas att fii ännu flera lösningar att titta 
på t iII nästa gång. Och glöm inte bort , att 
alla för.lag; som syftar till att göra probh'rn
<idan trev lig och intressant mottage~ tacksaml. 

Lösningar till lätta prohlemet (nr :3 A) och 
det svåra problemet (nr 3 B) skall vara redak
tionen tillhanda senast den 10 juni, adr. 
POPULÄR RADIO:s redaktion, postbox 322]. 
På kuvertet &kall anges »Pröblemlösning 3 A» 
eller »Problemlösning :3 B». 

LÖ3ningar på problem 3 A och 3 B kommer 
att införas i nr 8, där också lösningarna kom
mer att kommenteras och namnen på dem som 

löst problemen rätt, att publiceras. l.ikström . 
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För an tenn må tningar 
kunna. vi erbjuda. 

~ 
Rohde fl Schwarz 

Högspäullingsrörvoltmeter typ UDT 

Freliveusområde: 50 kl)/s-30 l\Ip/ s Mätområden : 200 V-2,5110/ 50 I,V 

Ingångskapacitet. : 4 pF -"oggranuhet: ± 3 0 / (1 

för anslutning till 220 V 50 p/ s eller batteder 3 \' 

M. C. Jones' välkända För mätning av högfrekvenseffekt 

och "stående-våg-förhållande" i 


antennsystem under drift. 


Specifikation för serie MM 560 

Frekvensomrfule 00 till 1000 Mpj s . 

lmpedans 51,5 eller 72 ohm. 

Anslutn ingsdon Amerikansk standard. 

Effek tområde n : 

Modell MIl! 	 565 o tll! 4 watt 

:160 o " 12 

001 () " W •. 

562 o .. 120 .. 

Ma 400 ..
n " GM o " 1200 " 

Xogg rannhet 5 ' lo vid effek t- och 10'/, ,id 
"t:lende V gmiLtning. IR efl ektion skoeffi eicnt en Hr mindre än 0,01. ) 

Serie MM 560: 
visar direkt inmatad effekt i watt, reflekterad effekt och »stående-våg-för

hållandet». Förutom serie MM 560 levereras ett flertal typer inom frek\'eus

området 1-1.000 Mp/ s och för effekter upp till 40 KW. 

Generalagent 

EI.EKTRONIKBOI.AGET AB 
Kungsgatan 34, Stockholm. Tel. 21 6290, 21 62 91. 
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Grnnda.l'lrlrt<ln för anlitande a.v Frågebynin 
utgör kr. 2: -. För denna ILvlrlft besvlLrao 
högst tvi\. fragor, viJ.ka8 besvarande eJ krä"~r 
merlL omfattande arbete. För utarbetande ILV 
schelllJl-, IitteratarlilinvhminglLr cller vidlyfti
gare utredning.arbeten utgår a.rvod., enligt 
överenskommelse l vlLrJe särskilt fal!. Med
delande beträllo.nde ILnodet. storlek till.tiilles 
hänld den frågaude; utredningen ..erk.tii.lle. 
eJ förrän vederbörande Irodkänt det uppgivna 
ILrvodet. 

Fråga: Önskar schema för en enkel förstär· 
kare med expansion ca 10-20 W. Helst med 
6L6. 

Svar: 
Schema för 6 W förstärkare med klass A 

slutsteg (l st. 6L6) visas i fig. 1. Önskas 
högre effekt, ca 18 W, kan drivsteg och slut· 
steg (till höger om linjen A-A) inkopplas 
med 2 st. 6L6 i mottakt. 

Schemat ulgör en förenkling av den i 
POPULÄR RADIO nr 6/48 beskrivna 20 W 
förstärkaren. I vissa delar kan beskrivningen 
i nr 6/48 tillämpas på det förenklade schemat 
i fig. l, bl. a. beträffande förstärkarens upp
byggnad, expansionsstegets verkningssätt och 
inställningsföreskrifterna för expansionen. 

Särskilt viktigt är att motstånden R2 ,Ru 

'Ok 

100 K 

lOOk. 
O.DS}4r 

SOOk 
O, Q~f&' 

~Ol< 

Fig. 1. 

R, och R4 avpassas så att de inom cirklar an· 
givna spänningarna +80, +27 och +25 volt 
erhållas i angivna punkter i schemat. Potentio· 
metern PI och P2 bör helst gangkopplas på 
det sätt, som anges i POPULÄR RADIO 
nr 6/ 48 s. 153--154. Samtliga likriktare i 
schemat är Sylvania kristallikriktare IN34. 

Beträffande ledningsdragningen bör obser· 
\'eras, att ledningar i förstegens gallerkretsar 
dras med skärmad tråd för att reducera risken 
för brum. 

Nättransformatorn bör kunna leverera ca 
150 mA med l st. 6L6 i slutsteget och ca 200 
mA vid 2 st. 6L6 i slutsteget. 

Nu 
ka~ Ni 
åter f~ 

KON DE NSATORER 
av det 

fÖrl\ful\li6ö, 
m~rket 

~ 



The Radio Amaleur's Handbook (27 upp
lagan.l. U tgiven av c\RRL. 736 s., 1.165 
fig. 

Radio Amateur'$ Handbook är alldeles för 
dlkänd för att behöva någon särokild presen
tation. Den n) a upplagan. 1950 års, är visser
ligen uppbyggd kring en stomme av grund
läggande 'araktär, välkänd från tidigare upp
lagor, men boken innehåller åtskilligt nytt 
stoff som tillkommit genom den ständiga ut
vecklingen på det radiotekniska området. Så
lunda behandlas i 1950 års upplaga ett åt
minstone för USA-amatörerna lika aktuellt 
som besvärligt problem: TV-störningar från 
amatörstationer. En annan nyhet är att enkelt
gidbandstelefoni fått ytterligare utrymme till
delat; en konsekvens av den allt besvärligare 
trängseln på amatörbanden. 

~fättekniken har också ägnats ökad upp
märksamhet, en följd av de ökade anspråk 
som ställs på amatörstationer. Kapitlen om 
UKV-apparater har också utökats och rör
tabellerna, omfattande hundratals rör, har 
kompletterats med nyheter som tillkommit. 

Man har endast alt konstatera, att den nya 
upplagan av The Radio Amateur's Handbook 
liksom sina föregångare gör skäl för sin inoffi
cit>I1a benämning »sändareamatörernas bibel». 

Sch 

Avkopplingskonden


satorer för UHF 


Vid UHF är effektiviteten hos avkopplings. 
kondensatorer avsevärt reducerad genom deras 
stora induktans. En helt ny lösning av pro
blemet innebär användandet av ett »bifilärt» 
kopplingssätt, i det att man har två konden
satorer, vars tilledningar få upphäva varandras 
verkan, fig. 2. Hur denna kondensator använ
des föl' avkoppling ur högfrekvenssynpunkt av 
glödtrådarna eller av anod kretsen framgår av 

R-F A~pl.jrt[RS. 
G(NER ....TOR.$~ 

ETC. 

,~l-i'-811, 
'4H I:f\ "

,;~ BAING FII.AMENT ... ~II' 
... CIRCUIT 10 R-F ' ~ 

vROUNQ / - r7- .Irl 

I 
~ TO BRING Pl.A1E 

CIRC.UIT 10 R-F 
GROUNO 

Fig. 1. Den hifilära kondensatorn kan använ· 
das i varje slags koppling, där mun använder 
en vanlig kodensator för avkoppling till jord. 

Här två exempel. 

~ 
'l=------- t ------->f' 
O rI' ' O 

'-[AOS ( r~) 

PL;B 

ID~LCA_O--11,1' 

0, (.,,, "".• \ I--------<p 
I I 

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

° ),,--- O~ ___________" 9JnLAR W1R I N(; 

O L.[AO I~ tsLNT ~A':'JO. TO
O )~ CANC[L INPUC l ANC( 

n(LO$ aucJO. (ACH OlM(R 

0, ° 1- --- - -- ~ -------->j 
~-------- ...~ ,'".---------.... 

~o o& .0 _______ ...____,1! .,.. __ ...... _______ ... _o 

rOl L 

Fig. 2. Hur en bifilär kondensator uppstår ur 
en vanlig kondensator, genom alt man an· 

vänder fyra tilledningar i stället för två. 

fig 1. Man slipper härigenom atl för avkopp
lingen tillgripa metoden med serieresonans, 
vilken är omständlig. 

BS 

nya 

RESERADIO 
är strålande 

- på kortvåg 

- i "id 
- ifärger 
- lätt all båra 
- billig i batteri

drift 
.\pparnten lir ulrus tad med 4 st. ulUcril,anska miniatyrrör 
(1'1'4, 1R5. 1S5 och, 84) och drur elJ ua s t 4 ;\Ia pil anodström
lIlcn i sparIäge. Dessutom finnes sUillbar kortvågsantenn. 
l<'lirge rna äro: belg'e, brun. mörkbrun, röd. grön och bliL 
Standardtyp pä batt. anod 00 V, gllh!ström 1.[; V. Vikt G l'g. 

1;:1'. 198: - ntnn batterier. 

IiI" . . ~19: - med bntt('riC'l". 

CHAMPION:s 

nya 

GITARR
FÖRSTÄRKARE 

- prakti.sk 

- lättskött 

Ett Iilet bekvlimt transportabelt för s Uirkaraggregat med en 12 W 
förstiirkarc för sedf] med 1'8dioenhet med 2-stegs högfrek"cnsför ' 
stiirknlng. vilket medger mottal'ning med god ljudkvalitet även 
pä Illycket stora avstånd f tun sändarstationen. Den är utrnstad 
med Murconi" cll1ps(ormade högtalare, vill,en är en ulomor
<l0ntlig- hiigtalare Illed basresonans vid 60 p/s och god återgiv
l1il1~ till 10.000 pi s. 5 ohms Imp. 14.000 gauss. 

Champions Gltarrförstiirkare Kr. 695:

Gitarrmikro(on Sing-le-S t ri ng lir. 125:

AB CH"MPION R"DIO Rörstrandsgatan 37, Stockholm - Telefon 227820 växel 


Filial: Nordhemsgatan 62 - Göteborg - Tel. 12 3717~ 122717 
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"Högsta ljudkvalitet 

till lägIta pris" 

I.

... 


Kvaliteten h08 mikrofonen är A och O tiir t 
all god Ijudövertörlng. PEARL-mlkro()

nerna ha 8edan liinge ett mycket Irott re

nomme. Men Inget iir sA bra at t det Inte 

kon Iröras bäUre. I ilr kunna. vi erbJnda 
l våra kunder en hel rad epokgörande 11)-

heter o~h törbilttrlnlrar. I 

I denn-... och i ett por tidIgare annonser 

ha vi presenterat en hel dei typer ur l'Art 

rikhaltiga till,·erknlnl\'sprograDt. önskar NI 

vidare uppglt!l'r sb, vi I\'Ivetvis beredvil 

ligt till t./iin.!. 

TYP KB-75 
E n a v vå ra senaste 
specialroodeller. Tack 
"are sugfoten :l llll 
k rofonens hOtt0U kan 
den placera s pr, a lla 
~ l ,i ta y tor. I!'örscdll 
m ed hög kupacitiv 
du b belkris tall. 
lGi s lighet li d B. 
K B -7li Mikrofon ol'h 
kabel med :\lCU ' 
kontakt Kr. 70:-. 

TYP E-52. 
Kristallin suts m ell 
hög Ij ll dk vali let. 
lämpad fö r ref.r iin g
:-:tl n ~ ~h musikiUe r
g i \Tning . 

Kunslighet - ;)2 dB. 

E -u2 Krist al!in ~a t s 

I~r . 45:-. 


TYP LD-6 
Dynamis l~ mikrofon 

lOr>d god, frekveJls

I<Rrakteri stiJ< . H ög
ohmig. H ögglan spole
ra d kiipa. 
Kiinsli l'(het -:Il dB. 

LD-6 Mlkrofollhuvud 

Kr. 70:-. 

TYP D-69 
E n nyhet för il re t 
tln dynamis k all 
r ound'mikrofon av 
högs ta Idass . R egla g e 
för höjning och siink
ni ng av bas ä t<' rgi v
n ingen . L ä m pad f Hr 
tal. sol n g o~h mu. !k. 
K il u =-: li ghet - [jO dB. 
D-GU lIlikro(onhn"ud 
Kr. 17.3:-, 

PEARL MIKROFON' LABORATORIUM 

Vallavägen 5, Flysta - Telefon Stockholm 362627 

Under denna rubrik Intöres kortar.. dioku8
81on81nmlrg trån vi\ra. ms.....e. De bikter 80m 
framföra.8 &r helt ,tA tör vederbörunde In
sii.ndares räkninlr. 

Hr Redaktör! 
I april-numret av Eder tidskrift förekom en 

insändare, vari talas om en del tidigare sven
ska radiotidskrifter_ Tyvärr är uppgifterna om 
dessa långt ifrån riktiga. Det var inte 1922 
utan 1923 som tidskriften Radie tillkom, och 
den utgavs i själva verket under något olika 
namn ända fram t_ o. m. 1936. Radio och 
Grammofon, som insändaren tror vara en ny 
tidskrift, som skulle ha utkommit 1922 men 
inom kort upphört, var helt enkelt identisk 
med Radio, dock åtskilligt senare än 1922, 
nämligen åren 1930-31. Vidare är att påpeka, 
att tidskriften Radio-Amatören fr_ o. m. 1933 
uppgick i Radio, som därför ändrade namnet 
till Radio och Radio-Amatören. Den upphörde 
som sagt med utgången av år 1936. Till slut 
kan nämnas, att vi haft en hel del andra radio
tidskrifter här i landet, såsom Radl:o-Bladet, 
Radio-Världen (båda från 1923), Radio-Kultur 
(1924), Radio-Teknisk Revy (från 1929) m. fl. 
Kanske någon intresserad och minnesgod läsa
re skulle vilja komplettera dessa Lorra upp
gifter med närmare upplysningar om vilka 
personer, som stod bakom de olika tidskrif
terna? 

A Axelsson 

Hr Redaktör! 
Finns det inte någon möjlighet att få större 

marginal i tidskriften? Efter inbindning av 
tidskriften bör marginalen vara minst så stor 
som den nu är utan inbindning. Som det nu 
är försviuner marginalen ibland helt vid in
bindningen. Andra värdelösa veckotidskrifter 
har ju en marginal som ofta är dubbelt så 
bred som den i POPULÄR RADIO. 

Arthur Flygare 
Tyringe 

Red_ konuner att undersöka saken. Det är 
möjligt all vi fr. o. m. nr 1/1951 kan Id änd
ring till stånd. 

Red. 

Stockholms Radioklubb 

Vid klubbens sammanträde torsdagen den 
13 april höll fil. mag. Sten Wikström föredrag 
om >Mekanismen hos dielektrika>, som ut
gjorde en fortsättning på hans tidigare före
drag med samma titel. Föredraget kommer att 
publiceras i POPULÄR RADIO. 

Nästa sammanträde hölls torsdagen den 27 
april , och då svarade civilingenjör Holger 
Marcus för kvällens huvudprogram, ett före· 
drag med titeln ) Trådspelare>. Inledningsvis 
erinrade talaren om att teorien för magnetisk 
inspelning är gammal, ca 50 lir. Under gång. 
na tider ha många företag prövat sin lycka på 
magnetiska inspelningsförfaranden, men nå
gon större framgång noterades ej förrän för
stärkartekniken nÄtt erforderlig utveckling. 
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DA Komp!. sk ivspelare, med uutom. ~l\" - I :ill~are Kr. 120: 

DB Gramlllofonmotor. y ii-xels t rönl .. . ... . ..... . . . ...... » 75:

» Dll~t1'ölll ... .. . .. ..... .... . ...... » 85:

DC Skiv tall r il,. gj u /en . 30 cm ... .... . .... .... ... . . ..... » 2{): 

DD K ris t il ll ick-np mer1 a rlll .... .. ........ .. ........... » 35: 

Löst element till dito ... ......... .. .. ... .. ........ . » U : 

DE Mon terillgsplnU a f ii r gralllmofnn med a nlOll. 
uvstiingllre . .. .. .... .. ...... .. .................... .. ... » 20:

BL 	Ol'tofon Stndio pick-up. ~ n p iek-up OIll tillfredss täller 
stora krav pil en f örstkla. s ig ljudltter::!ivning. Huvudet 
yuger endast 2 gram. R egi rbar t niHtryck. 10--15 gram 
för vauliga skivor . '" gram f ör miero-g roove- ivor. Dis
tortionell vid 1000 p/s ä r 2 °10. m ä tt med en frekl'en,skiva 
av f abrikat Decca . U tglngsspänningen är 0,4 volt/mm 
(imped a nsen = 10 ohm) .. .. . .. . ..... .. .. .. .. . ..... K1'. 75:

BLT Anpassningstransformator till ovnnst. pick-np » 30 : 

SÄN DARKON DENSATORER 
FABRIKAT PRAHN 

QA 'iD pF 2500 V 29: - QE 2 X lOO pF 2500 V 48:

QB ilOpF 4000 a2: 50 QF 2 X lOO pI!' 4000 V 65:r 

QC 2 X 50 pl" 2500 V a6: 7:> QG 150pP 1000V 30: 50 

QD 2 X 50 pF 4OO0V 45:- QH 2 X 200pF 2;:;00 V 70:

BM K ristnllmilcrofon llIed handtag och inbyggd 
sl r1)mbrytare. Känsiigheten --52 d . Fabri
ka t 11' C .... .. .... .. . ... .. ...... ... .. ................ ... Kr. ;;ä: 

Mila 'ofonkapsel, lw lkol'll ... . .. ...... .. ..... .. ...... l> 6:

Bordsapparat kr. 2.5:- plus frakt 

Vöggappa ra t kr. 2.0:- plus frakt 


SLU p. förs--lining 

:t kompletta 

TE FONAPPARATE~ 
enligt vid s tående bild 

OBS! Apparaterna äro felfria 

Begränsat antal 

Ett elias a end tillfiille a tt tör ett lågt pris bli Hgare t ill 

en egen. in tern telef onlin je. Sp ciellt värdefullt fö r yil 

l or, kon tor . l ger m. fl. 

Vid köp av t . ii apparater medfiilj er schema för kOPJlling 

av llemtelef on. 


Allt mellan antenn och jord 

IN GE JÖ RSFI MA ELFA 
lIollä ndaregafan 9 STOCUHOL:U Tel.: 20 78 H, 20 78 15 
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När det gäller elektriska mätinstrument••• 
Antingen det gäller att. mäta små 

eller stora s trömstyrkor och spän

ningar är det nödvändigt att använ

da ett tillförlitli~t instrument- Våra 

panelinstrument äro av bästa engel

ska fabrikat och erbjuder Eder så

dana fördelar såsom stor noggrann

het., ett elegant utseende och eN. lågt 

pris. 


Typ ~I 25 K 

}'rå.n lftg~r leverern. "l81mi \' rldspole
som vridjärnsinMtrllment. TalA med 08S 
~lIer begiir vArt siirtryck öl-er Jlonelln

strument. 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


€l 
Dug- och aftonskola . Ingenjörs-. \'erkmästare- och förmanSeXamf'D. 
Tele-~.I,·ldroll'kn!k med railio· oeh rallartekni" samt :Ua8klnteknil< 
m ed verk~tad s tcklllk. Arbt·t·8studh...'kl1rs 0<"11 gna,ndkllrs i motortt"'knik 
dcn ]2/ 6-1/ 7. I.r.r;:a levnnd.ko.tnlld er: c:u 100: - kr. billigare iin i 
Sto('ldlOllll och Gö.~ebo~g. ~.Yt~ lUsa r ] ,~eptl"'m~('r. Art'()lIskol~le,·er. er
hällu. nrbete. Begur Var stuc.!I ehullubok: -- ..-\ueropa l!ellnu tldIllng !Kli 

)IllrJlläJiitar~g11.bln 9 A. - l\.ii),lng. - Tel. 13 16. 
I:SGYAR LILLU;ROTH. Ci,'i1ingenjlir. Hekto•. 

Förstärkare 

Högtahranlliggning för 12 V baH. 130

230 V växelström, uteffekt 40 W, i spe

ciaHådcr för bilbruk, säljes på goda vill

kor. Närmare upplysningar genom 

BERGMANS RADIO 
:\Iagasin~gatan :~ - Tel.: J1 OJ:i3 ~ Gijtebor~ 

Ttll våra 
halvårsprenumeranter/ 

Förnya Eder prenumeration 

-l- Ifr_ o. m. JU mumret. 

De första praktiskt användbara md,killerna 
voro stålbandsapparater, som kommo i mark

Inaden 1936. Dessa hade dock betydande nack
delar såsom stor vikt (ca l ton), högt pris, 
och trots detta relativt dåliga återgivning5
egenskaper. Nästa steg i utvecklingen varI bandspelaren, där inspelningsmediet var mag
netiskt pulver, fäst på ett pappers- eller plast
band. Här rör sig apparaturens vikt om ca 
100 kg, och och ljudkvaliteten har a\'sevärt 
förbättrats. Ännu lättare apparater kan man 
bygga med tråd som inspelningsmedium. Den 
vid sammanträdet demonstrerade »Agafonen» 
väger endast 8 kg. 

Ell stort framsteg var införandet av hög
frekvensöverlagring (omkr. år 1940), varige
nom saväl brus som distorsion avsevärt för
minskades. Härigenom ökas dynamiken 2(}-30 
dB. Denna minskning av bruset och förbätt
ring av !ineariteten demonstrerades på Aga
fonen med hjälp aven oscillograf. 

Av trådmaterialets egenskaper bestämmer 
remanensen den utspänning man erhåller vid 
avspelning och koercitivkraften den magnetise
ring, som behövs vid inspelning. Koercitiv
kraften är dessutom betydelsefull för diskant
egenskaperna, men på andra sidan ger hög 
koercitivkraft större svårigheter vid radering
en. Andre betydelsefulla egenskaper hos trå
den är dess yta, som skall vara noggrant pole
rad, oeh krökningsradien hos en fri trådstump. 
För att tråden skall vara behaglig att arbeta 
med bör en fri tdldstump rulla ihop sig till 
en diameter något större än diametern hos den 
spole, som användes. Är tråden rakare blir 
resultatet lätt trassel med tråden om den gar 
av. Är tråden krokigare är det mycket svårt 
att hitta den fria änden på en rulle. 

Frekvenskurvan begränsas uppåt av avmag
netisering, som blir märkbar då längden a,· 
de småmagneter, som uppstå vid inspelning_ 
blir av samma storleksordning som trådell~ 
diameter. Redan vid 3000 p/ s är halva vap;
längden ( = en småmagnet) lika med tråe!· 
diametern (0,1 mm). Avmagnetiseringseffek
ten gör sig gällande redan vid 1000 p/s, ol'h 
under denna frekvens lutar kurvan 6 dB/okta\'. 
Vid avspelning måste därför bashöjning in
föras, såvida det inte rör sig om en diktafon, 
avsedd endast för återgivning av tal, där man 
ej önskar god basåtergivning. Den demonstre
rade Agafonen är avsedd som diktafon och har 
därför ej försetts med bashöjning. Andra 
företeelser, som begränsa återgivning~egcn
skaperna vid höga frekvenser, äro den s. k. 
spaltfunktionen (spalten i inspelningshu"udet 
bred i förhållande till våglängden hos det in
spelade förloppet) oeh möjligheten alt tråden 
intar ett annal läge i huvudet vid avspelnin!,
jämfört med inspelning. Spaltfunktionen ä~ 
som regel dock försumbar jämförd med" a,'
magnetiseringen vid höga frekvenser, och er
farenheten har visat att tråden alltid lägger 
sig pil samma sätt vid inspelning och a\'i'pc]· 
ning. L Iförda försiik ha visat, alt man, 011, 

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

modern mikrofon- och högtalarteknikPAl:fNT 
LJUDSYSTEM AMERIKANSK LJUDTEKN IK A.-B. Sot Eriksg. 54 Sthlm Tel. 515628 
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PENNINE 


tongenerator 

HöG STABILITET 

BRETT FREKVENSOiURADE 40-16000 
PS. 

LAGT PRIS 

3 WATTS UTEFFEKT 

Pris 210: - netto. 

Närmarll upplysningar på begäran från 

FIRMA 

NILS EKENDAHL 

.Tarl1l:,iig~n 2!l, Gävle - T el. 214 02. 

Nybörjare! 


Lär Er radiotekoik fråo gruodeo 

geoom praktiskt radiobygge! 

Såväl för den blh' ande radioingen jören och 
servicemannen som för de n hobbyintresserade 
är v1lr praktiskt upplagda brevkurs i radIo
bygge en Intressant och lärorik vHg till värde
fulla kunskaper. 

Vi sända gärna prospekt utan någon t 5rbin 
delse från Eder sida. 

Angiv tydlIgt namn och adress. Mä rk km'er
tet eller bre~kortet "RKR". 

AB BEVA.TEKNIK 
Linköping 3 

POPULÄR RADIO NR 6/1950 

man vrider tråden helt om, får en minskning 
av 4 dB vid 4000 p/ s. 

Vid inspelning av kraftiga passager bli gi· I	vetvis motsvarande ställen på tråden kraftigt 
magnetiserade, och vid uppspolningen kan dy· 
lika kraftiga magnetiserade tradpartier på· 
verka närliggande tråd. Resultatet blir då en 
störning vid avspelningen, men eftersom tråd· 
varven ej ligga ordnade får man intet eko 
som fallet är vid bandspelare, där bandvarven 
ju ligga välordnade och en kraftig passage 
kan medföra ett eko före eller efter den verk· 
liga passagen. 

Inspelningen försvagas ganska litet av upp
repade avspelningar. Man har funnit, att nivån 
sänks ungefär 3 dB efter 100 avspelningar och 
ungefär 6 dB efter 1000 avspelningar eller 
mer. Det är relativt enkelt att laga en tråd, 
som har brustit. Man knyter helt enkelt ihop 
stumparna med en vanlig råbandsknop. Skar
ven går igenom alla vanliga magnethuvuden, 
såvida man ej spelat med dålig tråd, som har 
skrovlig yta. I sil fall har den kanske slitit ett 
spår i magnethuvudet, och då kan det hända 
att tråden fastnar i en skarv. 

Den tråd, som numera så gott som uteslu
tande användes för inspelningsändamål, är av 
en rostfri legering av 18/ 8 typ. Det märkliga 
är, att denna legering i och för sig är omag· 
netisk. Efter kallbearbetning och värmebe· 
handling får den emellertid goda egenskaper. 
Med tidigare am'ända material fick man nöja 
sig med en övre gränsfrekvens på ca 3000 p/ s, 
men med den rostfl'ia tråden kan man komma 
upp till ca 6000 p/ s. Trådens diameter har 
standardiserats till 0,10 mm, men en nyame· 
rikansk standard på 0,09 mm (dvs. 0,0036") 
förekommer även. Skillnaden är dock så liten 
att den inte spelar någon större roll. Spolens 
dimensioner ha standardiserats till 71,4 mm 
diameter och 12,7 mm höjd. Trådhastighetens 
standardvärde är 2 fot (61 em) per sekund. 

:'lIan får skilja mellan tvli oHka huvudända· 
mål för triidspelare, dels som diktafon för en· 
bart talåtergivuing, dels som inspelningsrna· 
skin för även musik. I det förra fallet ställas 
ej så höga krav på svajningsfrihet etc., och 
man kan utan vidare använda de små stan· 
dardspolarna ä,'en som uppspolningsspole. Då 
kommer ju diametern att ökas då mera tråd 
spolas på, och då ju spolen drives med kon· 
stant rotationshastighet kommer trådens has· 
tighet att ökas. Detta medför förändrade egen
skaper, men kan godtagas då det gäller tal· 
. tergivning. 

Skall trådspelaren användas även för musik· 
återgivning användes i regel ett större hjul, 
på vilket tråden spolas upp. Då blir inte för· 
ändringen i diameter så stor. Det är mycket 
vanligt a tt använda den vanliga grammofon. 
hastigheten 78 varv/ min. för detta bjul, som 
då får en diameter av ca 15 cm. l\-Iusikåter
givningen ställer även större krav på svaj· 
ningsfr iheten, och baskompensering måste 
givetvis införas vid avspelning. En sådan tråd· 
spelare blir ett utmärkt komplement till en 
radioapparat. Numera är det ju tillåtet att in· 
spela rundradioprogram. 

Trådspelare kunna tänkas f1L användning 
bl. a. inom följan de områden: 

I stället för sekreterare, t. ex. vid provHyg
ningar, farliga laboratorieförsök etc. och som 
diktafon. Som komplettering till rundradio· 
mottagare, som telefonvakt etc. 

Däremot äro trådspelare e; lämpliga vid 
filminspelning, då exakt synkronism mellan 

1 radio-SaJ0 batterier 
finnas i passande typer ach stor

lekar för alla batteriapparater. 

Säljas i de flesta 
radioaffärer. 

JUNGNERBOLAGET 
\v(N5I(A "'Cj(UMULAiO~ A. j( fll60LAGH JUNGNfR. 

Stockholm 

Göteborg Karlstad Malmö 


Norrköping Skellefteå Sundsvall 


Surplus 

Materiel 


Hudiorör, nyn, förpuckulIe lIlcd van li;!.' 
gurun; i, fab!'. "·ps tinghouse. Sylvania, 
R A 111, fl. 

Typ S07 .. ................... ll('l' st. Kr. 7: 50 

» GLliG ......... .. ...... ... » » » ii: 50 


SGG.\. ....... ........ ... » » » 6: 50 

J> GAC7/ 1S52 ........ .... » » » 4: 95 

» 2X2 .................. » » » 7: 50 

» EF50 ...... .. .......... :il » » 4: 95 

» 955 ..... ... ........... .. » » » 11:
» GAL5 ...... , ..... ...... )' » » 4: 80 

» GS.J7 .................. » » » 3: 90 


Ol.ielwudensatorer 2 mfd, arbets -'p. GOO 
voIt Kr. 5: 50. 

D:o l mfd, arbetssIl. 600 volt Kr. 1: 80. 

Bilvibratorel' 4 stift, 6 och 12 volt, per 
st. kr. 10: 60. 

~\l:lt material levereras med full utbytes· 
rätt. 

AB (jÖSTA BÄCKSTRÖM 
I Ehrensvärdsgatan 1-3, Stockholm. 

Tel. 340390. 

2.19 



Restparti 

av elektrolyter fabrikat VICON 

Realiseras för 75 lire pr st. 

8 + 8~,F 380/440 V 
8 + 16 ,tF 380/440 V 

16 !lF 380/440 V 
16 + 16 !lF 380/440 V 

32 ,uF 380/440 V 

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


Tel. växel 227820, 


Nyhetl Nyhet.! 

LAEREBOK 

I RADIOTEKNIKK 

~latz Jens.en - Einar Kulvik - Wilhelm Ramm 

Auktorisert UV Telegrafstyret til bruk ved 
~kibsradiokursene. 411 Idor, Inbunden 

18 : 60 k r. 

Trondheim 1949. 

Innehåll-
Utdrag av elclttrlslteislaeren 
Vekselströmtekntk 
S\'lngckretscr 
~Iotstnndor 

Rad iobiilger 
Antenner og mate-ledninger 
Elektroakustilil< 
llodulasjon 
Elektronrör 
For:d erkero 
OsclJlntorer 
1\Iottal{ere 

Send.... " 
Iiraftlor.ynlng 
Miilei.nstrumentcr 
R,ndlonavlgaN,joll 

Sal<reglster 

Boken bestiille ho~: 

A.-B. Henrik Lindståhls 

Bokhandel 


Odengatan 22 - 'tockholm. 


bild och ljud eftersträvas, då snabb övergång 
mellan flera inspelningar önskas, då inspcl· 
ningen skall arkiveras och fara för avmagneti· 
sering finnes, såsom ersättning för saluförda 
grammofonskivor eller om man skall sätta ihop 
många små inspelningar till ett längre pro· 
grarn. 

Som avslutning demomtreratle ing, Mareus 
Agafonen, en tråddiktafon av svensk tillverk· 
ning. 

Vid samma tillfälle redogjorde ing. Gösta 
Bäckström iör televisionsförsöken i Tjecko· 
slovakiet. Försöken ha pågått sedan 1946 oeh 
\':isades första gången offentligt 1948. Det an· 
vända systemet överensstämmer principiell t 
med det sys tem, som försöksvis användes här 
i Sverige, nämligen 625 linjer och 25 bilder/ 
sek., negativ modulation och frekvensmodu· 
lerad ljudkanal. Man beräknar utsläppa tele· 
visionsmottagare ar 1953. 

En tjeckisk reklamfilm från firman TESLA 
visad es även. 

Stockholms Radioklubb anordnar inga sam
manträden under sommarmånaderna. Verk· 
samheten återupptages i september, och alla 
medlemmar få skriftliga kallelser. Man blir 
medlem enklast genom att sätta in årsavgif. 
ten 12: - kr (studerande 8: -) på klubbens 
postgirokonto 50001. I denna avgi ft ingår 
prenumeration på POPULÄR RADIO. Klub· 
bens adress är Box 6074, S tockholm 6. 

Sekreteraren. 

I en fotnot till artikeln Ljudkontrollen 
en intressant nyhet i nr 5/50, anmärk te red. 
p1 s. 161, att ljudintensiteten rätteligen borde 
anges i dB över O·nivån eller phon. Det fram-I 
går emellertid av sammanhanget, att förfat· 
taren med ljudintensitet avser objektiva ljud· I 
styrkan eller ljndtrycket, och inte subjektiva 
ljudintrycket. , Eller phon~ bör utgå ur fot· I 
noten. Red. beklagar misstaget. I 

I artikeln Radarreflektorer som navigatwn3' 
hjälpmedel i samma nummer h r fig. 10 och 
Il blivit omkast.ade, dessa fjg. skall alltså byta 
plats medan fig.·texterna kvarstAr. 

hämtar vi en bild ur Saturday Evening Post. 
Till bilden hör följande text: »Vi borde kan· 
ske bjuda hit Smiths någon gång:). 

TrafikmoHagare 

R1l55, engelsk surplus. ny. i originalför

packn .• 18 Me/s-75 kels i fem band, 10 

rör. Pris 325: -. Fullstiindiga data mot 

porto fl'iin 

VIDEOPRODUKTER 

Box 25066 - Göteborg 25 

Frekvensmeter 
BC 2.2.1 (SCR 2.11) 

För balteridrift, komplett med rur och 
tabeller exkl. batterier. Pris kr. 610:
fritt Göteborg. Rabatt till återförsiiljare, 

TELEKOMPANIET AB 

Västra lIamnga.tan 24-26, Göteborg. 


Tel. 115429 - 11 59 52, 


Trafikmottagare 

Denco DeR 19, 

pns 950:

VIDEO PRODUKTER 

Box 23006 - Göteborg 25 

BYTE~ OCH FURSiUJNINGAR 

Till snln: Simpson Universalinstrnment mod. 
215 ":'; : - kr. Svar per teJ. Stockholm 51 G5 72. 

Till . aJn: AQ 120 X till högstbjudande. S,ar 
Ull "V. D .... d, t. k. f . v. b. 

TilJ sa.Ju: 1 s t. IIalicraftcr 1-38, .-\.mbas:iaueor 
7 b'. band. bell'. Gefau. teJ. 242 10. HälsIng
borg. 

·.riU . illn: Panadapt.or typ PCA-2T-200. oan
~'ilnd, till InköpsprI s 550: -. ev. tillsammans 
m ed Hallicrafter S·~O, begagnad 4,,0: -. Sv. t. 
"Förmtwligt". u. t. f. v. b. Kontant. 

Till Slllu: Ny Neumann-skrivare med 50 db 
pot. säljes mycket förm,hligt , Tel. Stockholm 
~q DG 12. 

POPULÄR RADIO NR 6/1950 2.2.0 

http:Panadapt.or


~,..
The eABINET SYSTEMlUllr, ., . TIA '" ... ... 

ELEKTROLYTKONDENSATORER SPOLSTOMMAR AV TROLlTUL Nyinkomna .. 
Typ 4001. OspUr~u1. I~ngcl .1 2 nun. , (liu m . 20 mm, p Ji9 hl'uttu O: ·10 RA!)lORORl, ap, ])rifl ~ p, r r i ~ hr. Tyt) 4002. O~påra.fl , uingd 42 mm, ()ium~ 25 mm, prig brutto O: GO 


X ~H' 4:;0 \'o lt 2: 7;, Typ 4003. S I) j'"ra d in- ud1 uh'åndigt. Löngd 33 nun , (liarn , 7 mm , l D ,gt br , 18:

8 8 ~lF 4~O ~ : 2:> pris bl'uttu O: 25 J G I ){t " 10: 
" Hi ) [lo' 4JO 3: ;')0 Tn) 5010, SI)~rar1 in," ~illdig-t, J Å-ingd 32 nun . lB am, 7 mm, IHi s b rutto l G ng t . , ll: " JO + 113 MI" -150 5: 50 O: 4,; '2 ..'\.. J " 11 : " Ij tl6 ~U' 4;JO :; : - Typ 50 1~ , S:lIi rnd in- n('l1. l lh';i:tcligt. Lri ng-cl 31 mm , dia.m. 1;; mm. 2 A (~ " 11:
;I~ :I! r,' ;~50 .1: - p,ri s b ru tto O: 70 2 .-I. 7 " 14:" a2 + 8:t ~fIo' 3::;11 G: ;,':1 'fl' P 4{)90, J ä rnl.i.ä r nl-"l till -1 003 . .. pris brutto O: 40 3 .-I. 4 " 12:" 
:j:!+~t! ~flo' 4f)! ) .. 7 : GO T ,\,!) 5000 , .Jt.i nllilirnfl, till ;")OJO (I(' h ";014 pri s bnltt o O: 40 i{ ,\. G " 16: 

Ty ) 400+, Spol s tomme mt>c1 j iirn loil'n n. I .ä n gd .2,2 mm. dhun. 13 mm . ;{ v ± " 11 : 
'UUgs piin.nillgstyp i h~ig;:\I'(,. pri s In'utfu 1: 20 ;; '" ± O: 
Ka)l. Drl ttS )l, Pri:-: tJI' . TYI) 5 152/ J. Slwh.tolrunt' H" bllke lit. :.Ut>d "I ~1 il't . }>iamete-l' 40 mIlJ. 9: " 7, 3il ~[[,' 450 ,'o lt ·1:  pris brutto 4 : 75 ii Z 4 9: 
S+R )n~ MiO " (1: Typ ;Jl'>2/ ö. Spnlstomme. :n' h akelit. )Iecl oj stift. Di Am ett> r 40 mm. (; .-I. 3 " 12: 
10 .\ IF ·\50 ;"i: 

](j 1- 1Ii ~I F 4~)O" K: -

R+ Hi ~IF .j"O" 7: 
:I~ ,\ 11'" ,150 " 7: 
a~ +~~ ~F 4;:;0" 11 : 
Fil l ' p Ie ktrol ytkondl'n~ntor(ll' Il l t'd ( ' II d l'i t+l 
~ pii!llling .nv ;.00 ndt C'1I t>l" ...Wr i.iq· l' ;:.:-iilll'r 
10 'r. priSlilJiigg' , 

r M'lgspöJl njngst :r p i tub e r. 
K Bp, Driftsp , l'ri ~ hr. 
lO ~ll<' 12 \'o lt J : RO 
~i) ~ Il>" 12 " '.! : RO 
~.o :'In' 12 " :!::w 
HHl )!P 12 " ~: 60 
l () .'II" 2j " 2: 
:.!ä ~ r lf' :l!) .. 2: f)O 
:)() :\111' 25 " 2: flO 
1110 \[ 1" 25 " :l: 

]0 lIIl" flO " '~: ;;0 
~;-; ]\I~~ :'>0 tI z: 60 
;~O ~ nt· GO ,. .~ : j::) 

lUO :,u;' tiO " :~: :!;) 

pris b rutt o 4: 7;3 Ii ..\K ;) " 17:

REALISERAS 
ElIgu l :-: ka sä kring::: hidlan.', :' lIrplu $. Pl'i !" [Il' :-;: r . o: -10. HF'-dro:,:,ll1t' 
12 mH 2: 60. aG pf 3\'g.t;lmnill,:.!" l"koJld {,l/:'.;n tol't:'r nr BC-375 ö: - . 
Y il)I'Htl on ~tl!impal'<?' (:·.;j}f1Ck lllo l1 l1 t ill gs ) fö r 2 k g: :05 b€' l a~tniJl g 1: 60. 
A s) .. m ~d fyra smil d :0. ~krtl" och m o ot('rin,!!" ~ \'iJlk l ar liinlldigu 
fö t t e l' fiir VFO eJlpl' d)' ], J: M, I·pollg pluA'g' ()('ll j>t('j, i mii ,, · 
:o: l n g- s knpu m e d giingad l (l~rjng', h 0 03n för ~ I l:t tld. l1 l' f pill' 8: - . 
I ,i'i da U\' s \'a rtlaek e ra,] j:irnplH l lIl e d !lcr rnrc' rITl~ 110 X 210 X 210 
llllll, HimpIig för powef vad" ';: 2,-5. l':'erfllll is k an tpnn~p'Hol11 f(iri n 1-!' 
l;F·4, (iO lIlllt !Iiam. ~ : 50. D:o fn1n Be·300 j O mm hö!! Illeu fjii · 
u erföl'~etll1 aBr-.ll1tllin~ 1: 80, Xaxleyomkopplare O-ganl;. Hing<l 
18,1 mm, m ed ri i ~ I"inldQ-l r olika "vUrd e n p il diieke n l: Sil. Brull 
rart. G5 IlIIIl uiam, O: JO, Pilrfltt från BI' -~m, 40 111111 O: 30. Lh' 
11 il t !'i. ii 1l11are nl <?' d halld.:.! \-' n ..~ rator . som 1ll1ll1l a r ·1 Od1 325 " oIt 5";: - , 
,-\.n t C' llnn\·s tiimnin ~nol !" l)ol(· nH' t.! ,·ridbar link. 100 mm tliaJll .. liin.zr.1 
2C)O mlll, J..:.oppli.n ll ~ li :,:t :l\' mit'Rl e x 3 : 50. l' rpd~·;io n ~instrllnH"' nt 
Si l' men s Jl a l , ke KL H20/50 i lii !1a 9;: - nt o, 

rö .\ [ , ii " 12: 
H A,Q ii 8: 
fi AT G 7: 
o Al\: o 14:
fl B f l 12:
Ii n R 9: 
70 L 7gt " 12: 
11723 " 10:
117 Z G ]1 : 
38 " 11 : 

Övriga nyheter 
i SPECIALRÖR 
H0.\ . 12: 65 
70:3 A 23: 
R2!J B 57: 
R32 47:
8.3'i 32: 
..:30 46: 
,ln3 R: 
SO;) SO: 
;"jl i:i1 35: 

ä r ett lIIyrket fömämJigt rarkbyggna~s


system hestående av speciellt utformade 

ra.mselitioner, hörn och klamrar, aluminium

leger~e, av olika typer orh storlekar, villm 

möjliggöra byggandet a.v en rack av varje 

önskat fonnat med yttel'st enkla hjälpmedel, 

Delama, Imnna leverel'as i två. grundstorle

Ilar. 


STANDARD: Selltioner och hörn med en 
radie av l 3/ 16" Harka r i "i lke n :-:to rlek som 

tu-> h;r med h e ll ~5iri ~ku Jlörn gö~
SPECIAL: Selltioner och höm med en radie I'H. !Htt 1111'd f11IllR t'kLion(> 11 A och 

hcirlll'1I B, \'l H;: a samw:,lIJfugaueav 13/ 16" llilda (On so lid rHull~on!':'trukt i on. 

,----------- ------------------------- .-----

"MINIBANK" 
En ntmärllt miniatyromkopplare, hel"lnelisllt 

tillsluten, som Im n el'hå lla s med eller utan 

Iwntinuerlig växling. 

Level'el'as i följande t~' per: 


1-polig 12, \'ägs, 2-IJolig 6-vägs, 3-polig 4·vägs 

och 4-polig 3-vägs. 


Saturlig 
... torl ek 

KOR T A LEVERANSTIDER 

Torkel Knulssonsg8tan 29 Slocliholm Tclcion 40 19 40, 40 15 45, 41 43 43, 42 83 42 (växel] 

Postgiro 193012 - Telegramadr." ZEOKBl". Medlem i RAMAG. 

(SM5ZK) 

http:O~p�ra.fl


Förstklassiga radiodetaljer ge topprestation 


"IE~U racliodetalj r 

Elelitro!yt.l{ondensatorer 

Glimmerl{ondensatorer 

Pa pperslwndensatorer 

Potentiometrar 

Rol ~l{il{tsmotståntl 

Trådlindatle moh'änd 

Säl{ringar 

SWrningss1o'dd 

• 


Oärför är det så viktigt att valet a v radio

delar, radiorör och mätinstrument göres 

med stor urslliljning. Förlita Eder på 

märket TESLA, som är berömt över hela 

världen. Var TESLA-»minded:J. 

"II~'" radiorör 

A seden AD 1. AF 3. AL '" o. s. v. 

E Reden ECH 3. EUL 1. EC n 21. EF 12 o.•. v. 

U ser len UCR n. ljBL 21. UY 1 o. s . v. 


III~ mätinstrument 

{(n ()ft. c ita n sbryggor 

Q - m et rnr 

Spri nningsstobilisatorer 
NolIIndikatorer 
S ig-nnlge llerotorer m. m. 
!\ogl:rn.l1nhet har upphört att vnra. ett problem tllck 
vare TESLA nu itinslnunent. 

-IIrodul<ter säljas genom Ramag-grossisterna. 

GENERALAGENT FÖR SVERIGE: 

Ehrensvördsgatan 1-3 tockholmK 
fel . växel 540390AB GOSTA BÄCKSTRÖM 


