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Slingoscillografer 

för alla i praktiken 

förekom mande mätproblem 

6-100 fö rl op p finnes mö jlig het att samt idigt 

regis trera. Fab rikens o mfa ttande ga lvanome

terprog ra m gör utrustningen universell. 

Beg,'ir specialprospekti 

Generala g ent: 

STOCI{IlOL\1 Tel. "äxel 44 99 90Åsögatan 113-119 
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PHILIPS vridtransformatorer 
ge kontinuerlig och praktiskt taget förlustIri 

spänningsreglering 

Philips sparkopplade vridtransformatorer äro försedda med rattmanöv
rerad kontinuerlig späuningsinställning på utgångssidan. De levereras i 
två utföranden; dels för inbyggnad i instrumentutrustningar, dels som 
separata bordsenheter för laboratoriebruk. Inbyggnadstransformato
rerna äro försedda med plåtkåpa och ha vidsträckt användning i likrik
tare, mätapparater, röntgenutrustningar, radiosändare, svetsaggregat, 
sce nbelysningsanordningar m.m. Bordsmodellerna ha bakelithöljen och 
äro utomordentligt värdefulla för spännings- och hastighe tsreglering, 
instrumentkalibrering, överspänningsprov och dylikt vid laboratorie
arbeten. Beg:"ir närmare upplysningar från Philips Mätinstrumentavdel
ning, Stockholm 6. Tel. "Philips lampor". 

Undersökning aven vibralion8mätnings·ut. 
rustning. Sl,öngltjulen pli. universalmolorerna 

belasta. excntri.kt ntedelst .kjutbara vik. 
ter t.:CJrvid vibralionsampliluden "'an undras 

el'er önskan. Varl,Ialen oell i 1,is9 n,ån las. 
för/tållandet mellan de två vibrationerna 
regleras aven r;ridtrans/or,nolor tör car· 
dera - t.v. en bord.typ oel. 1.1•• en inb)'gg' 
nadslrans/ormCJlor. Vibratiollsgicaren iir pla.. 
cerad på det fjädrande underlaget och t:ib· 
ralion./ör/tc?llandena avliillas på oscillograf. 

____________-JA~______~_____ 
,.r \ r 

~ __ _'_' _ J~ 
Dimen s io ne r i nlnl 

Sckun·
.'Iätspiinning I Effekt därströ nlA IHI A 1 ;-1H- 1-rI- - -1H 2

Inbyggnadstransformatorer Transformatorer av bordstyp 
~______________JA~______________~ 

llOV 360 VA 
llOV 730 VA 
130 V 175 VA 
130 V 350 VA 
130 V 690 VA 
l30V 1380 VA 
220 V 130 VA 
220 V 260 VA 
220 V 520 VA 
220 V 1040 VA 
220 V 2080 VA 

165 
185 
165 

1= 
130 
ISO 
130 

30 
30 
30 

165 130 30 
185 150 30 
260 187 190 SO 
165 130 30 
165 130 30 
185 150 30 

190 

215 

260 

272

187

I 215 

190 
200 

50 
SO 

2,8 A 
5,5 A 
1,2 A 
2,3 A 
4,6 A 
9,2 A 
0,5 A 
1,0 A 
2,0 A 
4,0 A 
8,0 A 

, 


llO V nätspä nning motsvarar 0-130 V 

sekundärspänning. 

130 V nätspänning motsvarar 0-150 V 

sekundärspänning. 

220 V nätspänning motsvarar 0-260 V 

sekundärspänning. 


flordstransformatorerna i storlekar 
t.o.m. 1040 VA ha smältsäkringar 
kontaktarmsledningen; dc övriga stor· 
lekarna sakna inbyggd säkring. Ut. 
spänningen är variabel antingen mel. 
lan OV och nätspänningen, eller mel. 
lan OV och 20'10 över nätspänningen. 

i 
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Det klarnar på TV-fronten 


"\är ccm dvs. Comite Consu[tatij 

Inlernat1·onaL des Radiocolllmunication 

sammanträdde i Stockholm i juli 1948 
tillsattes en särskild studiegrupp med 
uppgift att närmare studera möjlighe
terna att få till stånd en standardisering 
av normer och system för television. 

Studiegruppen, till vilkell anslöt lO" 
ett 40-tal delegater från olika länder, 
skulle i första hand imikta ig på möj
1igheten att få till st . nd en världsomfat
tande standardisering av televisionssy
stemen. Om detta skulle vi sa sig omö j
ligt ;;kulle man söka upplIå så vid
sträckta regionala standardiseringar 
som möjligt. 

Den av CCIR tillsatta studiegruppen 
»Studiegruppll» gjorde i bi5rjan av det
ta år ell rad s.tudiebesök till li A, 
Frankrike, Holland och England för att 
Härmare ta reda på vilka resultat man 
kommit till i 01 ika länder med olika tele
visionssystem och efter studieresorna 
sammanträdde man i London 8-12 maj 
för att om möjligt enas om ett system 
för television som skulle kunna ligga t ill 
g rund för de vidare utbyggnadsplaner
na. Vid detta sammantr·· de vars för

handlingar f.ö. leddes av d .n svenske 
delegaten överinge j ör Erik Esping, 

ordförande i den svenska Televisj ons
nämnden, kom man till en del betydelse
fulla re~nltat, vilka i korthet skall refe
reras här. Överingenjör Esping ger i en 
intervj u pa annan plats i delta nummer 
nagra synpunkter på e konsekvenser 
de uppnådda resultaten har för de sven
ska utbyggnadsplanerna. 

Vid konferensen kunde man enhälligt 
enas om, att bildfrekvensen skall vara 
oberoende av nätfrekvensen, vidar att 
fö rhållandet mellan televisionsbildernas 
bredd och höjd skall vara 4:3, att rad
sprang 2: 1 skall tillämpas, samt att bild
sändning skall ske med asymmetriskt 
sidband (ena sidbandet delvis under
tryckt). I fråga om lin j et al et kunde inte 
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full enighet uppnas. England kommer 
inte att frångå sitt system med 40.') lin
jer, därtill har man investerat för myc
ket peu<Yar i det nuvarande system el. 
Frankrike föredrar tills vidare 319 ellcr 

40.5 lillj er som standard. Belgien, Hol· 
land, Danmark, Italien Schweiz, Sverig 

och Österrike enades om att som televi
sionsstanclard välja 62.5 linjer och 25 

bilder pr sekund. Det lär finnas vissa 
utsikter att Frankrike så sm.1ningom 
övergår till detta linjetal, som i så fall 
skulle bli europeisk televisionsstandard. 

Amerika kommer inte att frångå sin 
standard .'525 linjer och 30 bilder pr sek. 
Denlla omständighet anse emellertid 
inte innebära några mer avsevärda nack
delar enär de j usteringar som behövs för 

att få TV-anordningar fiir linjefrekven
sen S2SX30 alt fungera även för den 
för det europeiska systemet rekommell
deraoe linjefrekvensen 625X25 är gan· 
ska obetydliga. 

En del andra detaljfrågor, positiv 
eller negativ rnodulerin O", FM eller AM 
för ljudkanalen, normer för synkroni
seringssignaler m.m. överlämnades till 
olika expertgrupper, som kommer att ta 
dessa frågor under behandling. 

Om man sålunda inte kom till full
ständia enhet i alla punkter, anses det 
aH de uppnådda resultaten är mycket 
betydelsefulla och att läget nu klarnat 
sa mycket all man HU kan börja.planera 
för televisionen pa längre sikt i de olika 
Itinderna i Europa. Sch 

TV-nämndens framtidsplaner 


POPULÅ"R RADIO har varit i kon
takt m ed ordföranden i Televisions
nämnden överincrenjör E r i k E s
P i n g jör alt jå ta del av TV-lIiimn
dens närmaste planer jör jramtiden . 
Genom tillkomsten liV ett europeiskt 
T V-s)'stem, resultatet av förhal/.dlin
gama inom CCIR:s »StlldiegrllpP 
11» I: Londoll i maj i år, varom mera 
l:an läs as i annan artikel i della num
mer, har televl:sionsjrågan jör Sveri
ges del kommit i el! nytt och gynn
sammare läge. 

- Re3ultatet av överläggningarna i 
London framhåller överingen j ör Esping 
blev visserligen inte att något enhetligt 
system för Europa kunde fastställas. Det 
system med 625 linjer och 25 bilder pr 
sekund som representanterna för Bel
gien, Holland, Danmark, Italien, 
Schweiz, Sverige och Österrike kom 
överens om att gå in för är emellertid 
ett stort steg i riktning mot ett euro
peiskt TV-system. England lär väl aldrig 
gå ifrån sitt 40.3-linjers system, som man 
ju har byggt uti sådan omfattnin<Y att 
en ändring av linjetalet är utesluten. 

Däremot ä r det inte uteslutet att Frank
rike sedennera kommer att övergå till 
625 linj er. Så vitt i känner till arbetar 
man också med 62 linjer och 25 bilder 
pr sekund vid televisionsförsök både i 
Väst-Tyskland och i Ryssland och likaså 
lär ma~l i Ungern och Tje ·koslovakien 
vara inne på samm a standard. 

- 'ör vår del innnebär denna Tegio
nala överenskommelse att vi nu börjar 
få fast m ark under fötterna för en ·ut
b .agnad av televisionen här i landet. 
Därmed är inte alls sagt att allt är kl ap
part och klart att sätta igång med att 
bygga ut ett sve skt televisionsnät. Åt
skilliga problem återstår ännu att lösa, 
b1.a. frågan om hur televisionen skall 
finansieras och frågan om hur rundra
dions dubbelprogram skall samordnas 
med televisionen, frågor av mycket stor 
räckvidd. 

- Genom konferensen i London har 
vi emellertid fätt ett fastare underlag för 
vårt arbete inom Televisionsnämnden. 
Dels vet vi nu vilka tekniska frågor vi 
har att äiskutera vidare och dels har vi 
fått ytterligare en del tekniska frågor att 
ta itu med; det ger oss fullt upp att göra 
under den närmaste framtiden. 

2.47 



Hur Tyskland löser sitt 
våglängdsproblem 

Av vår tyske korrespondent Karl Tetzner, Emden 

(forts. ) 

Mottagare 
Den första uppgiften för mottagare· 

konstruktörerna är att se till att de mil
joner rundradiomottagare, som för när
\'aral1de finns, skall kunna användas för 
UKV genom införandet av särskilda 
tillsalsellheter, med vars hj älp man skall 
kunna ta emot UKV-sändningarna. Det
ta problem är inte enbart tekniskt. 
Rundradiolyssnaren måste ju till sin 
ordinarie mottagare inköpa en tillsats
apparat och dessutom ofta en särskild 
dipolantenn för UKV, om han inte bor 
i omedelbar närhet av sändaren. För ett 
och senare kanske för två tillsatspro
gram måste han därför lägga ut ett be
lopp som för närvarande uppgår till 
någonting mellan 80 och 300 RM. I det 
följande kommer emellertid endast den 
rent tekniska sidan av problemet att be
handlas. 

En stor del av de tyska rundradio
mottagarna av årgång 1949 och 1950 
är redan så anordnade att utrymme re
serverats för UKV-tillsatser. Några av 
dem innehåller sålunda lödöron, från 
vilka anod- och glöd spänningarna för 
rören i tillsatsapparaten kan uttagas. 
Vidare upptar deras skalor ett särskilt 
band, 86--100 NIp/ s, och slutligen finns 
särskild våglängdsomkopplare medelst 
vilken blandar- och mellanfrekvensste
gen i apparaten bortkopplas och er
sättes med UKV-tillsatsen. Övriga typer 
av mottagare - även äldre typer- kan 
emellertid också ta emot UKV genom 
att man förser dem med särskilda llKV
tillsatser som anslutes till nålmikrofon
uttaget, varigenom lågfrekvenssteget 
och högtalaren i ordinarie mottagaren 
utn}1tjas. 
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Superregenerativa mottagare 
Är fältstyrkan från llKV-sändaren 

vid lyssnarens bostad tillräckligt stor 
räcker det med ganska enkla tillsats
apparater. För detta ändamål har exem
pelvis superregenerativa mottagare visat 
sig användbara. De är' billiga att bygga 
men ändå tillräckligt känsliga. Nack
delen är en ganska stor utstrålning, som 
emellertid kan elimineras genom in
kopplingen av ett aperiodiskt högfre
kvenssteg. 

I fig. 6 VIsas ett VKV-aggregat av
sett att byggas in i den ordinarie mot
tagaren. Den är inbyggd i en väl skär
mad låda med små dimensioner, 10X 
12 X 4 cm. Avstämningen sker med 
h j älp aven hävstångsanordning, som 
överför vridkondensatorns rörelser i 
ordinarie mottagaren till en förskj ut
nil1g av järnkärnan i UKV-tillsatsen. 
Härigenom sker avstämningen med 
samma ratt som vid övriga våglängds-

DK 621.396.71: 6~1.300.1 
(;21.396.7 .029.62 

områden. En UKV-tillsats av detta slag 
kostar ca 80 RNI. Den höga kvalitet som 
karakteriserar UKV-rundradiosändning
arna kan dock ej utnyttj as på något sätt, 
då det ju bl. a. fattas amplitudbegrän
sare för reduktion av AM-störningar. 
Vidare data för denna koppling fram
går av fig 5. 

U KV-supertillsatser 
Bättre resultat kan ernås genom m

koppling av super-tillsatser. Deras käns
lighet är betydligt högre och dessutom 
är de försedda med amplitudbegränsa
re, så att störningarna framför allt från 
atmosfäriska urladdningar och gnist
störningar från bilar blir helt och hål
let undertryckta. 

Som exempel på dessa apparater kan 
omnämnas en modell från Tele/unken, 
UKW 4 C. Denna apparat är monterad 
på ett smalt chassi och kan placeras i 
ordinarie mottagaren. Se fig. Il. Be

2. '3 s 

~~~'-----~~~~--~'--LF 
la 

7 e Io I I 13 
C 25nF ~snr 'On. 40pF 40pF lapF U;nF Sn. S,..F 5 nF 5 nr ID nr Sn' 

lilS" 11.'5 V ,sov 12SV asov El. 2.5011 asov 'SOv asoll 
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L SVON ',vOl"\l 3\ICrv lO \ICtV 1'5vorv 
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Fig. 5. Principschema för enkel tillsats för UKV-mottagning. Tillsatsen är försedd med ett 
oavstämt HF-steg, som förhindrar utstrålning från tillsatsen. Andra röret EF41 arbetar som 
superregeneratil' detektor, fnin vilken lågfrekvensen uttages till ordinarie mottagaren. I sche
mat återfinnes alla erforderliga data. Avstämning sker genom förskjutning av avstämnings

spolens järnkärna. 
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styckningen är ECH Il (blandarrör) 
+ EF 14 (förstärkning av mellanfre
kvensen = 10,7 Mp/ s) + EF 14 (be
gränsare ) + EAA 11 (diskriminator ) . 
Uppbyggnaden omfattar en förkrets och 
oscillatorkrets med permeabilitetsav
stämning, två bandfilter för MF och en 
diskriminatorkrets. För glödströmsför
sörjningen har apparaten en egen nät
transformator, medan skärmgaller- och 
anodströmmall1a tas från rundradiomot
tagarens nätdel. En remtransmissioll 
förbinder avstämningsknappen på mot
tagaren med avstämningsaggregatet. In
gångskretselI är avsedd för anslutning 
till 60-ohms impedans. UKV-dipolen 
kan också användas som antenn på mel
lanvåg. Den speciella uppbyggnaden 
hos denna tillsats begränsar emellertid 
dess användning till vissa nyare och för 
detta ändamål särskilt konstruerade 
Telefunken-mottagare. Det har f. Ö. VI

sat sig att stålrören i E/ U-serien är 
mycket lämpliga för 3 m-bandet. 

En liknande Isupertillsats tillverkas 
under beteckningen UKW 5 B av Phi
lips. Denna tillsats har 5 rör. Den har 
eget hölje och avstämningsskala och en 
egen nätdel med AZ Il , varigenom till
satsen är alldeles oberoende av den and
ra mottagaren och kan kopplas ihop 
med vilken växelströmsmottagare som 

Fig. 6. Praktisk utformning av superregenerativ mollagare enligt schemat i Hg. 5. Tillsatsen 
är väl skärmad och anbringad ovanpå den ordinarie mottagarens vridkondensator, från vilken 
via en hävstångsarm (längst till höger på bilden) vid vridning på avstämningskondensatorn 
en förskjutning av järnkärnan erhålles. På detta sätt kan avstämningen av UKV-tillsatsen 
utföras med samma ratt som för ordinarie mottagare. Anod- oeh glöd ström samt anslutning 
tilI mottagarens LF-del erhålles via fyra anslutningstrådar, anbringade på en anslutningsplint 
(längs till vän5ter på bilden), från vilken också uttages anslutningstrådar frän antennen, som 

i detta fall utgöres aven ramantenn. Priset för tillsatsen är ca 80 RM. 

Fig. 7. Mottagare i vilken anbringats en UKV-tillsats (överst till 
vänster i mottagaren). Denna tillsats har fast avstämning till viss 
frekvens, varför avstämningsanordningarna bortfaller. An5lutningen 

Fig. 8. Denna mottagare från Tele/unken är speciellt konstrue
rad som UKV-mottagare. Frekvensomrlldet är 86-100 Mp/s. 

Typbeteckning UKW 6 A. 
tiII antennen sker via en skärmad kabel. 
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Fi g. 10. (Till vä.bter) Principschema för en 
av d e bästa tyska CK\' -tilIöa t, erna. som hit
tills fr amkoml;lit_ TilI,a toen s känslighet är 10 
,Il\'_Tillsatsen bes tår av elt HF-stf'g, e tt. blan
dars teg, två .\'IF-o teg och di5kriminator (kvot
detektor). Mellanfrekvensen är 10,7 Mp/ s_ 
Tillsatsen är försedd med e;;rn nätde! och 
anslutning sker till ordinarie ';10ltagarens LF
del. Alla erforderliga l e kni ~ka dala för de i 
tilL at sen ingående komponent erna å te rfi nnes 

i sc hemat. 

helst. Naturl igtvis l igger prise t på d -sa 
apparater högre; medall en vanlig till

sats av tidigare beskrivet slag kostar 
225 får man hetala för denna tillsats
apparat, 50111 place ras under den orrli
narie apparaten, 298 Riv!. 

En tredj e modell är lKW 6 A, w m 
omfattar en komplett UKV-mollagare 
(fig. 8) , vilken är monterad i bakelit

hölj e, som innehåller den nyss nämnda 

l XV-tillsatsen + nätdel + lågfrekvens
del med EeL Il och högtalare_ Man 

kan med denna apparat ta emot X V

bandet 86- 100 VIp/ s och detta med 
n ycket god ljudåtergivning, så att de 
ohestridliga förd elarna med F NI-modu

lering åtminstone delvis kan utnyttjas. 
De flesta mottagarfabrikanter plane

rar att tillverka kombinerade mottagare, 

som förutom kortvågs- och mellallYågs
och långvågsområdet (AlV!) också kan 
ta emot UKV-området (FlV!). Dessa nya 
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Fig. 9. (Ovan) Här har UKV-tillsatsen utformats som en i 
pn trälåda upphyggd konsol, på vilken den ordinarie mot
tagaren placeras . Tillsatsens frekvensomradc är 86- 100 
;\Ipj s_ Till vänster ratt för volymkontroll, till höger rall för 

avstämningen. 

apparater kommer att ställas ut först 
pa radioutställningen i Diisseldorf ( i 
augusti i ar) . Enligt uppgi fter från 

Blaupu.rzla kommer man att föra i mark
naden en komplett serie av fem dylika 

F;VI-AM-mottagare. 

F6rstklqssig UKV-(illsals 
Till slut må något utförligare 0111

nämnas en av de bästa av alla de hittills 
levererade ( -KV-tillsatserna. Det är en 

apparat från finna Nordmende i Bre
men_ Principschemat återges 1 fi g_ 10_ 

Antenningången är anpassad för 70 
och 300 ohm_ .i\ven osymmetriska an

tenner kan användas_ Det för sta röret 
EF 42 ingår i ett HF-steg som förstär

ker ungefär 5 O"gr. Sedan följ er blan
darrör (additiv blandning) ett andra 
EF 42 som oscillator, som på grund av 

sin höga blandningsbranthet 2 mA/ V 
ger cn nästan 20-faldig förstärkning. 

Sedan följer första MF-steget bestyckat 
med ctt rör EF 42_ Här är förstärkning

en ca 60 ggr. lYIellanfrekvenöen är ca 
10,7 lYIp/ s och handfilterna är lätt un
derkritiskt kopplade. Andra mellanfre

kvenssteget arbetar med mycket låg 
skärmgallerspänning (ca 100 V) . och 
en gallerförspänning på endast 0,6 V. 

(lorI3_ på s. 260) 
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Mekanismen hos dielektrika 

III. 

R e.'ltladdningsfenomen vid skiktade isolationsmaterial 

(/ortI.) 

Ledningsförmågan hos fasta 
isolationsmaterial 

Hos de atomer, som utgör byggnads
stenarna i en metallisk ledare, förefinns 
alltid en del synnerligen lättrörliga 
elektroner s. k. ledningselektroner. 
Åstadkommes en elektrisk potentialskill
nad mellan ledarens ändpunkter, så blir 
ledarens inre utsatt för ett elektriskt 
fält. Detta fält tvingar de lättrörliga led
ningselektronerna att hoppa från atom 
till atom och ständigt från en lägre 
potential till en högre. Detta slag av 
elektrisk strömt rans port kallas metallisk 
eller elektronisk strömledning, och man 
talar analogt om metallisk eller elektro
nisk ledningsförmåga. 

Förutom metallerna kan en del andra 
ärrmen tj änstgöra som ledare för den 
elektriska strömmen, nämligen elektro· 
lyterna eller j onledarna. Jonledarna ut
göres av kemiska föreningar, som har 
förmågan att kunna dissocieras i joner 
dvs. uppdelas i laddade molekyl- eller 
atomkomplex. Under inverkan av ett 
elektriskt fält kommer de positivt lad
dade j onerna att vandra till minuspolen 
(katoden) och de negativt laddade till 
pluspolen (anoden). Strömtransporten 
åstadkommes med jonerna som bärare 
av elektriciteten, och man talar här om 
jonledning. Motsvarande ledningsför
måga benämnes jonledningsfönnåga 
eller elektrolytisk ledningsförmåga. 

De gasformiga och fly tande isola
tionsmaterialen besitter endast j onled
ningsförmåga, men bland de fasta isola
tionsmaterialen finns sådana som besit
ter elektronisk ledningsförmåga. Dessa, 
som är kristallinskt uppbyggda, bör 
dock lämpligare betecknas som halv-
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ledare än som isolatorer. Den över
vägande delen av de fasta isolations
materialen uppvisar jonledning, och 
man har konstaterat, att den svaga 
strömledning, som kan påvisas hos väl 
renade vaxer såsom paraffin och cere
sin liksom hos högvärdiga isolations
material av plasttyp såsom trolituI och 
plexiglas, är ren jonledning. 

Undersökningar med glas har visat 
att Faraday's elektrolytiska lag gäller 
även för fasta elektrolyter, så man kan 
genom elektrolys av glas utvinna den 
ekvivalenta mängden natrium vid kato
den, och genom att variera elektrod
materialet kan man genom elektrolys 
förändra glasets kemiska sammansätt
ning. 

Att göra några beräkningar av led
ningsförmågan hos f.as ta isolationsmate
rial är omöjligt, då antalet fria joner 
(dissociat ionen) ej är känt. Motstånds
mätningar visar att för de bästa isola
tionsmaterialen, såsom exempelvis bärn
sten, troli tul och ceresin, är specifika 
motståndet större "n 1018 ohmcm. Så
ledes är )' mindre än 10-18 ohmcm-J • 

l likhet med vad som är fallet vid de 
gasformiga och flytande isolationSll1ate
r iaien, stiger ledningsförmågan y med 

DK 621.315.61.(ra 

viskositets· temperaturkurva som väl lik· 
nar vätskornas. Inom glasets segflytan. 
de område, 400 0 C-800° e, ändrar sig 
viskositeten på samma sätt som specifika 
motståndet med temperaturen. Den 
funktion som bäst anger sambandet 
mellan spec. motstånd o h temperatur är 

(42) 
e = (2o ' e T 

där e är specifika motståndet, a en 
materialkonstant och T absoluta tem
peraturen. För smärre temperaturänd
ringar kan man approximera denna 
fonnel till 

- e-Pt(2=(20 (43) 
där (J är en materialkonstant och t tem
peraturen. Om ekv. (l) och (2) logarit
meras erhålles 

a 
In (2=ln (20+ T (44 a) 

och 
ln Q=ln (Jo-(Jt (44 b) 

Approximationen betyder således att 
man inom ett avgränsat temperaturom

råde ~rsätter hyperbelfunktionen ; med 

den linjära funktionen -{Jt. 
Om ett last isolationsmaterial utsättes 

f ör olika starka fält, visar det sig att 
dess specifika motstånd arierar med 

stigande temperatur hos de fasta isula- - fältstyrkan E enligt en exponentialfunk
tionsmaterialen, och denna tillväxt sker 
efter en exponentialfunktion. Man kan 
förklara detta med att dissociations
konstanten är större vid en högre tem
peratur och att således antalet fria joner 
är större. Dessutom sjunker viskositeten, 
eller som man också kan uttrycka saken, 
j onerna blir lättrörligare vid en högre 
temperatur. Särskilt lämpligt för sådana 
mätningar är glas. Glas anses fysikaliskt 
v.ara en underkyld vätska och har även 
inom ett visst temperaturområde en 

tion. Logaritmeras detta samband får 
man 

In e= In (Jo-f) E (45) 
där {} är en materialkonstant. 

Detta att ledningsl örmågan ökar med 
ökad temperatur och ökad fältstyrka 
styrker således uppfattningen, att led
ningsförmågan beror på jonledning. Det 
finns dock försöksresultat, som antyder, 
att i vissa fall ej ren jonledning före
ligger, men då dessa resultat i och för 
sig saknar intresse för diskussionen av 

251 



F i ~ . 7. Upvladdlung av en ideell kondensa tor. 

restladdningsfenomenet, förbigår vi dem 
här. 

Konventionell uppjauning av upp
och urladdningsjörloppet hos en 
kondensator 

Anslutes en likspänning till en kon 
densator får i, enligt vad som genom
gåtts i ett ti digare avsnitt, dels en kapa
CltlV förskjutningsstr öm, laddnings
strömmen i co och dels en resistiv ström, 
ledningsströmmen iR • Vid goda isola
tionsmaterial är den senare så liten, att 
man kan fönmmma den vid sidan av 
den förstnämnda. Vid en ideell konden
sator är R=oo och således iR=O. 

Uppladdas nu den ideella kondensa
torn e över seriemotståndet r av lik
spänningen E enligt fig. 7 erhålles med 
Kirchhoffs andra lag 

E-ri--{fdt= O (46 

Deriveras denna ekv. erhålles diiie
rentialekv. 

di ..!... -O 
dt + rG 

med lösningen 

. E 
t= - 'e rO ( 47) 

r 
re kallas kretsens tidskonstant. Prak

tiskt sett är uppladdningsförloppet fär
digt och strömstyrkan för-umbar efter 
en tid av ungefär fyra gånger tidskon
stanten. En kondensator på 0,25 i( som 
laddas över ett eriemotstånd på l 000 
ohm är sålunda fulladdad efter en tusen
dels sekund. 

Om kondensatorn efter uppladdning 
till spänningen E kortslutes över mot

2.52. 

ståndet r uppträder en urladdningsström 
av exakt samma utseende och storlek 
som laddningsströmmen men av motsatt 
tecken. Vid undersökningar av konden
satorer och dielektrika arbetar man van
ligen med urladdningsströmmen, då 
denna även vid en icke ideell konden
sator nedgår till noll. 

En icke ideell kondensator kan upp
fattas som en ideell kondensator paral
lellkopplad med ett stort motstånd R, 
det s. k. läckmotståndet. ppladdningen 
sker då enligt fig. 8. Tillämpas Kirch
hoHs andra lag erhålles eh. 

E-ti-+ficdt = O 

E-ri-R (i-ic) = O 
Lösningen till detta system ger 

i~ ,!R (1+ ~, -:;~ ,) (48) 

Strömstyrkan går således ej ner till 
noll utan närmar sig asymptotiskt gräns
värdet 

. E 
t= --

r+R 
Det VIsar sig emellertid i praktiken, 

att väsentligt längre uppladdningstider 
kräve för fullständig laddning, än vad 
exempelvis ekv. (48) anger. Detta skulle 
t da på att r eller e eller eventuellt bå
da ökat under laddningsförloppet. På 
samma sätt krä\ för ordentlig urladd
ning mycket längre tid än man vanligen 
föreställer sig. Det är ju väl känt, atl 

c 

Fig-. 8. Uppladdning aven icke ideell konden

sator. 

fa (t-f)a 

Y, 

a 
Fig. 9. Plan kondensator med Ekiktat dielekt

rikum. 

om man kortsluter en uppladdad kon
densator och sedan lå ter den stå och 
»hämta sig» ett par minuter, kan man 
vid förn yad kortslutning påvisa en ny 
urladdning. Denna företeelse, restladd
ningsfenomenet, kan förklaras med att 
dielektrikum är inhomogent. Denna in
homogenitet ger även inom ett visst 
frekvens område upphov till mycket sto
ra växelströmsförluster, i varje fall flera 
gånger större än vad som svarar mot 
det uppmätta läckmotståndet vid lik
ström. Området, som ligger inom de tek
niska låg- och mellanfrekvenserna, har 
fått namn efter isolationsforskaren Wag
ner, vilken varit speciellt verksam med 
utredandet av dessa problem. Man talar 
därför om »W agnerområdet» och»W ag
nerförlusterna». 

Restladdningslenomenet. 
För att på ett enkelt sätt kunna un

dcr5öka hur uppladdningen tillgår i en 
kondensator med inhomogent dielektri
kum, förutsättes att kondensatorn är 
planparallell, och att randverkan kan 
försummas. Inhomogeniteten tänkes be
stå i att dielektrikum är skiktat och att 
dielektricitetskonstanten är ungefär den 
samma för båda skikten, medan led
ningsförmågan är ett par tio potenser 
större i det ena skiktet än i det andra. 
Fig. 9 visar en sådan kondcl15ator. Av
ståndet mellan beläggen är a. Skiktens 
tjocklek är la och (l-j) a, där f slHun
da är ett tal mellan O och L Dielektrici
tetskonstanterna och ledningsförmågor-
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n3 är El och 1;2 samt /'1 och ( 2 respektive. 
Vidare är enligt vad som sagts ovan 

f l = f2 och (1~;'2' Anslutes kondensa· 
torn till spänn ingen V id ti den t=O, 
uppstår i båda skikten lednings- och ör· 
:;kjutningsströmmar. Fältslyrk rna är i 
ett godtyckligt tid ö"onblick El och E2 

och räknas i volt/cm. Vi räknar led· 

ningsförmågorna )'1 och /'2 i iemensl 
cm och erhåller då ledningsströmmarna 
i skikten i amp/ cm2• 

inI =1'1 El 
iR 2 =Y2 E2 

Mot förskjutningen D svarar i kon· 

densatorns inre en sann laddn!ng pe yt. 

enhet som iir 

Et EI 1 b ' .)Q - COU 0111 /cm
1 - 4n . 9.1011 

f 2 E2 l b " Q2 = 4n' 9.1011 cou om Icm-

Laddningsströmmarna blir sålunda i 

Menl nu måste vidare gälla att 

inI+iC1 = iR2+ic-~ 
Vilket g r 

Nu kan man summer.a spänningarna 

över de båda skikten. 
laE!+ ( - f)a E2 = V (50) 

Deriveras ekv. (50) erhålles eft r om· 

flyttning 

d E2 1 d El 
Tt = l I" dt 

Införes della i ekv. (49) kan denna 

lösas och lösningen blir 
El = A . e - at +,) (51 

där 

a = 4;r .9.1011 (l-f)Yl+frz 
(1-!hl+11:2 
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" 2 V ,1= I 

a.[ (1-f)Yl+/Y2] 
Gränsvillkoren ger sedan en del in· 

tressanta resultat. Då laddningsförlop· 
pet är avslutat, dvs. vid t= ~ , måste 

d El O h d E>_ O I dTt = oc dt = . nsättes etta i 

ekv. (49) erhålles 

Yl El'" = "1_ EZ"JJ 
vilket kan krivas 

El'" 1'2 (52) 
E2:c i' l 

id det stationär a tills tåndet är å· 
ledes fältstyr -oma omvänt proporlio

!Lella mot skiktens ledningsförmåga. 

Dett.a innebär att spänningen på s ·k· 
ten delar upp sig efter deras ohmska 
motstånd. Över skikt l ligger alltså 

spänningen 

V -laE -Iap- f /'2 V 
1"'- 1"' - - (l f)Y1+ 1'2! 

och över skikt 2 

V2",= (l-j) a E2",= (l-f)a ..b (3= 
l'! 

(l-f) Yl V 
(l-J) Yt+fY2 

Förhållandet mellan l addningarna på 

hel äggen är vid stationärt ti llstånd 

QI'" Dl'" 1'1 El oo 1'1/'2 (.53) 
Q2Xt D2co = e2 E2", = C2 Yl 

Som synes blir Ql u;, och Q2X> lika stora 

endast om1!.=~. I vårt fall var 1:1-;::::;; 02 
1'2 102 

och vi sätter Yl = 100 (2' Man får då 
förhållandet 

Q100 001 lOk .. DI'" O (Jl -Q =, l S0111 aven -D- = , 
200 200 

I gränsytan mellan isolationsskikten 
måste då finnas en ann laddnin cr 8 \' 

storleken 

och denna laddning har vandrat in ge· 

nom det av isolationsskikten, som har 
den större ledningsförmågan. Laddnin· 
gen har sliledes samma tecken som det 
beläga, som ligger intil1 isolationsmate· 
rialet med den större ledningsförmågan. 

Vid uppladdningens början fin :; na· 

turligt,' i~ ingen laddning i denna gräns· 
yta \"arför 

allt5a 

eller 

(34) 

Vid uppladdningsförloppets början är 
fältstyrkorna omvänt proportionella ro t 
dielektricit tskonsLante a och vid dess 
slut [se eh. (52)] är de omvänt pro· 

portioneUa mot ledning-förmågorna. 
Tr ekv. ( l) far man 

E1 0= A+fl 
och ur ek . ( O) 

E20 = (l!:...j)a l f l' E lo = 

- -( l- V-j)-a --1-'-' (A +(3) 

Insättes dessa värden på EI O och E2 o 

samt värdet på fl enligt ekv. (51) kan 
,'ärdet av A beräknas 

V ( ".,
A = ~ (l f) ~l+r;; -

/'2 ) (55) 
- (1-f)Yl+h2 

)ilal kan således få fram uttryck för, 

hur fältstyrkom a El och E2 varierar 

med tiden. 

V ( Yl 
Ez= --; (l - j) Y1+IY2 

"[ -t;:I+/C2 - ( l Ir;'l+IrZ] " 

-4" . 9 ' 10" (l- j)·It+ fr2. t) (57 ) 
. e (l-j) f l +f'. 

Tidskonstanten vid förloppet är 

T - (1-/)eI+le2 (58) 
Jl. - 4n' 9-. 1011 [(1- /) Y1 +"'2J 

och Tr. anger hur snabbt gränsytan inne 

i kondensatorn ladda upp. 

(forts.) 
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621.396.64G.33 172 621.306.667.3 18: 
Boye-Clau.en, L: Uni\'ersal!orstaerker tU kya Schwn.n, A: A Volume-Compensated Tone Con
Iitetsgengivelse af grammofonplader. trol. 
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(D)Populaer Radio Jan. (1950) vol 23 nr 1 (A) RadiO' and Television News Jan. (1950) 

s 9/11. \'01 43 nr 1 s 70. 

Konstruktionsbeskrivning aven förstärkare Kort beskrivning aven tonkontrollanordning 

rör grammofoniltergivning. som ~er konstant medeiutspänninI: med en 
3 fotog·r., 1 schema. dubbeltriod. 

1 schema. 

621.396.645.33 173 

Återgivning. 
621.396.623.76 1M 

\Voile, M: A Collapslble Speaker Cablnet. 

(A) Radio and '.relevision News Febr. (1950) 

vol -13 nr 2 & 47, 146/147. 

Beskrl,'ning aven hop!'åIlbar högtalarl:\da av 

basreflextyp. 

l fotogr., 2 ng. 


621.396.625.213.3 185 

John, R S (P!unstiehl Cbemical Co.) : A Strain· 

Sensi-t!ve Phono Pickup. 

(A) Radio and Television News Febr. (1950) 

vol 43 nr 2 s 40/ 41, 124/ 125. 

Beskrivning aven pick-up av ny typ enligt 

mQtståndsäll'dringsprincipen. ~Iycket god frek

venskarakteristik I,an ern1ls. 

1 fotogr., 1 schema, 2 fig., 1 tabell. 


FörstärlUlre 
621.396.G4:i: 621.306.621.53 162,lI 
Se ref. 162,1 

621.396.645.217 166 

Katodkoblingeu og dens Anvendelse. 

(D) Radio Ekko Jan. (1950) vol 18 nr 1 S 6/1. 

Beskrh'ning uv katodkoppling cns princip och 

användningsmöJ ligheter. 

4 schemang. 


621.396.645.217 167 

1IIItchell, R R: The Cathode Follower Output 

Stage. 

(A) Audio Engl neerinl; Febr. (1950) vol 84 nr 

2 8 12/13, 31/ 32. 

Matematisk-analytisk behandling av det katod

kopplade slutsteget, dess arbetssätt samt för

och nackdelar . 

1 schemafig., _ kurvor. 


621.396.645.26 168 

~leeker, W F (Resear~h Div: , Stromberg·Carl

son Co., N. Y.) : AudlO DeSign Note . 

(A) Audio Engineering Febr. (1950) vol 34 nr 

2 823. 

Nomogram tö r beräkning av u l !lngsimpedans 

vJd olika grad av negativ I\.terkoppllng. 

1 nomogram. 


621.396.645.262 189 

Roddnm, T : Output Impedance Con tro!. 

(E) Wireles World Febr. (1050) vol 56 ~r 2 

s 48/ 49. 

Artikeln behandlar p roblemet lågfrekvent n e

gativ 1\terkoppling, särskilt med a"seende pil 

variabel lJögtala rdämpning utan ändring av 

utg:1ngsnlviln. 

4: schemafig. 

621 .396.645.31+621.396.615.12 15"1,2 

Se ·ref. 157,1. 


621.396.645.31 170 

Kortbjllgesenderen OZ7RE - 1: Forstaerkeren. 

(Dl Radio Ekko Febr. (1950) vol 13 nr 2 

28/29, 32. 

KDnstruktionsb skrivning av hÖgfreirvensför· 

stärkaren till en matörsändare rör 10. 20, 

4{) och 80 meters bMden. NATIONAL'S "MultI

tank" använde.s som avstämningsenhet. 

1 fotogr., 1 schema. 


fl21.317.34/ .35 
6'21.396.64ll.33+621.396.015 144,3 
Se ref. 1U,l 

621.396.645.33 +621.396.828.-1 171,1 
Scott, H H (R. H. Scott, Inc., Mass.) : Dy
naural Prcamplifier Provides Wide Compen
sation. 
(A) R adio und Television News Jan. (1050) 
"D I 43 nr 1 s 06/ 57, 108. 
Konstruktiollsbeskrivnlng av e n l,ombinerad 
förfö rstlirkare och störningsbeg ränsare. 
2 totogr .. 1 schema, 3 kurvo r. 

254 

En berjlmt Kvalite tsforstaerker. 
(D) Radio Ekko Febr. (1950) vol 13 nr 2 s 

26/ 27. 

Konstruktionsbeskrivnlng a\' en förstärkare 

m ed enbart t.rioder och separat nätllkriktare. 

Katodfasvändare Dch balanserad pushpullför

stärkare före slutsteget . 

2 8chemata. 


621.396.645.33 174 

Hm, E W (Chief Eng., Station WDHL) : 3-Tube 

Ampllfier F or Va·r·lable Reluctance Pickup. 

(A) RadiO' and Television News Febr. (1900) 

vol -13 nr 2 s 67, 122, 124. 

K onstruktIonsbeskrivning aven trerör. för

stärkare för allström. Avsedd för anslutning av 

bllde kristallplckup och "variabel-reluctance"

pickup. Med ton kDntroll. 

2 fotogr., 1 schema. 


621.396.64:1.35 170' 

Korn, G A, Korn, T 111 (Curtlss-Wrlght Corp.): 

Brldge·Balanced D. C. AmpUfier. 

(A) Radio-Elec tronic Engineering Ed. of Ha

dlo and 1'elevislon News Jan. (1000) yol 14 nr 

1 s 12(13, 28/29. 

Beskrivning av en lIkspä~n1ngsförstärkare av 

balanserad typ med flera egenskaper ö,'er 

lllgsna de kom'entlonella likspilnnlngsförstiir 

kar un. 

2 fotogr., 5 schcmaflg. 


Regleringsanordningar. 

G21.396 .662.25 176 

GuUe, K: Ensretter!!Iteret. 

(D) Dansk RadiO' Industri Dec, (1949) nr 12 

s 164/ 165. 

BeräkningsnDrmer för likriktarfilter I niitappa

rater. 

2 flg., 1 nomogram. 


621.306.662.31 

"Cathode Ray": Filters - 1. 177 

(E) Wireless World Jan. (1950) vol 56 nr 1 

s 25/29. 

Artikeln utgör en utredning om olika slag av 

filter och dämpsatser med matematisk berITk

ningar av <lessa, m ed siirskilt avseende p!i. be

tydel en av den "karakteristiska impedansen". 

8 fig., 2 kurvor. 


621.306.662.33 178 

Seybold, 111 (W2RYJ) : The Design of Low-Pass 

Filters. 

(A) QST Dec. (1949) vol 113 nr 12 s 18/2-1. 

Konstruk'tiDnsbeskrivning av Iilgpassflltcr Iör 

högfr~kvens med matematiska ber'.iknlngsnor

m er. 

14 fig., 1 fotogr., 4 kurvor, 1 tabell. 


621.396.662.36 179 

IUnton, W R (A.M. r .E.E., I.R.E.) : The DeSign 

of R.C. Oscillator Phnse Shift Networks. 

(E) Electronie Engineering Jan . (1950) vol 22 

nr 263 s 13/ 17. 

KonslruktionsdMa för fasvridningsnät för RC

os~iIIatorer. 
3 fig., 1 tabell, utt. hänv. 

621.396.662.39 180 

Parl<er, B E. V.R.F. Tank Design. 

(A) Radio·Electronic Engineerln~ Ed. of Ra

dio and Tele\' is ion News ,Tan. (19';:;0) vol 14 nr 

1 s 8/ 9, 27. 

K Dnstruktionsbeskri\'nlng av en tankkrets för 

ultrakort,'äg och 
dare. 
3 foto gr., 2 flg. 

dess applikation i en " n

621.396.665.3 181 
Derth-Jones, E W: Preferred-Value Attlroua
tor s o 
(E) Wireless World Febr. (1900) yol 56 .nr 2 

s 71/72. 

Beskriyning av stegdlimpsa.tser med anvilndan

!le av enbart motst~d av standardvärden. 

G flg. 


621.396.667.3 183 

1IIcProud., C G: Audiana: Phonograph Repro

duction - 1. 

(A) Audlo Engineering Febr. (1950) vO'l 34 nr 

2 s 24, 26, 28, 30/ 31. 

Beskrivning aven kDntrollenhet med variabla 

frekvenskontrolle r, avsedd att användas i sam

band med "lI1usican's Amplifier", beskriven i 

Au(]io EngineerinI:' Nov. 1949 av D. Sarser och 

M. C. Sprinkle. 

1 blockschema, 3 kurvor, 1 schemafig., 1 tabell. 


Ant.eooer. 

621.396.674.15t 184 

Oberto, G P: A TWD-lIIeter Quad. 

(A) Radio and 1'elevision News Jan. (1950) 

\"0'1 43 nr 1 s 43. 

~onstruktlDnsbeskrivning aven treelements 

"kvadratisk" riktantenn för 150 Mc/ . bandet. 

1 fotogr., 1 fig. 


021.396.617.2 185 

Spitz, C E (W7JHS): A New ApprDach To Beam 

Antennas. 

(A) Radio and Television News Febr. (1950) 

vO'l 43 nr 2 S 58/ 50. 

Beskrh'ning av nill:'.ra str1\lalltcnner för ama· 

törsändare för 30 lIIc/ s bandet. 

2 fig., 4 kurvor, 1 tabell. 


Komponenter och tillbehör. 
621.396.604.1 186 

F .. ye, J T: Fundamentals Df RadiO' Servicing 

- 11. 

(A) Radio-Electronics Jan. (1050) vol 21 nr 4 

s 8-1, 86. 

Beskrivnin g av pen todrörens funktionssätt och 

utfö randen samt jämförelse med tetrodrören. 

2 flg., 2 kurvor. 


Sändarstationer. 
621.396.72 187 

St_rn"r, p (OZ7EU): En lille universalsende·r. 

(D) OZ Dec. (19-19) vol 21 nr 12 S 207/ 208/ 210. 

KOllstnlktionsbeskrlvning aven batteridriveu 

s!lndare oeh modulator, med vibrator, för ama

törbruk. 

2 fotogr., 1 schema. 


621.300.72 188 

Countryman, G L (W3HH, W1RBK , CDmdr., 

U.S.N. Electronlcs OffiCE", Boston· Naval Ship

yard) : A Versatile, Low-Power Transmitter. 

(A) Radio and Television News Jan. (1950) 

vOl 43 nr 1 S 62/63. 

Kort konstruktionsbeskrivnin l; aven mtt ama

törsändare för 40 meters bandet, kristalls tyrd . 

3 fotogr., 1 schema. 


621 .396.72 : 621.396.618.255t 180,2 

Se re!. 160,1. 


Störningar. 

621.396.828.4+621.306.645.33 171,2 

Se ·ref. 171,1. 


TELEVISION. 

021.3!l7(038) 189 

Buksteln, E: Television Dlctionary - 1. 

(A) Radio-Electronics Jan. (1950) vol 21 nr 4 

s 6-1. 

Nomenklaturlexilwn för television, första de' 

len. Omfattar orden Aberration - Center of 

cnrvature. 


fl2UI!l7 (038) 190 
Buk.t..ln. E: Television Dictionary - 2. 
(A) Radio-Electronics Febr. (1950) yol 21 nr 

5 S 33. 

Nomenklaturlexikon för television, andra de

len. Omfattar orden Centerln~ - Dispersion. 
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l\foUagare. 

tj2.l.3D7.621 191 

V~o, C A.: A De Luxe Teieviser - 1. 

(A~ Radio·Electronics Jan . (l!lOO) vol 21 nr 4 

~ 32/35. 

Ar tikeln ut /Cör en kons truktion sbeskrivning 

aven ator televisionsmot taga re . Första delen 

behandlar uppbygJ;Daden BV \'1 8sa detalje r liV 

högfrek,'en sdela·rna. 

3 fotogr., l schema, 4 fig. 


621.307.621 192 

Cn.ccnro, C A : A D Luxe Telev ise r - 2. 

(A ) Radio- FJleetronlca Febr. (1950) vol 21 nr 

5 S 38/41. 

Artil,elns andra del n t l:'ör en konstruktIon sbc

s l<rlvning av hö~rekvensdelen I en s tor tele

vi s ionsmottagare. Omfattar 9 av de 13 televi

slon8kanale r nll , 

3 iotogr., 4 t ig. 


1121.397.621.7 193 
U Ian, S D (Chic! Techn . ditor, ;roh n F. R I
dc.r Publisher Inc.) : Theo ry and P rnct ice at 
Intercarrier TV - l. 
(A ) Radio-ElectroniC9 Jan. (lOlJO) vol 21 Dr 

4 II 41/42. 

Del l utgör CD b l,r!vni D&, HV p rincipen tör 

"l nterca r rier"-tclevisionsmottagare och en jiim

f~r se mellan denna oc h den vanliga prin

c ipen. 

l blockschema, l n g., l kurva. 


621.307.624.ll 19-1 

KJver, U S : Modern Television ReceIvers - 21. 

(.\) Radio and Telev!s ion News Jan. (1950)

vol 43 nr 1 s 4;;/47, 128, 13(J. 

Beslirivning a fl n a utomatiska fr eliven skon

t rollen i det ho risontella avIiiuknl ngssystemc 

i moderna tel visionsmottagar • 

1 fotogr., 1 schema, 2 ku rvor, 4 oscillogram, 

3 flg. 


621.397.GZ4.11 195 

Rh'er, U S : Mod~rn T elevision R ecei 'e rs - 22. 

(A) Radio uDd Telev ision N ws Febr. (1950)

vol 43 nr 2 s 43/46. 

Artikeln fortsätte r att behandla den antoma

Ulnkol ngssysteme t I televisionsmottagare. 

O scllemata, 1 tig ., 4 oscillogram. 


POPULÄR RADIO:s 

&o.kt:ev~ 
Teckenförklaringar 

il Grupp n vid k las lficerlng I AsUb 
book-ji ~t över r . mm <> nderad 
ny en~elslcspd\Idg vetenskaplig 
oth teknisk litteratur; Bikker 
I1impUga för llisare l allmänhet 
e ller lJöcl,e r, som behandlar fim 
net pil ett inledan,le, elementärt 

ler (I\'ersiktl lgt Elitt . 

- K ," Ciiljt uv e t ~rtal : EnIlgt 
uppgift l AccessionskntoJog' (fö r ) 
S,eriges

givet å r . 
offentliga bibIlo t ,an

h Grupp b i Aslib book-li st : Böck r 
P' teknikens IU cl lanstlldium el
ler lämpliga
studerande. 

som lliroböeker tör 

Grup p c i Aslib book- list: Böcker 
pä ~tt avancerat ·tadi um eller 
böckel', som behandlar (stark ) 
~p cciaIise.ra d tekniska omr' den . 

L 

I.i 

JU Chalmers tekn s ka högskolas bib 
liot ek , Göteborg 
Grupp d I Aslib book-list; Hand-, 
ord- , lI rs och and ra uppslags
böcke r m. m. 

r ~' :'!tlö ljt av et t :1rllll: E nligt 
uppgift i lIrs(lu bllkationen För
teckning över Chalmers tekniska 
högskolas biblioteks nyfOrvärv, 
irr~lgavnrnnde [u 

1B Vi~sa ej n[lrmar" a ngivna svenska 
in s tItutlons och lndustriblb llo
tek e tc ., varlfrlln Hin förmedlas 
av CTHB och KTHB, vilka äger 
uppgIft om vilket bibllotek, som 

POPULÄR RADIO NR 8/1950 

a\'Ses ! varje sil I'>sk11t faH (vissa 
PB-rapporter m. m.). 

KTI-IB 	 K ungl. T ekniska bögs kolans b ib
liotek, Stockhohn 26. 

M 	 M åtföljt av datum eller t,r oc:h 
nummer : Enligt uppgift . resp . 

biblloteks m il.natliga medde!an
dcn om nyinkommen litteratur 
eller nyfönärv (ur I) , angivet 
datum r esp. II.r o Il nummer. 

Nlir hos ett b lbllotek begä res 
!örmedJlng av I' n frno annat bib
liotek, är det önskvärt och J vl s 
sa fall nödvändigt att 11Intagaren 
anger, varest uppgift om det Hln
giv nde bibIlotekets förvärv !lV 
ifrAgava ra nde publika tion fi nnes . 

SHlB 	 Statens hantverksinsUtuts b ib llo 
tek, Stockholm 4. 

t 	 efter tIdskriftsnamn ; E j e ter
lige n tillgänglig i svenskt off. 
bibliotek. 

t 	 använ t som 8 ·terisk : Publika tio 
nen är ej iIlgiinglig tör hemI1io 
vid ifr ' lguvarande bibliotek. 

ld periodiska publikationer o lt 
eftcr uppgifter, a vseende häften , 
\'ol ymer , ärgangar etc.: ocb föl
jande. 

1\. Senaste litt~ratur. 

(För THB ;s och KTHB !s senas te ny för
vil rv lluvuc..h;akligen en ligt deras förteckningar 
nr 4 av 15/4 resp. n r G2 a 20/4 11150.) 

LIT ERATUR P Å NORDISK A :PRÅK 

16 
nernqvlst, R G : Rapport f rän en resa till 
U. S. A. för studium av elektronrörspröbtem 
Inom mlkrovaJ;stekni ken under tiden sel'temlJ r 
1t148-decem br:r 1949. (Stockbolm 1950.) 'i :0, 8 
9" dupIic. 

·tK i 'HB Reseber . 1949/50. (M 20/4 19(0) 

17 
lI"nlngsexl'Jllpel I teoret is k elektrotelmil, Id 
Kungl. Te kniska Högskolan. Stockholm 1050_ 
4 :0, ()2 s., stencil. (Tekniska Högskola ns s tu
dentkiir . Kompcn'diekommittl\n. Nr 188.) 

KTHB Cc-2208 (M 20/4 1950) 

L ITTERATUR PA FRÄMMANDE SPRAK 
18 

FIscher, J : Abrlss der Dauermagnetkunde. 
Berll n 1049. 4 :0, 240 S., 175 m. Springer . 
36 : -, lnb. 39 : - . DM. 


T HE (lI 15/4 1050) 


19 
Fry, D W, Goward, F I{: Aerials for Cent!
metl'e wuve-le.ngths. Cambr idge 1950. 8 :0, 172 • 
()Iod fl> radio technlque. ) Cambridge univer
s it ' pr ~8. Inb. 18 s b . 
Ur innehl! lIct : Ccnti.mctrlc aer ial r equLre
ments. olar diagram theory. Types of Il<,rlal. 
l 'rimary p !nt sources . S.eeon da ry r a dIators 
(double-curva ture) . L ine ·oUl'ees. Secon dary 
radIators (single-curvature) . Appendices . Dib
1I0graphy. Index. 

CTHB (M 15/4 19(0) 
20 

IIartshorn, L : Radio- f requency beatI nI;'. Lon
d on 1040. 8 :0, 237 S., 102 iII. Allen & Unwin . 
21 sh. 

r inn eh Ilet : Introducto ry . Generators. !l.' he 
princlp le of induction heatin . Applleulions 
of induction heating. T he p rinciples ot dl
electric heatIng. Appllcatlons of dielect rle 
heating. _'otes on eost a n o) history. 
Upptagen i Aslib Book-list över rekommende 
r ad en g IsI{spril.k ig litteratur och förd till 
grupp b. 
Anmäld I : Elcctronle Englnecring, mars 1950, 

. 121, 1 sp. 
W lreJess R ngineer!ng : jan. 1050, s. 31. 5/8 sp. ; 
" In d ' cussing applications, the author denIs 
w ith the advantages nnd disadvantages of r . f . 
b ea ting in a ,·e ry balanccd wny a nd gives a 
taIr a ccount ot the posslblllties ... A good 
poInt about the book is that it deals mainly 
w ith jus t Utosc poin ts upon wbich geners l 
In fo rmation Is lacking - the heatin~ co!1 o r 
electrode and the material Itself ... Eaeh 
chapter contains a n extensIve blbllography 

and the book undoubtly forms a u.ef,,1 coo

tribu tion to tbe iterature." 

I TecbnicllI Book RevIew I ndex, okt. 1949, 8. 

149/ 150, utdrag ur 3 andra anmälningar. 


K THB Ce-2201 (CTHB) 

21 
Lo.ngton, L L: Radio -frequency heatin!:, equip
men t. W itb par tie uln r r efer ence to the tbeory 
and design ot self- ' eited power oscUIat.ors 
London 19!9. 8:0, 196 . Pitman, 17 sh. O d. 
Ur inneh~l!et : D ielectrics. Eddy-curreut h eat
ing. Thcrmionic " nerators. Dielectr!c-beating
work eircuits. Eddy-current -helltin g work cir
euits. 'l'hermlonic "alves. P ower sUjJplle DI
electric-heatlng appIications. R . F , eddy
current heatinI: appllcations. Append1ces: L-C 
eircults. Propert.les ot dielectrlcs. Brltisb 
triode vlll\'es suitabl for R. E'. heating-equip
ment . Index. 
Anm"ld eBer kommenterad i: 
Elc t ronics, febru r 1900, s . 234, 236, G/8 sp. 
Mecba nical World·, 18 nov. 1949, s. {j9 , 3l! sp. 
New Technic!ll Boolts, januarijfeb rulLrl 1900, 
s. 7 ; " In contrast. lo m08t ot the books w hicb 

hav been published on inductlon heating, thi s 

one is de\'oted cblefly to the tbeorctlcnl uspect. 

of the sn bject. It i p' r tieularly euited to the 

n<!eds of wurki n&, enJ;ineers who a r caBed 

upon to design induction beatin~ equl ]lment. 

Unfortunately the re ure no Ilterature r eferen

ces." 

Wireless Engineer· , oktober l!HO, s. 343, 2/3 sp. 

I Tecbnica! Book R evIew Index, januar i 1900, 

s. 12, utdrag ur nnmäl ningar 1 d bilda bär 
o,an upptagna, med • marl<prade t ldskr!fterna . 

KTHB Ce-2200 (CTHB) 

22 
Orrenhanser, W H Jr : lO-mm soun d motion 
pictures . A manual for the profesHionn l an tI 
tlle amateur, New York 1049. 8 :0, 580 H., 123 
iII. , 30 tnb. I n ter seien ('. ::; 10 : - , 
Ur innehallet ! . • . Sound, ound recording, an d 
s ound rccordlng cba racteri sties . SouDd re
cordins- cquipment and its a rra ngemen t •• _ 
T elevi alon aod fllm. 

C'l'HB (M l 	 / 4 1950) 

23 
Picrce, J H: T beory a nd de_ !/:n ot elect.ron 
beams, New York 1049. 8 :0, 197 ~ . (Tbe Bell 
Telepbone LalJora torlcs series.) a D Nostrand. 
Inb. 3 : 50. 

KTHB Cc-220i) (CTHB) 

2. 
Radar system' and components. By members 
of the t ec~ni al st t f of Bell telcpbone Inbo ra
torles. , ew York 1949. 8 :" 1042 . (The Bell 
'.relc]Jhone Laboratories series.) Van Nostrand. 
Inb . S 7: 50. 
Ur InneM IIet : Enrly fi re- controi rada rs for 
nnnll vessels. 'rhe lUa~nctron as n. genera to r 
or cOntimete r wnves . H igh-vaelluD1 oxlde 
ea tllodt> pn lse modulator tub . oil pu lsers 
fo r rndar pa r k /:ap s itche~ for radar . The 
gas-dl schargo transmit recai II 'itch. Tbe 
raau r reeel,er. Refl~;c os Ilator . • Development 
or s ilieon crystnl r ectifiers for microwave 
l'ada r receive rs. aI ln ruc teristics of vucuum 
tubes for radar IF amplifier . Rudar sn tenn as. 

cc hniq1l08 and fac ilities for mlcrowave mdar 
testin g. High Q r esona nt cllv itles (or micro
wave te .tlng_ En d plat.e aod sIde wall Clu rents 
In eircula r cylinder cavlt y re nator. Some rc 
sults on cylindrlea l cllvity r esonators . B!bIio· 
graphy. Index. 

KTHB Ce-22{)3 (C'.rHB) 

25 
(The) mdio amnt ur's Ilandbook. U t lhe hea d
q UllrfH taff of the American Radio Relay 
Leaguc, Ed. 'l!1 (11150). West Hartford, Conn-. 
l!l;;o. 8 :0, 605 s. A.R.RoL. $ 2 ;-. 
Ur innel1llllet: Amalpll r ra rlio. Elect r icnl laws 
and cl l'cu lts. acnu m-tube p rl nciplco<. High
frcquene communication. High-frequcncy re
ceive rs. Hi![h- fr qupnc;y t ran smitters. Power 
snppIies. K eyin!!, and break-In. Radiotcle
pIton)'. Antennas nnd transmission lines . About 
V.H.F . V.H.F. receh'er. , V.H .I". t r ansmitters. 
r.H.F . an tennn . U.ll.F. and m1.~owaves_ 

lIIcasu ri ng equipment. AssembIing a statIon. 
The nrnateur's wo rl,shop. E liminating broad
ca t in terCerencc. Opcratin~ a s tation . !Uessage 
handUn . Emergene commu nication. ARRL 
operllhlng- organizatlon. Miscellaneous data. 
Vllc \1um-tube data. I ndex . 

KTHB 	ö-5007 IM W/4 1950) 
Ed. 26 (1949) ; CTHB) 

2.55 
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Fig. l . :\IellanvågsLilleatsens 
framsida. Den är av frostlacke· 
rad masonit och har måtten 160 
X225 mm Hörnen är rundade 

m d 20 mm radie. 

Till den i nr 3/ 19.50 beskrivna uni· 
versalenheten fogas här några beskriv· 
ningar på olika tillsatsanordningar. 

1. Lokalrnottagartillsats. 

Man tar rörsockeln från ett kasserat 
oktalrör samt lindar för~t på denna en 
aystämnillgsspole i kf)"'5slindnjng. Om
kring 150 trådvarv räcker för Spångas 
frekvens. För Motala, som ligger på 
långvåg, erfordras ca 300 varv. Varv
talet får j usteras noggrannare sedan till
satsen gjorts färdig. Som detektor läm
par sig bäst en lN34-kristall, men även 
en rördiod kan användas, eftersom glöd
spänning kan erhFtllas från universalen
heten. Kristallen och övriga småiletaljer 
enligt schemat i fig. 3 petas in i sockeln 
samt omskakas några gånger. Sedan är 
det bara att sätta in sockeln i LF·hålla· 
ren och universalenheten fungerar då 
som lokalmottagare. Givetvis under för
utsättning att man slår till nätström
brytaren samt ansluter en antenn till 
den härför avsedda bussningen på bak
sidan. En färdig lokaltilIsats visas på 
fotot, fig. 4. 

2. Grarnrnofonförstärkar . 

Det erfordras då endast en skärmad 
dubbelledare från grammofonpickupen 
och ledningen avslutas med en oktal
kontakt. Är spänningen från pickupen 
dålig eller om man önskar korrigera 
frekvenskurvan på något sätt, går det 
utmärkt att montera en liLen förstärkar
Lillsa ts vid pickupen, t. ex. enligt fig. 2, 
som visar ett schema för en pickupför
stärkare med bashöjning. Denna tillsats 
fo rdrar 5 ledningar till universalen
heten. 

..1. Signalanalysator för f.å o'frekvens. 

För detta ändamål tillverkas en skär
mad sladd med testpinne i ena änden 
och oktalkontakt i den andra för au· 
slutning till LF.ingången. 

4. Signalanalysator för högjrekvens. 

En testpinne med inbyggd kristall· 
detektor av IN34.typ förvandlar univer· 
salenheten till signalanalysator för (mo
dulerad) högfrekvens. Xven en rördiod 
kan användas, som förut påpekats. 
Schema och beskrivningar på dylika 

Tillsatsanordningar till 

uni versalenheten 


Av ingenjör FOLKE WEDIN 

I denna artikel visas hur man till den i nr 3/1950 be
skrivna universalenheten kan bygga några enkla till
satser: förstärkare, lokal- och distansmottagare och 

ett par nyttiga instrument. 

har flera gånger förekommit i POPU
LXR RADIO och ett exempel på ut
förandet visas på fotot, fig. 4. 

5. F jiirrmanövrerad distansmottagare . 

Emedan universalförstärkaren inne
håller ett MF.steg, behöver den endast 
kombineras med ett blandarsteg för att 
bli en komplett supermottagare. Foto
grafierna och schema (fig. l, 5 och G) 
visar ett exempel på en sådan supertiU
sats för mellanvågsmottagning. Den har 
två rattar, den ena för avstämningen 
och den andra för förstäi'kningsregle
ringen. Avstämningskondensatorn är en 
vanlig 2-gang. Skalan är fastsatt på kon
densatoraxeln och drivs runt med lin
hjul och wire, som insatts mellan chas· 
siet och frontpanelen, där det således 
behövs ett mellanrum. 

MF"transformatorn är av liknande ut
förande som beskrivits i förra delen av 
denna artikel. För säkerhets skull repe

.- '" 
C.4 : 

I 

I 

Fig. 2. Schema för en förstärkare, avsedd att 
inkopplas mellan universalenheten och en 
~l ektromagnetisk nålmikrofon. Sockelkontakten 
sedd inifrån. R, =2ookQ. R.=50kQ. R. = 
500 kQ. pol. R, =2 kQ. Ro=lOO kQ. R.= 
50kQ. C,= C,=0,02,uF. C.=2S.uF 25 V. Ca= 

8 {tF 350 V. Vi =6CS eller liknande. 
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Fig. 3. Lokaltill;,atsens principschema. Soe· 
kelkontakten sedd inifrån. C,= C, = CalOO pF. 

L : se texten. R,=lOOkO. R,=300k •. 

terar vi att den lilla kopplingsspolen 
skall ha ca 70 varv samt lindas på ett 
avstånd av 10 il 15 mm från IF-sp len. 

R

Anordningen för förstärkningsregle
ring har också beskrivits tidigare, men 
framgår annar5 av schemat i fig. 5, där 

G utgör volymkontrollen. 
Signal- och o~cillatorspolen an köpas 

färdiga eller till\'er as enligt någon av 
de anvisningar som förekommit i 
POPULÄR RADIO. På modellappara
ten sitter signalsp len i skämlbur en 
närmast gangkondensatorn medan oscil
latorspoleI monterats fritt på chassiet. 

Genom att kabeln till supertillsatsen 
utan olägenhet kan göras ganska lång, 
kommer den att kunna fungera som en 
slags fj ärrkontrollanordn ing, som kan 
placeras på ett bord eller en stolkarm 

f f 
Fig. S. Schema för mellanvågstillsatsen. Sockelkontakten sedd inifrån. Ana motstånd 1/ 2 W 
där ej anna t anges. C,+C,= 2X4.50 pF variabel. C3 =500 pF. ,=C. = O,l/IF . C.=lOO pF. 
C, = 200pF. s=SOOpF. R, =lMO. Rt =lOOkO R.,= 50kO l W. R,=SOH1. R5 = 2S kO l W. 

Ro- 2 kO trådlindad pot. V,= 7J7 eller 7S7. R, = gallerläcka till trioddelen. 

där det passar bäst. Dimensionerna kun· till huvudapparaten kunna slutas och 
na nedbringas ytterligare, t . ex. genom brytas från tillsatsenheten. Att åstad· 
att göra s alan mindre. komma detta blir ganska invecklat, mel1 

För att f j ärrkontrollen s lIlle ara vi hoppas kunna återkomma till det vi d 
fullständig borde även nätspänningen ett annat tillfälle. 

Fig. 6. Mellanvågstillsats ns im . De båda spolburkarna 
Fig. 4. Testpinnar och lokalLilIsats till un iversal· 
enheten . I den grövre testpinnen är inbyggt en 
kristalldetektor lN34, med tillhörande kopplings

element för HF·mätning. 

innehåller MF-transformator och sigllalspole. Oscillator
spolen sitter fri tt monterad i ett hörn på chassie t, som 
är av 1,05 mm aluminiumplll. t. Chassiet är fäst vid front· 

panelen med 3 st skruvar och 8 mm distansrör. 
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Självsvängan 


Fig. 1. Den färd iga oscil· 
latorn. Glimmerkondensa
torn längst ner på bilden 
visade sig överflödig. Al
la detaljer, som ing r i 
oscillatorn, är synliga pä 

bilden! 

Föl' den, S0111 är hågad föl' att med av j ämna övertoner. Genom att Colpitts. 
enkla medel experimentera med ultra- oscillatorns princip användes, blir åter
kortvåg, kan den UKV-oscillator som kopplingen lätt att justera för erhållan
beskrives här nedan vara av intresse. det av bästa uteffekt vid en viss frekvens. 
Oscillatorn är mycket lättbyggd och 
svänger utan minsta svårighet förutsatt 
att man ser till att ledningarna, som 
föra högfrekvens, göras korta, och kera· 
miskt isolerade rörhållare och konden
satorer användas. Med modellapparaten 
erhölls 2 watts uteffekt vid 2 ID våg. 
längd med 200 volts anodspänning. Då 
oscillatorn är sj älvsvängande, får man 
ej vänta sig någon större frekvensstabi
litet, men genom stabil mekanisk upp
byggnad kan man åtminstone minska 
inverkan av mekaniska störningar på 
frekvensen. 

Principschemat 

Oscillatorn kan karakteriseras som en 
mottaktkopplad Colpitts-oscillator. 

Genom mottaktkopplingen vinnas dels 
fördelarna av god effekt, dels frånvaron 

Vill man variera schemat något, så 
kan man ta bort motstånden R och istäl· 
let ansluta en UKV-drossel till varje gal. 
ler. Drosslarnas bada andra ändar an
slutas till ett motstånd på 600 ohm. 
Motståndets andra ände jordas. Förfat
taren provade detta , men någon märk· 
bar ändring av uteffekten kunde ej 
konstateras. 

Av ingenjör 

( 
I nedanstående arti 
man kan tillverka en 

lator som vid 200 ' 

'-._-----

Praktiskt utförande 
Den färdiga oscillatorns utseende 

framgår av fig. 1. (Då den byggdes 
kom emellertid en onödig kondensator 
med av bara farten. Den överflödiga 
kondensatorn syns mellan drosseln och 
»butterflykondensatorns» rotorlager.) 

»Chassiet» kan man göra aven bit 
2 mm zinkplåt, 40 mm bred och 150 
mm lång, som bockas till Z-form enligt 
f g. 5 och borras. 

Rörhållaren, som bör vara keramisk 
och gärna försedd med skärm, fastsättes 
på zinkplåten på det sätt som visas i 
fig. 4 med löd öronen föl' anoderna rik
tade ut ifrån zinkplåten. Ledningar för 
glödströmmen fig. 4 a anslutas och två 
korta isolerade kopplingstrådar fastlö· 
das på löd öronen för gallren, fig. 4 b. 

Fig. 3 visar, hur motstånden R l och 
R2 samt trimrarna C2 och Ca fastlödas 

direkt på butterflykondensatorn Cl • De 
längre lödöronen på trimrarna kan man 
klippa bort, och de kortare vändas mot 
varandra. På bakre rotorlagret av Ch 

Fig. 2. C,=2X25 pF l>butterflYl>, C., C:.=3-30 pF Philipstrimmer, R R,=1500 ohm,
" V = dubbeltriod 6J 6, Hfd = UKV-drossel för 2,5 meter eller högre värde. Förf ttaren använder 

en drosscl på 2,5 mH. L=Se texten. 
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UKV-oscillator 

)IHLQUIST 


skrives detaljerat hur 
enkel 2-meters oscil

'a 2 watt uteffekt. 
~_____J 

där R1 och Rz äro fastlödd a, fastlödes 
även en kopplingstråd som sedermera 
skall anslutas till rörhållarens katod och 
jordas. 

När man hunnit så långt, kan man 
skruva fast zinkplåten med rörhållaren 
på en träbit av lämplig storlek, varefter 
kondensatorn fastskruvas på zinkplåten. 
Trådarna från gallren, fig. 4 b, korsas 
och lödas fast på var sin statordel av 
el' Tråden från rotorlagret anslutes till 
katoden och j ordas på zinkplåten. 

Spolen L göres av 2 mm blank kop
partråd, som lindas tätt i 5 varv på en 

Fig. 4. »Chassiet» för os· 
cillatorn be tår hel t en
kelt aven liten plåtvin
kel på vilken rörhållaren 
eoh avstämningskollden
sutorn monteras. Enkelt 

och flärdfritt! 

rund stav av 14 mm diameter. Därefter 
drages staven ur, och varven skiljas åt 
med hjälp av ett 4 mm borr, varvid 

lämplig längd erhålles på spolen. Än· 
darna passas till ~ch spolen fastlödes på 
sin plats mellan anodern as och trimrar
Ilas IÖdörOll. 

På spolens mittpunkt anslutes dros· 
seln med sin ena ända, och på drosselns 
andra ända fastlödes en ledning för 

anodspänningen. Sedan katoden också 
försetts med en ledning, är oscillatorn 
färdig för provning. 

Provm'ng 
Den ovan omnärJlnda anodspänning~n 

200 volt är väl hög med tanke på rörets 
livslängd och risken för överslag i trim· 
rama. 150 olt torde vara lämpligare. 
Har man för avsikt att anodmodulera 

H4FÖR.C1:, 
~OTORA~EL ss 

l 

17 Hk FÖR. TRÄSKRUV, 
4&T· 

F ig. 5. Måttskiss för apparatens )cha~sie». 

Fig. 3. Denna bild visar hur de bAda trimrner
kondensatorerna, liksom de båda st8vmotstån
den R, och R., monteras direkt på butterfly

kondensatorn. 
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oscillatorn, bör spänningen vara ännu 
något lägre. 

Innan man börjar prova oscillatorn, 
bör man tillverka en indikatorlampa 
med vars hjälp man kan få en uppfatt
ning om uteffektens storlek. Man tar 
fördenskull en glödlampa till en fick
lampa (lämplig storlek 3,8 volt, 0,3 
amp; den tål drygt 3 watt innan den 
brinner upp) och löder på en spole be
stående av ett varv 2 mm koppartråd. 
Spolen bör ha ungefär samma diame· 
ter som tankspolen L. 

Sedan man anslutit oscillatorn till 
anod- och glödspänningskällorna, kan 
man sticka in indikatorlampans spole 
mellan L :s mittersta varv, 'arvid lam
pan lyser. Ljusstyrkan blir ett målt på 
uteffekten. Ian hör emellertid vara för. 
siktig, då oscillatorn är tillkopplad, så 
att man inte kortsluter någon av trjm· 
rama, vilket kan förstöra röret. 

Hur Tyskland... (jorts. fr. s. 250) 

Trots delta är brantheten dock tillräck
lig, den upp tående gallerströmmen in
nebär ingen väsentlig dämpning av den 
fjärde mellanfrekvenskretsen. Vid stora 
amplituder hos signalen uppträder dock 
gallerlikriktning, och arbetspunkten hos 
röret förskjutes mot negativa värden 
vid samtidig minskning av rörbran the-

Bestämning av frekvensen 
Frekvensen bestämmer man bäst med 

hj älp av ett s. k. Lecher- system. Detta 
kan anordnas på följande sätt: På en 
2,5 meter lång träribba, 1"X2", upp
spänner man två parallella, blanka kop. 
partrådar av ungefär l mm diameter. 
Trådarna fästas lämpligen på isolatorer 
i ändarna av ribban på ett par cm av
stånd från r ibban och 3-4 cm inbör
de avstånd. Vid ena ändan av r ibban 
fastlöder man på trådarna två böjliga 
ledare. De senare förenas med en spole 
på ett varv, över vilken en lödlampa 
på 2,5 volt, 0,2 amp. shuntas. 

Man behöver nu bara en kniv, en 
blyertspenna och en tumstock för att be
stämma våglängden. Då oSl:illatorn till· 
kopplats, för man försiktigt in spolen 
med glödlampan mellan L:s mittersta 
varv, tills lampan lyser svagt. Kniven 
för man under de spända koppartrådar

ten, dvs. röret verkar som begränsare 
och reducerar därvid verkningarna av 
.amplitudändringar. En ytterligare be
gränsningsverkan uppnås genom duodi
oden EB 41, som arbetar som kvotde· 
tektor. Då amplitudbegränsningen före
ligger redan i föregående steg behöver 
man inte välja diodmotstånden extremt 
låga. 

En genomräkning av kopplingen ger 

na med eggen mot trådarna. Man mär
ker då att lampans ljusstyrka ändras 
när man för kniven utefter trådarna. 
Man börjar med kniven närmast oscilla
torn och för den bortåt, tills lampan ly. 
ser svagast. Där gör man ett märke med 
pennan och fortsätter sedan att föra 
kniven, tills ett nytt minimum av lam
pans ljusstyrka uppnås, vilket också ut
märkes. Avståndet mellan märkena upp
mätes sedan. Det erhållna måttet är 
= halva våglängden. Frekvensen, mätt i 

300 
Mp/s= l" d .o,ag ang en l meter 

Om spolen L utföres, som ovan an
getts, bör d n passa bra för 2-meter· 
bandet. Att oscillatorkopplingen är an· 
vändbar för betydligt högre frekvenser 
har emellertid konstaterats. Med L be
stående aven spole med något större 
diameter och endast ett varv, erhölls 
ungefär l watts uteffekt vid 360 Mp/ s. 

vid handen att amplitudbe.gränsningen 
redan inträder vid en ingangsspänning 
av 10 ,uV, medan samtidigt bruset från 
blandarröret genom högfrekvensför
stärkningen hålles mycket lågt. Översti
ger ingångsspänningen 50 ,uV är be
gränsningsverkan fullständig. Framför 
volym regleringen ligger en korrektions
länk för att korrigera för basavskärning
en i sändaren (l 000 pF och 50 kohm). 

Fig. 11. UKV·tillsats avsedd för Telefunken·mottagare. Till vänster nättransformator för glödspänningen jämte omkopplare. Till höger 
anslutningsdon för dipolantenncn. Tillsatsen omfattar HF-steg, blandarrör (permeabilitetsavstämning i oscillatorkretsen), två MF-steg och ett 

diskriminatorsteg. 
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Kopplingar med 6J6 


r "'\ 
Dubbeltrioden 6J6 har visat 
sig vara ett mycket använd
bart miniatyrrör för olika än
damål. I nedanstående artikel 
som baseras på uppgifter 
hämtade ur TUNGSRAM RA
DIO SERVICE ges några In

tressanta kopplingstips för 
detta rör. 

\.. J 


En hel del intres ant.a möjlighet r f oo r 
en experimenterande amatör rbjuder 
dubbeltrioden 616. I fig. 1 visas en 
tvåkanalsförstärkareingång, som lätt 
kall utformas så, att den tar ytterst l i
ten plats. 616 är oekså mycket använd· 
bar i fasvändarsteg (fig. 2) . Här ger 
den andra triodhalvan en 180 0 fasför
skjuten spänning till andra slutrörets 
galler. Dä emot bidrar inte d n andr a 
triodhalvan till förstiirkningen. D n ex

akta inregleringen av spänningen sker 
med hj älp av det i fig. an givna m ot 
standet R1 på 2 kohm. Om man fö fo
gal' över en rörvoltmeter kan man an 
vända denna för injusterin gen. Man 
lägger da denna omväxlande över de 
båda gallerläckorna för slutrören och 

F ig. 2. Princ.ipschema för fasvän rlarsteg med 6J6. Det 
variabla motstånde t pa 25 kohm varieras så, alt galler 
växelspällningarna på de b, da mottakrkopplade sln t
rören blir . akt lika stora. Kopplingen kan endast an· 
,-ändas då 11Itrören köras i kla s AB, alltså utan ganer-

Fig. 1. Pru";cipschema för förstärkare med nUX1l1g från 
tvll mikrofoningångar. Alla resistansvärden i megohm. 
Med denna koppling kan man mixa tv program, in· 
gångsspännillgarna El och E., exempelvis från en nal
mikrofon och en vanlig mikrofon. 

POPULÄR RADIO NR 8/1950 

ändrar därefter R1 tills de båda mot
r iktade ' pänningarna blir lika sto ra. 

Denna koppling ägnar sig endast för 
sadana kopplingar, där slutrören inte 
drar någon galIerslröm alltså klass A 
Uer klass AB,. Vid kla«s B2 - eller 

klass B-kopplingar skulle galIermotstån
den medföra otillåtna spänningsfall. 
Skall man alltså anv;'nda denna kopp
ling före tt dylikt steg måste man mel
lan fas oondarröret oeh slulröret il lfoga 
ett passande drivsteg, exempelvis med 
två 6AQ5 i triodkoppling. 

\ i Vo VJ Vo 
mV y 

1,2 12 -SO 
32 16 500 
10 8 800 

v·\ 

o.c.:. Ro, RQ~ O."
Mn Mn 

~--+--i.Ja 

rig. 3. P rincipschema för 2·s tegsfÖrstärkare med el.t 6J6. 

De håda trioderna i 616 kan ocksii 
enl. fi g. 3 med fördel användas i en 
tvåstegs låofrekvensfö "tärkare, varvid 
den totala förslärkn ingen id 250 V 
anodspänning vid de uppgivna värdena 
och vid 70 kohm anodmotsLånd uppgår 

till ca 800 gånger. lIan erhåller alltså 
en utgållgsspänning på 8V med en så 
låg in"ån rrsspänning som 10 m V. 

Röret 616 är också synnerligen lämp
ligt som oscillator på kortvåg och ultra
kortvåg och det ända ner till 1 m och 
därunder. I Hg. 4 och 5 anges dimell-

IOOOOpF 

+ 
;?SOV 

Distors ion laRa1 = Rn2 Rk 
% kohm 0lm1 m.\ 

0,3 25 200 10 

O,.~ 25 200 10 

0,3 70 120 5,6 
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nrm·.=-Jl 

Fig. 4. Principschema för oscilla to r för metervågor med 
6J6. Drosslarna i glödströmskretsen har följande spol
data : d = l mm, D =3 mm, 1= 20 mm antal varv=9. För 
l meter.; \' åglängd gäller följande data för spolen i sväng
ningskretsen : d = I,6 mm, D= 6 mm, 1=21 mm antale 
varv= 4. Uteffekten vid ca 160 volts ,Illodspänning blir 
0,4 walt , input ca 3,2 watt. C=20 pF. Avstämnings
spolen kan också för samma våglängd utgöras av ett 
halvt varv, 2 mm tråd, lindat med diametern 30 mm . 
C= 10 pF. Uttaget på avstämningsspolen utprovas. 

Fig. 5. Annat principschema för oscillator för metervå
gor. Avstämningsspolen för våglängden 2,8 meter har 
följande data : d=3,0 mm, D=20 mm, 1= 27 mm antalet 
varv= 5. C= 14 pF. Rg =3 kohm. Med båda triodsys
temen parallellkopplade erhålles ea 2 watt ute ffekt vid 
190 volts anodspänning och ungefär hälften av denna 
effekt, om endast ena triodsys temet användes. 

sioneringsdata för en sådan koppling. vågsoscillator - sj älvfallet ägnar sig vid valet av detaljer och framför allt 
Det kan i det här sammanhanget om· också samma rör även för längre våg vid uppbyggnaden av apparaten tar 
talas att åtskilliga televisionsmottagare längder - bör man ge akt på att rör hänsyn till de speciella krav, som ultra
är försedda med 616 som oscillator- och sockeln är gjord av så förlustfritt ma högfrekvenstekniken ställer. Fig. 4 och 
blandarrör. terial som möjligt, trolitui eller liknan 5 lämnar utförliga data för hur sväng· 

Vid användning av 616 som meter- de. Därj ämte måste man se till att man ningskretsen m. m. skall utformas. 
••• H ................. . .. . . ...................... . ....................................................................................................., .............................. , ...................................... .................... . . 


Små mottagare 

En tysk radioamatör, Hans Spiessi, har 

byggt en miniatyrmottagare för näLanslutning. 
Den är avsedd för mellanvåg och kortv3.g och 
har 3 rör. Apparatens storlek framgår vid 

jämförelse med tändsticksaskarna (fjg. 1). 
I fig. 2 ses apparaten bakifrån med bak

stycket borttaget. Som synes är apparaten för
sedd med ramantenn, anbringad på appara
tens bakstycke. Längst tin höger ser man 
torrlikriktaren för likriktning av nätspän
ningen. 

Av uppbyggnaden att döma är det fråga 

om en rak mottagare med ramantennen a,·
stämd. Enligt uppgift är mottagaren även ay
sedd att användas på kortvåg. 

Något re 'ord i fråga om miniatyrmotlagare 
är detta inte. POPULÄR RADIO kommer 
inom kort med en beskrivning aven 4-rörs 
mottagare med subminiatyrrör med mycket 
mindre dimensioner än denna mottagare. 

Fig. L Hans Spiessl med sin miniatyrmotta· 
gare för allström. 

2.62. 

Fig. 2. Miniatyrmottagar ns inre. 
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Under denna rubrik lordres kortare dlskua. 
slon8lnläC'1r tn\n vA.ra läsare. D e b ikter som 
framföras ft r helt stA t Öl" yederhö .... nde lo· 
si1ndarell riJmln... 

Hr Redaktör! 

Undertecknade önskar göra ett pApekande 
ang. artikeln om Clapp-oscillatorns teori i nr 3 
1950. 

Förf. har bildat ett uttryck för fasvinkeln 
mellan den litermalade spänningen och galler. 
växelspänningen SODl efter hyfsning får få1j. 
utseende: 

-~. (_1+ 2 + ....!.. ) + jooL+R+Rl + R . 
]W Ca C!J Cv Q ! 

Rå _ l_ 
joo Ca (5) 

Förf. har sedan betecknat parallellresonans· 
kretsens resulterande kapacitans med C ocho 
R+R\7+R2 med och gjort div. mellan·Rt 
räkningar varvid han kom fram till följ . re
sultat: 

De av förfa ttaren utelämnade mellanräknin· 
garn a skall här utföras av undertecknad : 

Vi utgår ifr1\n ekv. (5). 

_ 1_ +jwL+R/ (7k+jWL+Rt ) jWC",_
J ooCo'--_7"""_ _ 

1 l+jwR 2CR
2
+ _.__ 	 a 

]ooCa 

( ~: -C0
2LC +jooRtC ) (l-jo)R2C )a a a

O+jwR2Ca) (l-jwR 2Ca) 

Härav fås sedan efter uppdelning i en reell 
och en imaginär term: 

Som synes avviker både den reella och ima
ginära delen frlin författarens resultat, men 
icke desto mindre har han efter fortsatta räk· 
ningar kommit fram till att oscillatorns reso· 
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nansfrekvens är det uttryck som är betecknat 
med ekv. (6) . 

Med utmärkt högaktning 
Bengt Svenningsson Henry Olsson 

ing. 	 ing. 

Red. har låtit artikelförfattaren ta del av 
ovanstående inlägg och han meddelar följande: 

Den av insändarna gjorda härledningen är 
fullt riktig, och om de försökt härleda ekv. (6) 
frln det i artikeln angivna uttrycket skulle de 
även funnit att detta ej låter sig göras. Det i 
artikeln angivna uttrycket för resonansfrek· 
vensen (ekv.[6] ) kan emellertid härledas från 
det av insändarna angivna varför resonemanget 
i artikelns for tsättning for tfarande gäller, vil· 
ket insändarna tycks ifrågasätta. Författaren 
kan endast beklaga att detta mellanled bli ' t 
förvanskat och hänvisar all tså till det i ovan· 
stående insändare angivna korrekta uttrycket. 

C O H edström. 

Se även rättelse på annan plats i detta 
nummer ! 

Red. 

M. 	 JENSEN, E. KULVIK och W. 
RAMM: Laerebok i radioteknik, F. 
Bruns bokhandels forlag, Trondheim 
1949, 411 sid.; 291 fig. 

Den allt för torftiga nordiskspråkliga fack
litteraturen på radioteknikens område har med 
detta arbete fått ett nytt och ärdefullt till· 
skott på det elementära planet. All t för många 
av dem som av skilda anledningar syssla med 
olika grenar av radiotekniken och dess till· 
lämpningar ha endast en ytlig kunskap om de 
fenomen de arbeta m'ed. Orsaken till detta 
kan till stor del tillskrivas bristen på ver 
ligt elementär facklitteratur på ett språk som 
vederbörande behärskar, och att detta arbete 
är skrivet på norska får man hoppas ej skall 
avskräcka även svenska läsare frän aU ge sig 
i kast med det, även om vissa ord kanske 
bereda den ovane en viss svårighet. 

Boken har tillkommit som resultatet aven 
längre tids l>team-worb mellan de tre för· 
fattarna, ·alla verksamma i den norska radio
indust.rin . Framställningen är på alla punkter 
fullt modern, och alla viktigare sidor av radio· 
tekniken ha fått ett avsnitt, även om avväg
ningen mellan omfånget av de olika kapitlen 
är något ojämn. 

De för radiotekniken mest nödvändiga de
I rna av elektricitetsläran inleda framställ
ningen, som därefter går övcr i ett detaljstu· 
dium av svängningskretsar, motstånd, konden. 
satorer och spolar. Nästa huvudavsnitt ägnas 
åt radiovågorna, deras utstrålning, utbredning 
och uppfångande, olika principer för antenner 
och matarledningar, medan i de följ ande ka· 
pitlen i översiktlig form ges en sammanfatt
ning av modulation och elektroakustik. I dessa 
bokens förs ta åtta kapitel talas överhuvud ta· 
get ej om elektronror, vilka presenteras i det 
nionde kapitlet. Elektronrörens användning 
som först iirkare och oscillatorer avhandlas se
dan i tvenne digra kapitel, och kombinationen 
av flera elektronrörskopplingar till kompletta 
mottagare och sändare utgör huvudtemat i de 
två därpå följande kapitlen. Bokens tre sista 

kapitel ägnas åt kraftförsörjning, mätinstru
ment och radionavigation. 

Slutkapitlets ämne, radionavigationen, har 
medtagits därför att ett av syftena med boken 
varit att sätta en verkligt up to date framställ· 
ning i händerna på eleverna vid de kurser för 
skeppsradiotelegrafister som årligen anordnas 
P' flera håll i Norge. För detta ändamål har 
boken även auktoriserats av det norska Tele· 
grafstyret. 

Som sammanfattning kan man endast kons· 
tatera. att det är glädjande att ett så väl ge· 
nomarbetat verk blivit tillgängligt för de 
mindre språkkunniga, och det är anmälarens 
förhoppning att även svenska läsare skola 
draga nytta av verkets tillkomst. Slutligen kan 
man också konstatera att förlaget verkligen 
nedlagt stor omsorg på verkets utformning, 
behagligt papper, lagom format, och genom
gående ypperliga original illustrationer i en en· 
hetlig och modern stil . 

COH. 

RANNEY, H W: The Cathode Ray Oscil· 
lograph in Industrial Electronic Cir
cuits. Delrnar Publishers, Ine. New 
York 1949. 97 s. 

Hela denna bok avhandlar mätningar med 
hjälp av oscillograf på en mängd olika kopp· 
lingar, till större delen oUka slags likriktare. 
Ingenstädes nömnes dock någonting om, var
till dessa kopplingar kan användas, och några 
förklaringar till hur de fungerar, lämnas en· 
dast i ett fåtal fall. 

För den som tycker om att hålla på att 
mäta på olika kopplingar utan att egentligen 
eftersträva något särskilt resultat, kan boken 
säkert vara av intresse, men tt man, som det 
uppges, skall kunna ha stor nytta av den vid 
felsökning i kontrollkretsar av olika slag, före· 
faller en smula svårförståeligt. Visserligen 
visas en oändlig m assa bilder av hur kopp
lingarnas spänningar ter sig på oscillograf
skärmen, men därmed är det också slut. Nå
gon som helst analys av eller förklaring till 
eventuella avvikelser från de visade kurvfor
merna förekommer inte, och den om kan 
klara sig utan sådana uppgifter har förmod
ligen inte myck t att lära i en bok som denna. 

En annan allvarlig brist är i anm. tycke, 
att alla anslutningar till den använda oscillo
grafen är Ilppritade för ett speciellt Du Mont
instrumen t : N ägot schema över dettas ingångs
kretsar finns inte, utan den som har något 
annat slags oscillograf får själv försöka lista 
ut, art ledning D, G osv. skall {ör as. 

Den enda del av boken, som torde kunna 
vara av något intresse, är inledningen, som be
skriver konstruktionen av ett modernt oscillo· 
skop. 

CH 

Radioutställningar 
l. Diisseldorf 

Den 1~27 augusti i är anordnas det i 
Diisseldorf en tysk rad ioutstäl1ning, pli .vilken 
den tyska radioindu.trin kommer att visa upp 
de framsteg inom r dio och elektronik som 
gjorts sedan krigsslu tet. 

A 	 särskilt storl intresse torde vara de ut· 
rustningar för frekvensmodulerad ultrakort
vågsrundradio, som kommer alt demonstreras. 
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Såväl komplet La apparater för FM-UKV-mot
tagning som olika slag av tillsatsapparater 
kommer att ställas ut_ 

Givetvis kommer också m'konstruktioner av 
rundradioapparater för de ~ormala rundradio
banden all visas' dessutom lär det bli en hel 
del nyheter ifråga om skivväxlare och n lmi· 
kro foner. 

2. Köpenhamn 
I samband med den danska statsradioloniens 

25-årsjubileuIU kommer en stor ul>;tällning all 
anordnas i Köpenhamn. tställnin" ' n, som 
pågår 11-20 augus ti, star under danska 
knngens be-h.-ydd och kommer att omfatta r a
dio- och televisionsmottagare, mätinstrument, 
radiodetaljer m.m. ' tförligt refer at frAn u t
ställningen kommer i POPULÄR \DIO. 

Vnder rubriken BIldJolodustrlen8 nyhet...- 10
flIres uppglft.,r frAn tillverkare O h Importörer 
om nyheter, IIOID av företatren Introduceras pA 
marknaden. 

HF- högspänningsgeneratorer 

En elegant metod att få högspänning vid 
låg strömförbrukning är som bekant att an

vända HF och med enkla HF-trall8formatorer 
få upp spänningen till önskat värde. Efter 
likriktning erfordras tack vare den höga fre
kvensen mycket enkla anordningar för filtre
ringen. 

Användningsområdena för dylika HF-hög
spänningsaggregat är bl. a. katodstrålerör, 
GM-räknare m. m. 

Det engelska företaget Hazlehurst Design 
Ltd London, har introducerat en serie dylika 
högspänningsaggregat som arbetar med fre
kvenser mellan 80 oeh 300 kp/s och som ger 

spänningar frän 2 till -O kV vid låg ström
förbrnkning (under 0,5-1 mA ) . 

Företaget levererar även lösa spolsystem 

för dylika aggregat liksom aggregat som ger 
stabiliserad variabel högspänning. 

I fig. visas exempel på en högspännings
enhet som ger 2 kV vid l nlA och 5,5 kV vid 
200 ,uA. Dimensioner 10X9Xll cm, vikt 0,3 
kg. 

Svensk representant: Video· produkter, Göte
borg. 

Skivväxlare för tre hastigheter 

En skivväxlare, omkopplingsbar för tre oli
ka hastigheter, 33 1/ 3, 45 och 78 ri m har 
konstruerats av det amerikanska företaget 
Ad Aureima, Inc i New York. I nålmikrofo

nen som är av keramisk typ används samma 
nål för alla skivtyper, vilket möjliggjorts ge
nom omsorgsfull avvägning av konstruktionen. 

H ( Atkins Laboratories Ltd 
Rörprovare typ 217 - A 

~liit möjliglwter: .-\.n o tl- oeh ~k!irm

Branthet upp Ull ~1l1l< ' r splillllln~llr 

:;0 2~O \·olt.20 mA/V. 
Katod- ~JÖ dtr"lfls· 1<1 olika rörll' Hare. 
h;olation upp till Full. Uindig om 
10 megohru. koppling' ny ulla 
Diod - oelL Iikr!k el..kl roller. 
turcmls,;lon upp Glödmatning uP D 
till 100 m .\. till 110 \"olt. 

GaIlc r{öl' spånnin t:" 
ned t ill -30 volt. 

Atkins LalJoratories Ltd. rörpro\-are. t yp :l17- A. är re·sultlltet av många 
:1rs konstruktionsurbete och l{un ::::ugus vara den m est avanc rade i sIn 
klass. Dess snabbhet och noggrannhet ;:'ör den lika lämplig för sen ' iee
verkstaden som för lll bora torlet. Rör kunnll p rovas efter rördata utan 
Iljälp av in!ltällniug ' tabeller . ~-\I1< ,'auli)!;" r örh1i l1are finnas, och med 
hjii!p II meIl'lllsOC el ku n vilket r(i" SOlU hels t pro\·as. Fnllstänui;:- om
l;oppli ng av a lla elektroder iir möjli A', och e tt uiffereut!nlreJli sky duar 
rörprO\'aren mot kort slutnin gssl{ador . I solationsmots tä nd mellan· katod 
och glöfltrud på upp till 10 me:;:obll1 kunua avläsas direkt PlI en skala. 
och yttre luat tund mellau 50 UOO ohm och 10 megobm kunna mUtas. 
rrI." lil'. å9.J: - nio 

AMROH Muiden 

"TELET1U.'·' 	 nlij j1i:;;;ör upptag- lfl ng uv telefonsamtal 
utan n81utninA' t ill telefonnUtct genom 
alt den lir ],änslig för det magnetiska
nilt, 80m i t elefonen orsakas IlV talet. 

' " l\EI,ET>U''' kall anslutas till alln inspelningsappa
rate r lik som även t'il1 förstärkare. 

":EELF;T~\l'" placeras lös under telefonapparaten. 
"TELET.-\P" 	 ;ir ytlJehauulad med diskret. blil -grö.in 

fiil'g' och levere.ras med r n 1,8 m lång 
anslllluing"sladd meu m lkrofoukontakt. 

"TEL]:;'X..U" 	kostal' lir 7.1::- nt'o 

AB BO PALMBLAD 
Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm S Växel 449295 
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Ny holländsk trådspelare 

»Wiraphone typ WR3» är beteckningen på 
en ny typ av tråclspelarc från dct Itolländ., ka 
företaget Geo C F Kanderer i !\feiden. Denna 
trådspelare, som samtid'igt kan användas för 
avspelning a grammofon ki,'or, är bestyckad 
med 5 rör (4 förstärkarrör + l likriktarrör) 
och ger 4 W uteffekt. Separat mOlör för åter· 
spolningen ingar i apparaten . pparaten kan 

kompletteras med en fotpedal för manövre· 
.-ingen, d pparaten används som diktafon , 
och en speciell »teletap» för återgivu ing av 
telefonsamtal. Dimensioner är 40X 27,5 X 26 
em och vik t 17 kg. 

Tonfrekvensgenerator 

En liten tonfrckvensgenerator i myc et kom· 
pakt utförande från Pennine Amplijiers, 
Yorkshire, England, introduceras av firma 
Nils EkeT/dahl i Gävle. Frekvensområdet för 

denna generator, som ger upp till 2 V över 
2,5 ohms belastning och 1- 100 V över .3000 

ohms belastning, har ett fr kvensområde a 
40- 16000 p/ s. Frekvensområdet är uppdelat 
på ll'il. omraden. l kopplin ' en i generatorn 
ing r fem rör och yllermatten är 18 X 13 X IO 
cm. Appara ten är avsedd för II tl'Öm. 

Engelska nyheter 

Plessey International Ltd, Biord, Essex, 
England, har lallsera t ett nytt slag av järn· 
pulvermaterial , som har { tt benämningen 
>Casli te». Detta material kommer alt tillver· 
kas i sex olika »grade lämpliga fö r olika 
användniugsområden frän ca 0,5 l\Ip/ s ner till 
n gra tiotal kp/ s. Effektiva permeabiliteten 
för materialet anbringat i en cnkellagrig 
cyliuderspole (samma längd hos spole och 

DUCATI: 
Elekt.rolyt·, glimmer_ ooh pappers
llOudensatol·er. 

LEDNINGAR: 
Electron-Wire (nedledningskabel) 

PVC-plastic. 

RDVK-gOlnlllil.abeI. 

RKX-plastic, delbar. 

Skärmad ned ledning. 

Sldinllad pick-ull-kabel. 


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

GRAMMOFONSTIFT: 
JlrHain Best, varje nål för 10 åter
givningar, askar om 100 nålar. Pris 
Kr. 2:-. 

(Order under 30 : - ronor ne tto le
r reras m t poslförskott eller efter
kraY.) 

T.I. 174910 

För TELETEKNIKERN • • • 


UNIVERSALINSTRUMENT 
Fabrikat METRIX 

~ ,.,', 
, \ 

Typ 450. 

18 miitomroIden , 2 000 Q/ ,' ~ 
1,3 1ll.\.- 1,5 A ~ fullt u l ' lag 
15 \"-750 V ~ fullt utslag. 
O ,-lO kf). 
0 - 1 MQ. 
Klli\'Yisare och sIlegelskala. 
DiIl1el1~ioner : 140 X 100 X 40 mm. 

Pris kronor 180:-. 

TONGENERATOR 
Fabrikat S W E M A 

Typ GT 72. 

Fl'ekyensområde 2 200000 p/s. 

Max. ut::;ångseffekt ca 2 W i hörfre

];:rensomddet. 

Symm. och osymm. utgllng. 

Planetriixel 11 :1 fl'ekYCllSl ·attpn . 


Pris Iu-onor ;;75: -. 

Begär utförligt prospekt 

DEKADMOTSTÅND 
Fabrikat S W E M A 

Typ RD 11. 0- 111,1 kO, 2 W. 
'l'yp RD 12, 0- 11,11 dQ, 2 V. 

' oggrnnnhet : ±5 °/0. 
4 dekndel'. 

Pris I,rollor i5:-. 

DEKADKONDENSATOR 
Fabrikat P. de Presale 

0- 11.11 f'F i 4 dekader. 
Koggl'Ullllh e t ; ±5 %. 

rl'Oy~piil111ing 1500 v. 

Pris IU'ollor 375: -. 

SVENSKA MÄTAPPARATER FABRIKS AB 
Pepparvägen 30.. Enskede, Tel. Sthlm 486995 
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M U M ETAL·plåt (PERl\IALLOY O) omnUmnd som engelsk ,u-metall i en 
artikel om bandspelare i POPULÄR RADIO:s julinummer, lagerföres av 
ORS i passande storlek: 125X65 mm, 0,5 mm t joel, . Pris kr. 2 : - pr t.yck. 
Gratis värmebehandling hos Telconfabriken i England. Vi lagerföra även 
skärmburka r IlV MUl\IETAL i många s torl eka r samt Yissa s tanda rd-kärn
bleck t ill t ransf ormatorer av M l\lETAL. Alla andra önskade dimensioner 
le\·ereras på beställning. 

TELCON 
TH E TELEGRAPH CONSTRUCTlON & MAINTENANCE CO LTD 

Greenwich - London 

Genera lagen t ! Sverige: 

AB E. W E S T E R B E R G 
Klara Norra I{yrkogata 33, Stockhohn. Tel. 207866, 207854. 

TONTRÅD QTC 
"Tophet M" 

Föreningen Sveriges Sändareamat.örer 

25-års-jubileumsnummer.samt HUVUDEN 

lJr innehållet :för Wire Recor<lers. 
F örsta förbind elsen Sverige·Amerika. 

Promt och billigt. Fransk tillverkning. 
25 år med ama törradion. 

50 wa tts sända re för 2 meter . 

G.J6-com·erter för 2 meter ,A.-B. NORRLAN DIA 
FuUstllndig prefixlistu f ör ama örradio-

Linnegatan 75. Tel . 67 G3 47, 6763 48 sta tioner. 

Stockholm. Pris kr. 1: 50 PostgiroliOnto 155448. 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 

Dag· och aftonskola. Ingcnjö rs -, ve rkmästare· oc h fö rmansexamen. 

€~
Tele-elektroteknik med rad io · och radarteknik samt Ma.k1nt..knlk med 
verkstadst eknik. U{IU levnad.k....tnader: c :a H)O : - kr. hilligare lin 1 
Stockh o lm och Göteborg. A Ctonskoleelever erlll\lla arbete. Nytt läsår l 
septcmbe r . Begä r vår s tu die h a ndbok ! - Abe r opa denna tidning! 

1Ilurmii.staregatan 9 A. - JiÖpinlr. - Tel. 13 16. 
INGVAR LILLlEROTH, C1vlllngenjör. Rektor. 

järnpulverkärna) varierar mellan 1,5 och 3 
för de olika »graderna». 

Samma företag har också introducerat ett 
nytt kontaktdon för koaxialkablar. Dessa kon· 

taktdon tål en spänning av 2,5 
ström av ca 19 A. Isolation
inte mindre än ca lO'· ohm. 

sres
kV 
ista

och 
nsen 

en 
är 

Ny miniatyrkondensator 

En ny typ av keramiska kondensatorer i 
miniatyrutförande har utvecklats av Ad. 
Aluiema [ne., N.Y., USA. Dessa kondensa
torer, vilkas mått framgår av fig. har mycket 

låg induktans och är i första hand avsedda 
som kopplings- och avkopplingskondensatorer 
i apparater för KV och UKV. Kondensator· 
värden 100 pF-5000 pF, 500 volts arbets
spänning. 

Vt\ra lä·sare lir vlilkolD.JUl med bIdrag under 
denna rubrIk. Vi efterlyser pruktlska saker: 
trevliga arbetsmetoder, knepIga I<oppllngar 
och mätmetoder, tii.Ulllverkade detaljer, enkla 
och effektiva hjälpmedel för oervice och fel
sökning etc. Det räcker med ..n blyerts.k1s. 
och nAgr.. rader. Varje infört bidraIr honore
ms med kr. 5:-. 

En mekanisk summer 
En trådrulle lindas full med tråd och en 

skruv eller en spik sättes in i trådrullens mitt· 
hål och fästes ordentligt. Sedan böjes en stål· 

.TILT~ 

trad och fästes enligt skissen. Apparaten går 
endast på växelström. 

14-årig amatör. 
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EXTRA 

SNABB SERVICE 


1111'<1 ReA :s signalgellerator och meIlansocl<el för testning 

å eleldrollrö\'ellS elektroder, 

ReA:, ~ervicegeneruto r \VR-G7 A har förutom andra fiiruela r ,h-en 
e n ~(lecie lI testslndd med dike n s ignalen kan matas Il p,i olika 
p lln ktN i mottagaren_ 
För ,i;;nalföljning i en mottagare nr d et Iiimpligt att am',inda me l 
lnn::.o<:k lar av specie ll typ, ~iil att de olika e l~ktron rör('ns elt'ktroder 
ii ro lUrt ö.1tl'om1i~n. llJ c n lIlottagarpJl. do('k arhetar Il urmalt. 

lYR -61 .\ h u r följande data: 

• rn'kn: n somn de 100 kp/s-30 ~Ip/s . 

•• a fa~ta fre l~ '·ell.sel', 445, GOO och 1500 kp ls, 

• 	 l~ tg:1nb' ' [1unniug'cn kontinuerligt insWllbn r mellun -l uY oeh 1 Y. 

• 	 1 V l,an el'hil.lIrts ö"er hel' frek"ensoml'ädo!. 

.	 ' Lilg:1 och höga spiinningar erhållas utan vi.ixlunde :n° an slu t 
ningen . 

• 	 Inl'o lllorlulering 400 p/s. :\Ioduleringsgruuen insttilllJar 0- 7J !J/o 
\'Id 400 pi , . 

Inmat n i n g n \ ' ~ i gnnl p å m lniatYTt"ockel . 

• 	 Yttre mOdulerin g upp till 10000 vis, Y;l rYid ~eneratorJls lllO 
llulatorrör allYändc~ SO Ul t'örSl'irl-n n-or. 

• 	 400 pi" (2;; \~ lin" 100000 ohm) l,all utt3o rt> ·separat ful' pronIi n),; 
av e u m otta " afes l,ig fre k""ll, dc l. 

• 	 i':ll eciella Il.tgiiruer har vidta gi t s för att ftl ned 8tdlnil1gcn ti ll 
tt m inimum, ,-arfij r servi ccg vneratol'ft Hyeu lian anvi.illda ;:; viu 

IJfo,-ninN' ar m ot lagare 111011 h ti g-- ing;.ings kiiTl $ ligh~L 

I[Ug utg:.t g~~pU(llling f ör alln ra div rrel" f'n ser gfjr att uenna sh:
Ilnlgen era tor li r hJe:lllsk för lokll li ~c ring av fel i felal..:ti~a ell er fel · 
trimInu lle lllott agUl'f' oc' h ih'en f<; r t l'imning ny C' ll s kilda s teg, 
I(ontaI.: U ung o rua pu. d e n specie lla m ellull~oC' I":l'll1 gör d e t möjli.:";n 
att dire kt au-slu hl till rÖl'et~ e lcktl'od~r, varför l1ro,-ning- k an skl' 
under det rnottng:arNI funge rar Il ol'llla ll . 

D{\th~ m iUll ggHt, : 

• 	 P 1'0\'nlng p:l rh:l!,;oö;.if' b.: o\"au ::, il:a o(' h ';;E'IlO Illg-;-IIl,;.!· :1\' cn lll o tt:1g-~lrl' 
utan att dell ta ge s isHr_ 

• 	 Pronling n\' rö r t' lI s SIJänningnr u!u}f: r UI ·t rtil"e n f ungerar no r l11n l[. 

• 	 F i.i rOllldar :-, i ;;llfllföljning i en 111 Olt:.l ga r e. 

• 	 Dire kt in matllin;; nv rndi()frC' I~ ,-(>n::;- , m (' llall(r('k \-en~- ellL'r ton 
(rek\'eussig'nall'r till tie olika uplarlla i ' u lIlo t tag·are, 

:Uctoden är ocl, s ..1 idealisk rör (' II ihel'~lag~mHtnill~:Jx fiirstiirknlng lh 
fi.j~ varje ;; t~.1) . 

n '.\: m ellnll sorklur (ör tpslUll<lam~1 lir illt" s trd, en o"JI omfatta r 

-l-pins. u-J) i n~, tLlJin:-;, 7 -pi n~ li l l'lI 0('11 :-:;törr 2., lwta l, Il){'k i ll o('h mi
niaty r ock lar. 

l.-ris (ör sig-n[l I ~t"'nc'r3torn med kOlllpl('tt 8.at i$ mcll an~oC' kla r (ö r t !.!~ [

,i ndamå l, kronor -18::;: 

.. st. ~n' a,- i HatSf'n in,;å ..nde å tta 
nw·lI.nn s o('klu rnu för t f'stiinc.f.amii.l. 

6LEKTRONIKIIOl.AGET AB 
Kungsga tan 3-1 . Stockhohn, Tel, 21 62 90. 
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Nybörjare! Problemsidan 

Kontakt en med läsekretsen vad som gäller 
denna avdelning tycks ha blivit bättre sedan 
sist och detta gläder uppriktigt Likström, som 
blir gladare ju fler kuvert han får att öppna. 

I probl em 3 <\ hade vi en tetraeder upp
byggd av sex lika långa motståndsstavar, alla 
med res I istansen l Q , Se fig, 1. Det gälld e se 

D 

LUr Er radioteknik Irån grunden 
genom praktisk' radiobygge! C{>8

Såvöl riir dpo blivande rodioingcnjör~n och 
.e,,'k emannen '0111 för «eo llobbyllllresserade 

Ailr v:ir pmkl l.kt uppltlg"la brevknrs I radlo
bygge en inI res"sut och liirorlk viig till värde
fulla Imll skflpl' r , FI·g. f 
Vi sli n«o giirna prospekt utao n:; gon förb in , tyckliga hörn hos denna te traeder. Uppritas 
del se fr:in Ell er s Illa, ett schema över tetraedern får detta ut~e endct 

Angiv tydli g t numn och aLlrcss, l m rk kunr ~om fig . 2 anger. Pålägges en spänning me)) an 
tet E.' lI er b re\' ko r t et "nKn", A och B får på grund av koppl ingens sym· 


metri punkterna C och D samma potential. 

I CD blir sålunda strömlöst, varför vi kunna
AB BEVA.TEKNIK 

försumma densamma vid beräkning av resis
Linköping 3 tansen mellan A och B, Beräkningen redu 

cerar sig då till beräkning av resulterande 

resistansen till de tre parallellkopplade res is
tanserna l Q, 2 Q och 2 Q, 

1/Rrcs = 1/ 1+1/ 2+ 1/2 
Rres = 1/2 

Således 0,5 ohm, och detta resultat har er
hållits av en lång rad lösare, vilka samtl iga 
gjort en lösning som väl överenss tämmer med 
o\'anstående. Hr Q, Olby med okänd ad res: 

In.
A r---.N'w'VV'----,B 

l.fl C ffl. 

In.. 
In... In. 

6g.2 

har tänkt på detta sä tt och samtidigt gjort en 
del påpekanden angående sättningen av pro
blemsid an, 

Ja, det är alldeles riktigt. Det skulle fakti skt 

Heavy Dllty Avo Meter med den 
s,'en~ l,n beteclmingen Ayometer 
mod!'1l H D Hr det senaste t ill
skottet t ill den nl1P~katta de serien av uni'l"ersal
i ll~tl'lImen t, tilh'erkade a " The Automa tic Coil 
Winder & Blectricu l Equipment Co L td i England, 
Detta JiJ" om uniga A yo- ins trument utstii lies och 
demunstreras i SRA montern , 

"""~" ' ''","d'''' il , ,,"m~ ~ 
net pa i\I li reonis nya, mode.rna 
in~lrnmen t~e l'i (' f lit' rndilJsenice
bruk, Dessa inq rlllnen t förena r la bora torieinst l'll 
mentens knl li tet och ll redsioll med ser\'iccinst rn
mentens ll1il n g~id ighe t och bek'l"iirun format. Dessa 
lil,som öniga instrument tilherkade a,' Mareoni 
Instrumen ts LtLi , demonstreras i "år monter, 

Se morgondagens 

mät-

i 'nstrument 


på 

S:t Eriksmässan 

Mässhall C 
monter nr 478 

SM 

EmamfÖrIäljm-e för SJ'crigc: 


SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET 
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III 
"CYLDON" 1 LUFTISOLERADE TRIM

KONDENSA TORER. 

VRI'DKONDENSATORER. l GLlMMERISOLERADE 
TRIMKONDENSA TORER. 

3 VRIDKONDENSATORER 
FÖR SÄNDARE. 

"DALY" 
ELEKTROL YTKONDENSATORER. 

"ADVANCE" 
SIGNALGENERATORER och 

KONST ANTSP ÄN N I NGSTRANSFORMATORER. 

Begär offert. Snabb leveranr. 

Generalagent: 

PÄR HELLSTRÖM 
AGENTURFIRMA 

GÖTEBORG 
Telefon: 132826, 11 05 30, 132832. 

I 

II 



SR 102 
· gedigen 
bilradio 
för alla 
våglängder 

De n nya SH 102 Hr en liten kompakt kOll8trnl\lioll , som yJI 
harmol1prar m ed bilens interiör. Långv[l i: 100---400 l~l'. )Iel 
hlll\'iig :i:;O- 1tJOO I~c. Kortvåg 11- 17 mC', Push-pull ~lllt!!.teg 

Automatil5k \""olynlli:ont 1'011 o. lnt>. stÖrningssky(ltl . l-\:raftig 
hö.;!tal:lI'(1 111(1(1 ~ tort fl' e l,,·pn s omruue. Se denna f.\lC'1:aIJtn bil 
radio i V:'ll' mOlll('r Ilil S:t EriksmUF: ~an :?6/ lO/ G. 

a 
AliTIEBOL.\G 

Sila ngn - T .. I. 36:lt 66. 36:1I 67 , 36 3·1 6S, 36 34 69 

Trafik

mottagare 


OM RADlO 
STliRNINGAR 

Nyhet 
I
• 

Pris 

2:50 

RADIOSTÖRN INCiAR 
kan elimineras! 

B ngt S'"edberg visar i sin nylIg-C' ll ntkolll 
na bok, Om radiost4,rningar twh hur man 
blir ny med dem, hur r:HlioamaWren mefl 
pnlda medel kall lokalisera OC}) o:-ikadlig
g'örn störning~l;:iillol·. 

T"R IXXEFlALLET: Hur uppkommer ra
Rl1i:i3. engelsk surplus, ny. i originillför  dlu s törninga r? Olika slag- fl" sti..ir nin~ska l· 

lor. Fliltst)"rkeknrtol" ay yad de har att s il;;:). paekn., 18 ~Icl -73 kel s i fem band, 10 IIur man ~litter unn en eff(' ktiy un tl!nn, 
l'iil'. Pris 325: -. gftl'l'hijr \"itra ilYbetnl Hur man sjUl\' bygger ett s (Urning~f.iIter. 

..\" stö l'nillgsatg-!irder m ,m, ln.lU. 
llin!;8Yillkol'. I hokhandeln , i Ptc~~b \'r[uw Idosker eller 

direkt fri"'nl • 

VIDEOPRODUKTER RADIOTEKNISKA FÖRLAGET 
Box 250GG - Götellor!j 25 

\.... Postbox 36, BROMMA ~ 

sta att energiutvecklingen i ledningarna är 
oberoende ay ledningHe~istansen och ej tvärt
om. :Nlen Likström hoppa~, att detta framgick 
ay energiintegrationen. Vidare vill Hr OIby 

att man med »milt våld ~kall förmå den gamle 
vitharige mannen att övergå från CGS lil1 
\'lKSA». Lihtröm som fortfarande kan ta !;iU 

upp på en 32·a en lördagsmiddag skall försö

ka skola 0111 sig i detta hänseende. 
Övriga rättlö;;arc äro: Hr Torst en HOIll 

margren , Hr Thure Hörnjeldt, Bromma, Hr 

Torst en Algotsson, Stockholm, Hr He'm~T 

(jgärd, Lappträsk, Finland, och Hr Börje N ils

son, Önnerup. 
Herr Torsten Hammargren, som äYf'n retat 

sig på Likströms speciella ovän Tryckfelsj o
han, vill dessutom att hrr Gallerström och Fäll 

skola besprutas llIeJ någon upplivande vätska. 
ty »det , kall väl vara nagot som skiljer den 
här spalten från fysikskrivn ingar». Likström 

lovar att försöka få fart på herrarna igen. 
Problem 3 B handlade om två punktladd

ningar a\' storleken el och e2 med olika tecken 
och pa aystandel a från varandra. Se fig. :~_ 

En kraftlinje lämnade ej under en vinkel 
med sammanhindningslinjen mellan laddning
arna och träffade e2 under en mot svarande 

~I __--'=a _ _ 

vinkel. Det :;o;ällde att beräkna fl då " förut 

sattes känd. 


Om vi förflytta os., Iiings den i fi.q. 3. utri· 

tad e kraftlinjen, s,i att vi komma i omedel

bar 'närh et av ej växer den fr.ån ej härrörand 


fältsl)Tkan över alla "rämer eftersom r1 pnsam

ma är omvänt proport.ionell mot aVotandel


kvadrat. Fälti'tyrksll fran e2 är däremot ändlig 

och kan försummas, dvs. fältet i omedelbar 

närhet utav en pUllktladdning påverkas icke 

utavalldra laddningar utan kraftlinj erna utga 

lika fördelade från laddningen. Yi olmkriva 


nU rle båda laddningarna med var sin "fär med 

radien r. där r är liten i förhållande till a, 

se fig. 4. 


I 


Totalt utgå från el 4:rel förskjutningslin jer. 

Ut av d "sa landa pa e~ 4:re l ' 2:rrh, .'4,;rr"= 


= 27h,e t / r förskjutningslinjer, vilket är totala 

förskjutnillgsflödet fran el till e2 • Till e, in


strömma' 4:1e~' 2:rrh2!4:rl=2.7h2'~2/r förskjut 

ningslinjer. 


Nu är vidare h,=r (l-cos«) 
h 2 = r (l-cosp'J 

Förskjutning~f1ödena bli salecles 
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'1'1 = 2ne1 (l- eos uj 

'p2 "=2;re2 (l-eos (J) 
Nu är självfallet 

'1'[ = 'p, vilket ger 
e l (l-eo5 U ) - Ct (l- eosIn 

Efter övergång tiD hah'8 vinkeln erhålles 

sin {J / 2 = y' e[ / c. sin ,, / 2 
Som synes saknar avståndet a betyuelse för 
lösningen. 

En lösnin g av ungefär denna typ har insänt s 
utav Hr Harald Tujall i Bergen, Norge, som 
faktiskt är uen end e som löst problemet helt 
rätt. Hr Tufall har även gjort en grundlig 
diskussion, om vad som inträffar då e, är 
större än e. och tvärtom samt d· laddningarna 
äro lika stora. 

Och så släpper Likström loss Gall erst röm 
och Fält igen. 

Problem 5 A (lätta uppgiften): 
Det vur försommar med en jullkomligt mo· 

ralllpplösande atmosfär. Arbetsolusten sjöd i 
den nyväckte Gallerst.röm. Han var därför mer 
än vanligt ovillig, du han s chef dr M Agne 
T Fält korn in med en motståndstråd aven 
m eters fiin gd och en mm diam eter och ville, 

alt han slallle bestämma specifika motståndet. 
Speciellt. som dr Fält förklarade alt han var· 
ken behöt'de motståndsbrygga. el! er voltmeter. 

Tog han bara de tre iden tiska aclwmlllato· 
rer som junnos, gick det bra ändå, ty ström
styrkan i tråden blev densamma vare sig han 
kopplade ackumulatorerna i serie ellcr paral
lell , innan han kopplade in motståndstråden. 

Gallerström iick även veta, att inre mot.stån· 
det hos en aclwmulalor var 0,06 Q Han be· 
höuer all hjiilp han hall jå av liis ekretsen . 

Problem 5 B (svåra uppgiften): 
Den sommarvörme, som fålt Gallerströms 

När det gäller elektriska mätinstrument••• 

Antingen det gUller utt mil·tu små 

eller stora strölllstyrkor uch spiin

ningur Ur det nödvilndigt at t anviln

du ett tillförlitligt instrument. V,mI 

panelinstrument liro av bästa engel

ska fabrikat och erlJjuder Eder Sll 


duna fördelar såsolll sto l' nuggraun

het, ett elegant utseende och ett 1,1gt 

pris. 


Typ ~I 25 K 

I!~rån IDeer leverer" vi .lriU l"rldHpole
"'11111 ,·ridJärnslnfittrument. Ta.lA med 08S 

eller begär ,"Art särtryck över ponelln

stnuncnt. 

Nyhet! 
för al1a 

konstruktörer, ..servIceman 
och amatörer 

KOPPLINGS· 

HANDBOK 

med fullstlindiga unslutuingssche 
DIor och sockeU;:opplingar f ör så 
gott som sumtliga förekomlllunde 

amerikanska och europeiska ror 
Alla värden på Sl)änningar, strömmar, motstånd och kondensa·to

rer samt förstärIming, branthet etc. Totalt ca. 850 olilm schemOf kr. 6: 9S 


Silndes m ot postförSkott eller mot insliltanue av likvid plus 
port o (15 öre) 11. vårt postgirokonto nummer 35 3161. 

intellektuelIu processer alt upphöra totalt , 
hade även i TLagon m un påt:erkat dr Fölt . Den· AB BEV A-TEKNIK 
nc .mU nämligen vid sitt skriubord och tänkte LINKöPING 3 
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Radio
branschen 

_\ \; tiy Il('h ~()lr (;nL em· all1i ij r~ lll j a rc "i \; C5 Wr 

o 

INSPELN IN CiSTRAD 
f Öl' Wire Rl'col'llers, 

F örmå nliga priser och Il~ ,·crn n " lid e r . 


S ya r till »Import u tan lliJHlcr» . 


d. t. f. ". il. 


ELEKTRISKA KABLAR 
I 

l' la,; tik i ~ o [(' r:t de. 
1 ;< O,GO !lllll" O: lf) 
l ;<O,'j'G O: 21 
l X Vi » O : :~ !l 
1 X 2,;) » .. .. .. .... .... .. ..... fl : ~,'j' 

:! X O,GO » ()\' a l ........ .... " .. fl : -I-f 
~ X O.'j' ;:; » » .. .. ... ..... (): .j.' 
2;'( 0 ,1:> :. dclufl l' O::J:J 
:.) X 0,7;-; » )nll .... .. .. .. .. . .. O : :; 
Li kr ik( a l'kriölalle r 1.' 23 . .. f): :iO 
Oljel, nd cusa to l'e r 1300 Y 2 m F 6: ;jO 

]J ·~ tll ll niltga r c.x ll edieras omgaeudc. 

Maski • Teknisk Ind ustri 
1't'I. :. 45 8:~, 10:14 7; Bryg~arg. 1. Sthlm, 

Den Populär Radio 
pH' (j 1U50) viibi, r j adc b es l.; ri \'n inzc n ;1 \ " e n 

STYRSÄNDARE 
all vän tl e r sil!" a ,· sniiekväxcl med !!;:iOO dl' h-: {rc(' k s 
lrllm~ k u l :l . s om fi lln s i TVS-Jj Ayti t:im nill g's l! n
l iet fli r SU n da re_ Pri s p~r C'~nh('t Ii.r ,&.7:;;U in k l u
H i n~ :! st . ru r l G1i1. (f)Owat tt) rur) 

2.50 watt på 2. m. och 10 m. 
i r.\- ~ t 0g m ed 2 st. 826 -t. r ioder . 
L ii, Odl lJ )); ;; e[te r a r tike l I QS T , m aj 1!l30. 
82H-rörCl ICYl'rc ras i B e.\. ori~innlförpa('knin .c.' 
(J t.= h l.;:ost:lr [H:'I' ~t. I';'r. 10;- och 111f.!c1 ke rami s k 
I"UJ are Kr. 1~:

RE IS RADIO 
JL.1. :;:-uaJ· ,o. U c is I"o lhclnspJat ~eJl ~ 
S)168WE G";I ('bo rA" 

BYTEN OCH FÖRSÄLJNINGAR ....... " .... " .............................................................. . 
... ................................................... .. ................... ,.. 

Under .lenna rubrik lnföra vi standardiserade 
ra.da nnonser BT nedanstående ut8eende till 
e tt prio RV kr. 2: BO per rad.. l\llnlmam 2 I 
raders utrymme. Dess&. radannoll8er äro av
sedda att skapa en föraälJnlngskontakt radio
amatörer em.ellan. 

;; ::::: ::::::::::: ::::;:;:::::::::: ::::: ',',','::. ','. ::::::::::::: ::: :::::::::::::: 

R adiO lJ mntu!'l.'l1 r s ldass A iiv0r litt('s b ill i,a-f". 
Sl;o la XK L S ,'a r till : Kurt Karl ~&() I1 . SleII ' 
~i ttc [' . ..\. ( y i Ii a })(O r g. 

I,a bad. Solhöljda riager och kfart, smit salt

vatten. B"d , s(Jlt~alte ll, ja . H ur var det egent

ligen m ed hans elektruly tiska bad. 

f)~ tto. barl ville han in /e tänka Iul af/s. E / l 

elek trolytisht had diir e ll (l cfela rodcn u /gjordes 

aven cylin d risk cirk ll liir m ewllstav med :; 

mm diam eter. D en an dm elehtroden I;ar en 

/Il ed stal:C//, ko;;ccntn:,k (-yiillllcr m cd 80 mm 

illre diameter. Blida elektroderna gil/ go ned till 

Uirlets IJOllell , och vätsheytan hefann sig 100 
cm över nii l/w rla ho tten_ Dolilarn hade be· 

s/iim t motståndet m cd viixe!slröm och hiir /e· 

le/ on m. m . till 0,1I43 !,J, Däremot. hade hon 

ii l/ll U i/ll e l,rckrtl s IIttryr f.-a lösningens speL 

Icrlnillgsjörm åga. M en rlet jinns viil någon 

[,/([1/([ läsarna, som hnn hjälpa ho nom med den 

sahen . 

Den hj älp 50 m dc Lada a teru pp., Jandna 

h erra rna sa vä l behöva , kall mär kas »Pr o

ld c.mlrisning ;:; A~ oeh »P robl emlö",ning ;:; B» 

respe ktive ",amt in"ända~ till l'Ol' ULi.R RA
L)l O ~$ redaktion , po, Jbox 3221, senas l dc.n 1J 
au ~ u~ t.i. 

!.ii5n ill ~arna ko m ma a JI. in fijru 'i u"h kOlli 

! H t~nt c rJ. ~ i n r 10. där äVe n naJlln('lI Ila rät! · 

}i;,;,;arn a iln ~f· ." av 

Ld...')l r öm 

l ar Jikcl n om Clapp-osci ll atorn s Jco ri i l1\ ar5
!lll)nret av POP ULl,R RADIO ha r bdd a;dig l
vi" e lt kl insmug it s ig; och fö rbry ll a t manga 
aV I'<ir a lä .- ar c. Ull ryc ket m e ll a n ch. (J) och 
ck\'. (fi ) i tredje ;;palt en pa s id . 80 har sa
lund a a JI!rgc tt s hell för van,kat. Det r ,iU a ut
JrY/ 'ket "kall l yda: 

F rå n det i a rlikrln angivna utt ryc k l' J kan, 
som dc intresserade läsarna säkert iaktt ag it , 
ej det som ekv. (6 ) betecknade ullrye ke t. för 
resonansfrekvcnscn härledas. Fran ovanstående 
korrekta fo rmel kommer man till ckv. (6) om 
man sätt er reella delcn = O. 

Inbindningspärmar 
1949 

fil POPULÄR RADIO kostar 2:50 

och kan best. från tidskriftens expo 

r------------· 

I 

Vårt lands 

modernaste, 

kunnigaste och 

mest progressiva 

teletekniska 
specialister 
medverka i 

Teletel~nil~ 
Nordisk Rotogravyrs 


illgeTljörshaTldbok, del 3 a 


M~d pro/ e., ,,or S /.ig Ekcföf i spr l., en f i;, 
en medarbetarsta /) av högk rml i!icerudc 
/ekniha l!ctcnskapsmiin !tar hiir p'''' 
;j /era/s en im.ponerande ",iingd /eloLe/,
Ilis l.-/ kU I/ Il andc . :Vi "an stiil/a s /vra l iir· 

/:iill lllillgaf pil d r n lla h(mi/bok. 

T YI!;.!:c1p ll ll k ll' 1l i del! f (' l l ~ kkI j,.bl d,'
kil :tY ]l '~~pnj; ir ., Il:lll'll' /(JI" · n - . IJIll 
iL 1'/'11 i lJ liI 'h ill l" l- e ll stOl' :ln 1(:1n i 11,6 

:I1 11Ili i ll " ),'Iarnf,,k n ik hal' i Im
\'Illl ~:l k In;:f;: 1"1 lllafernatlEk gru nt!: 
Y;H[' hil l' r"tuclk/Illllnil s ii r' JIttgnn lilJ;:: 
"('I ,I'd I i ~t ii,'" r det m an iiI' '.-a n att 
fiInm i ( " knhkn lla ndbi ict er. L;nder 
rllb riken »'l'el('('ekn i.- [; leor i» g . Lex . 
Ilii ö,'er ]:::;0 s id or en hrett upplagd 
fr:Ull~ r-1iIlllin g il " t ('ur in fii r hela det 

I te le leklli~ka nmrårlet. Vida r e bör 

. I 	 ~iil'skilt framhii ms d cn g rundliga 
sihiil teo reth::ka som prakti sk a he
ha ndlingen a,· elek t ronik, pul~te \,;

nik, m ikrnn'iglekllik, förs tärkare , 
kl'a ftaggr f'gat. IJandbuken omfattur 
niirJll ul'e 1000 ;: i elo r m ed et t m yCket 
be tyda ndc tabellmaLcl'ia l, dia g ram . 
scbem:lIl etc. 

Häft. 42:-, klotb. 48: - , 

h a lvfr. lul 54: - . 

•• T I 
KOMMER JHOS · • 

llPö täll d pn NU hos Er bokhandlare 
rl le r direkt från fö rl aget! 

NORDISK R01'OCRAVYR 
Box 	32 21 • SIockholm 3 

I---- -------. 
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I CBe rRight with IlOHHI MI O'ii' lE J 

OIHlMDTE 

Reg lermotstånd 

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

utförande, 2- 12 vägs och 10-100 Amp. 

25 -50 - 100 - 150-300 - 500 watt 

0,5 t. o. m. 10000 ohm från lager 

75- 225- 750  1000 watt 

på bestä llning 

UNIVERSAL-IMPORT 
AKTIEBOLAG 

Norr l\Ililars tran J 62 Tel. '52 CJ 6 85 \·ä el 

STOCKHOLIU 



TESLA-katalog 
på engelska språket 
med prislis ta på s \'eusku föreligger nu Idar och sän

des på begäran till inreg, firIllor, industrier och för

~ \'ure ts inköpsorganisationer, 

Tesla, radiodelur, radiorör och miitinstrumellt iiro 

ln'ulitetsproduk te r som tillfredsstälia tle högsta UlI 

språk, 
. ---- -,

Till AB GöSTA BÄCKSTRöM 

EhremH'urlls gntan 1-3, Stockholm K.I I 
Y~ r g'oll siiuu T"~la-kat3log och pris li sta,I I 
S am u I 
Ad .. , , 

IL Po:;tadL~... ~•. .~~ .. . ~ ..• ~ .. . ... . .. , .J 

Generalagent för Sverige: 

48 GÖSTA BlCKSTRÖ~ 

Ebreus\'ärdsl,ratull 1-3 . Stofkholm K. 


Tel. Ylixel G403 no. 



