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Mottagareteori : 


MF-förstärkaren 

Av ingenjör C. RYDELL 

POPULÄ·R RADIO fortsätter här den serie artiklar om mottagareteori, 

som påbörjades 1947. Föreliggande avsnitt behandlar mellanfrekvensdelen. 

Tidigare artiklar i denna serie har varit införda i följande nr av POPULAR 

RADIO: om högfrekvensdelen i nr 4, 5, 7, 8, 11/1947 och nr 3/ 1948; om 

blandarsteget i nr 11/ 1948 och om oscillatorn. i nr 8 och 9/ 1949. 

HF-förstärkarens selektiva egenska· 

per äro inte tillräckligt goda för att en 
störningsfri mottagning aven viss sta· 
tion skall kunna ske. Visserligen äro 
förkretsarna avstämda till resonans med 

den önskade stationen, men detta hind· 
rar inte, aU signalspänningar från i fre
kvens närbelägna stationer anländer till 
blandarrörets galler. MF·förstärkarens 
uppgift blir därför bl. a. att förstärka 

den önskade signalen och samtidigt i 
största möjliga mån undertrycka dess 
grannar. På grund av modulationen 

innehåller en signal inte blott en hög

frekvent spänning med frekvensen w, 
utan även sidobanden w ± pI. För att 

en likformig förstärkning av den mot· 
tagna signalens hela frekvensspektrum 
skall erhållas, bör alltså ingen dämp. 

ning förekomma inom frekvensområ· 
det w ± p; utanför detta område bör 
den vara så stor som möjligt. Den 
ideala resonanskurvan för MF·förstär· 

karen skulle alltså ha det utseende, som 
fig. 1 visar. Med enkla kretsar kan ej 
tillnärmelsevis detta resultat uppnås. 
För ett par kretsar, båda med Q.vär
det 150, erhålles om mellanfrekvensen 
är 475 kp/s kurvan i fig. 2. Bandbred
denI uppgår till endast ca 2 kp/s och 

dämpningen vid en sidavstämning = 9 
kp/s till 31 dB (selektivitetstaletI = 36). 

En MF-förstärkare med dessa egenska

1 Se Rydell. C: Beräkning av högfrekvensde
len, POP LÄR RADIO nr 4/1947, s. 100. 
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per ge mottagaren både dålig ljudåter
givning och dålig selekti vitet. 

Betydligt bättre resultat erhålles om 
ett s. k. bandfilter, dvs. två avstämda 

kretsar, kopplade till varandra på lämp
ligt sätt, användas_ Äro alla kretsarnas 
Q-värden 150 och mellanfrekvensen som 

förut 475 kp/s erhålles kurvan i fig. 3. 
Bandbredden är här ca 3,8 kp/ s och 
dämpningen vid en sidoavstämning av 
9 kp/s = 72 dB. Visserligen blir för

stärkningen mindre -- ungefär hälften 
mot vid enkla kretsar -- men det för
hållandet är av mindre betydelse. 

Bandbredd och selektivitet bestäm
mas av mellanfrekvensens storlek, kret
sarnas Q-värden och L/ C-förhållanden, 

samt kopplingsgraden. Vanligen använ
das induktiv koppling, varför kopp
lingsgraden bestämmes av den gemen
samma induktansen. Man skiljer på tre 
olika storleksordningar av det s. k. 

VmoJr 
V 

~--~--~--~-----~ w-pl W+p 
w 

Fig. 1. Ideell selektivilelskurva för 
MF-förstärkare. 

DI{ 021.306021.33 

kopplingstalet, varvid varje storleks
ordning ger resonanskurvan ett karak
teristiskt förlopp. Vid »lös koppling» 
(kopplingstalet mindre än 1) erhålles 
kurva a i fig. 4. »Fast koppling» (kopp

lingslalet större än 1) ger en dubbel
toppig kurva (b i fig. 4) medan »kri
tisk koppling» (kopplingstalet= 1) ger 
kurva c i fig. 4 . Den senare kurvan 
är av största intresse, emedan den
na kommer närmast den ideala, rek
tangulära formen . Kurvan i fig. 3 är 
angiven för kritisk koppling. Givetvis 

kan man tillåta en viss dubbeltoppig
het för att uppnå större bandbredd, men 
då minskar samtidigt selektiviteten. 

Minskas däremot kopplingen under kri
tisk, erhålles bättre selektivitet, men 

samtidigt minskar möjligheten till god 
ljudåtergivning, eftersom bandbredd~n 
blir mindre (höga frekvenser dämpas). 
Skall en MF-förstärkare konstrueras 
med fast inställd koppling, måste den
na alltså ges ett värde, som svarar mot 
en kompromiss mellan god selektivitet 

och god ljudåtergivning. 
Skall god kvalitet erhållas vid mot

tagning aven stark, närbelägen sta
tion och samtidigt bästa möjliga selek
tivitet vid distansmottagning är det 
uppenbarligen nödvändigt att band
bredden kan varieras på ett eller an
nat sätt. Den enklaste och samtidigt ef
fektivaste metoden att åstadkomma 

detta består i att det inbördes avstån
det mellan spolarna i första filtret gö
res varierbart. Ju större avståndet mel
lan spolarna är, desto mindre blir kopp
lingstalet; därmed minskar ju också 
bandbredden, medan selektiviteten ökar. 
Avståndet regleras vanligen på så sätt, 

att den ena spolen monteras på en rör

1.75 
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lig arm, vars läge kan påverkas aven 

ratt i förbindelse med någon mekanisk 
kopplingslänk. Mycket ofta kombineras 
bandbreddsregleringen med tonkontrol

len på ett sådant sätt, att höga frekven
ser undertryckas, samtidigt med att 
mindre bandbredd inställes. 

Ännu närmare den ideala kurvan 
kommer man med användande av sex 
avstämda kretsar, lämpligen anordnade 
så, att dessa två och två äro kopplade 
induktivt medan de så erhållna paren 

skiljas åt medelst rör. Kopplingen i de 
två första filterna bör därvid vara nå

got överkritisk, men i det sista lös. Q
värdet hos de båda sista kretsarna bör 
vara hälften av Q.värdet för de övriga. 
Fig. 5 visar resonanskurvans utseende 
för detta fall. Den inre kurvan motsva· 
rar kritisk koppling i de båda första 
filtren, medan den yttre motsvarar nå
got överkritisk koppling. Tack vare den 
goda kurvformen i detta fall är möj
lighet till variation av bandbredden ej 

nödvändig, men om sådan skall finnas 
bör regleringen ske i de båda första 

filtren samtidigt. 
Man eftersträvar emellertid inte all

tid en bred resonanskurva för MF-för
stärkaren. I trafikmottagare och mot
tagare för amatörbruk vill man oftast 

göra selektiviteten så stor som möjligt. 
Den därmed förenade minskningen i 

bandbredd är här av mindre betydelse, 
i all synnerhet om det gäIler telegrafi
mottagning. Trängseln på amatörban
den är ju så stor, att en ytterst liten 
bandbredd erfordras om störningsfri 
mottagning skall erhåIlas. Förses MF-

Fig. 4. Selektivitetskurvor [ör a: lös, b: fa~t 
och c: kritisk koppling . 

kopplade kretsar. 

förstärkaren med ett kristall filter upp
nås ett mycket gott resultat i detta av
seende. Ett exempel på en sådan kopp

ling visas i fig. 6. 
Kristallen är ansluten till L2 i en 

bryggkoppling, balanserad till jord med 
hjälp av kondensatorerna C-C (ba
lanseringen kan även ske medelst mitt
uttag på L2 ). Bryggan kompletteras 
med kristallen .(X) och »fasningskon

densatorn» C2, vilken har en max-ka

pacitans något större än kapacitansen 
hos kristallen i sin hållare. När C2 in· 

j usterats, så att den balanserar kristall
hållarens kapacitans, är filtrets reso
nanskurva i det närmaste symmetrisk. 
Kristallen verkar som en serieresonans
krets med mycket högt Q.värde (upp 

till ett par tusen) och tillåter således en
dast signal av mellanfrekvens att pas
sera kondensatorn C3 till La. 

F asningskondensatorn har förutom 
att utbalansera kristallhållarens kapaci. 
tans ännu en uppgift. Den senare ka-

POPULÄR RADIO NR 9/1950 2.76 



pedans, vilken senare samtidigt min· 

skar. Kristallfiltrets selektivitet kom

mer därmed att öka, samtidigt som 

spänningen över filtret minskar. Till 

en början minskar resistansen fortare 

än spänningen, vilket medför, att filt

rets utspänning minskar när selektivi

teten minskar. Ökas sidavstämningen 

mera, kommer utspänningen att minska 

allt mer, samtidigt med att selektivite
ten ökar. 

Val av mellanfrekvens_ 

En låg mellanfrekvens ger god för
stärkning och selektivitet, men liten 

bandbredd och dåligt spegelfrekvensför

hållande, speciellt inom kortvågsom

rådet, där dessutom »dragning» mellan 

signal- och oscillatorkretsarna är svår 
att undvika_ I mottagare avsedda för 

endast lång- och mellanvågsmottag

ning är dock fördelarna övervägande, 

varför man i detta fall ofta väljer en 

mellanfrekvens av ca no kp/ s_ Är en 

mottagare däremot avsedd även för 

kortvågsmottagning, väljer man numera 

ca 470 kp/s, vilket innebär en god kom

promiss mellan ovannämnda faktorer. I 
speciella kortvågsmottagare går man 

ännu högre för att erhålla gott spegel

frekvensförhållande, varvid 1500 kp/s 

är en vanlig frekvens. Televisionsmot

tagare äro vanligtvis utrustade med MF

förstärkare avsedda för ca 4,5 Mp/s . I 
dessa båda senare fall måste i regel två 

eller flera MF-steg användas för att för
stärkningen skall bli tillräcklig. 

Beräkning av resonanskurvan. 

Kopplingen mellan två avstämda 

kretsar kan vara induktiv, kapacitiv eller 
en kombination av båda för att band

filterverkan skall erhållas. Kopplings. 

+ 
Fig. 6. Exempel på kristallfilter för MF-förslärkare. 
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Fig. 5. Selektivitetskurva för l\'IF·förstärkare med sex kretsar. 

pacitansen ingår i kristallkretsen och 

bildar tillsammans med denna en paral

lellresonanskrets med en resonansfre

b:ens, som ligger obetydligt över se

rieresonansfrekvensen. En signal av 

samma frekvens som parallellresonans

frekvensen hindras därigenom att pas

sera filtret. Med hjälp av fasningskon

densatorn kan parallellkretsens avstäm

ning varieras, varmed man således har 

möjlighet att avskära en närliggande, 

icke önskvärd signal. Fig. 7 visar re

sonanskurvan för ett kristallfilter, där 

en närliggande frekvens undertryckts 

genom sidstäl!ning av fasningskonden

satorn i förhållande till det läge, som 

givit symmetrisk form åt kurvan. 

Musikåtergi vning med en mottagare 

försedd med kristallfilter är otänkbar, 

varför man oftast förser kristallen med 
en kortslutningskontakt enligt figuren. 

Även tal kan bli förvrängt i ett kristall

filter, men vanligtvis inte mer än att 

det är fullt begripligt. 

Bandbredden kan vaneras med hjälp 

av »selektivitetskontrollen», kondensa

torn Cl. Avstämmes kretsen L2 - C1 till 

resonans för mellanfrekvensen, har de~s 

impedans ett maximum och är rent re
sistiv. Eftersom sekundärkretsen ar 

mittpunktsjordad, kommer ungefär en 
fjärdedel av denna resistans att ligga i 

serie med kristallen genom C3 och 
nedre delen av L3. Detta sänker kristall

filtrets selektivitet till ett minimum på 

samma gång som spänningen över filt

ret får ett maximum. Sidavstämmes filt

rets ingångskrets i förhållande til! kri

stallens resonansfrekvens, avtager den 

resistiva komponenten av kretsens Im-

POPULÄR RADIO NR 9/1950 277 



f- 
Hol/3vävning med 

r beat-o~c. I~ \ 

\-, 
1\ 
\ 

Under 'ryckt signal  \ 
\ 
\f, 

1\ 

I I \ 
I \ 

dB 

o 

20 

40 

60 
12 10 8 " ~ 2 o 2 4 ~ 8 10 12 

- kp/5 ' -

Fig. 7. Selektivitetskurva för MF-förstärkare med kristallfilter. 

impedansen kan vara anordnad som faktorer, som bestämma filtrets band

shuntimpedans (Zl i fig. 8) eller som bredd och om det förekommer någon 

serieimpedans (Z2 i fig. 8). Kombine- spärrfrekvens i närheten av mellanfre

rad koppling erhålles ofta oavsiktligt, kvensen. Om vi för enkelhetens skull 

exempelvis då en kapacitiv koppling anse de resistiva komponenterna vara 

uppstår under inverkan av strökapaci- noll, erhålles bandets gränsfrekvenser 

tanserna mellan två induktivt koppla- om Zt sättes lika med oändligheten och 

de kretsar. en eventuell spärrfrekvens genom att 
Inre resistansen hos blandar- och sätta Zt lika med noll. Den exakta be

MF-rören är i allmänhet stort, varför räkningen av dessa värden är ganska 

den till bandfiltret inmatade strömmen arbetsam, men G W O Howe23 har 
kan anses konstant (l,,-eg ' SJ. Är E2 

,HOWE, G W O: Analysis o/ Frequency in 
utgångsspänningen för sekundärkretsen, Oscillating Circuits. Electrical World, aug. 
kan filtrets resonanskurva erhållas om 1916. 

3 HOWE, G W O: Band Pass Filters in Radio Ez/ l" avsättes som funktion av frekven Receivers. Wireless Engineer, maj (s. 259) 
sen. Förhållandet Ez/ l" betecknar en och juni (s. 320) 19.32. 

impedans, vanligtvis benämnd överfö
ringsimpedansen Zt, vilken här är lika 

med anodimpedansen för föregående c c 
rör. Filtrets utgångsspänning kan alltså 

tecknas: 

(l) 

Innan VI beräknar resonanskurvan 
Fig. 8. Generellt ekvivalentschema för kopp

skall VI som hastigast undersöka vilka lade kretsar. 

2.78 

angivit en metod för approximativ be

stämning av ett bandfilters mitt· och 

toppvärdesfrekvenser. Delas kretsarna 

i fig. 8 upp enligt fig. 9 och bortses från 

serieimpedansen Z2 erhålles den vän

stra toppen för högra kretsen resonans

frekvens med bortseende från kopp

lingsimpedansen: 
l 

iI = 271 yLC 

Den högra toppen erhålles för reso

nansfrekvensen i en av kretsarna inklu

sive kopplingsimpedansen. Antages den

na vara j())M erhålles: 

l 

/2= 271Y(L+2M)C 

Mittfrekvensen blir: 

l 

Tillämpas detta förfaringssätt på ett 

ordinärt mellanfrekvensfilter med in

duktiv koppling samt kapacitiv kopp

ling på grund av strökapacitanser (se 

ekvivalentschemat i fig. 10, där C2 = 
= strökapacitansen) erhålles: 

l 

/2= 271 (L-M) (C+2C2) 
l 

/m= 271yL(C+C2 ) 

L L 

G8 

Fig. 9. Ekvivalentschema för bandfilter med 

serie-kopplingsimpedans. 

Av uttrycken för iI och h se vi, alt 

bandbreddsreglering genom variation 

L-M L-M 

c c 

Fig. 10. Ekvivalentschema för induktivt kopp
lat bandfilter med kapacitiv tillsatskoppling 

under inverkan av strökapacitanserna. 
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av ömsesidiga induktansen innebär en 

mycket god lösning, eftersom en ök
ning av NI medför att båda topparna 

flyttas ut från Im lika mycket, medan Im 
förblir oförändrad_ 

Om en spärrfrekvens är för handen, 

är enligt ovan sekundärkretsens ut
gångsställning noll, alltså: 

12jw3 (L-M) +IJjw3M =0; 

(L-M)
Il=-12--- 

111 

Vidare är: 

12 
-.-,e; +12jW 3(L-M)
]W3'-' 2 

+U2-ldjw3(L-M) =0 

Substitueras Il ur detta uttryck er
hålles: 

Fig. 11. Exempel på selektiyitetskurva för 
hand filter med spärrfrekyens . 

varur 

l 

/3= (L+M) (L-Ml C2JT 2M 
Av detta uttryck framgår, att en 

spärrfrekvens la kan existera för posi
tiva värden på M, men ej för negativa, 

eftersom nämnaren i detta fall blir 

imaginär- Bandfiltrets resonanskurva 
kan för positivt värde på M få det ut

seende, som visas i fig . Il. Ingenting 
hindrar emellertid att la vid viss kom
bination av M och C2 rycker närmare 

eller t. o. m. sammanfaller med Im, i vil

ket senare fall ingen mellanfrekvens 
passerar filtret. Man bör därför vid 
konstruktionen se till, att man arbetar 
med negativt M, ty annars erhålles en
dera en osymmetrisk kurva, eller, i säm
sta fall, spärrverkan för mellanfrekven
sen. Tecknet på M ändras om yller- och 
innerända på en av spolarna skiftas vid 
avstämningskondensatorn. 

Uttrycken för fr och h äro härledda 
för positivt värde på M, men fås att 

gälla för negativt om tecknet på M bytes 
överallt. 

Ny mätmetod för noggrann mätning 
av höga spännil1gar 

Av civilingenjör I NILSSON och ingenjör T O ANDERSSON 

I nedanstående artikel anges en intressant ny 

metod för uppmätning av mycket höga spän

ningar med stor noggrannhet. Mätmetoden har 

utexperimenterats på Chalmers Tekniska Hög

skola, laboratoriet för kärnkemi. 
~__________________________J 

Ofta är man i praktiken betjänt av ati 
direkt kunna mäta och kontrollera en 
likspänning från 100 till 2000-3000 

Fig. l. Förenklat schema för mätanordningen. 
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volt med vida större precision än ett 
strömrnätande vridspoleinstrument med 
sitt förkopplingsmotstånd i allmänhet 

Fig. 2. Ekvivalent schema för mätanordning 
enligt fig. l. Glimlampkretsen har ersatts med 
en konstant emk Vz= glimlampans släckspän
ning. Strömmen i är strömmen genom mikro

amperemetern. 

DK 621.317.32 

ger. Detta gäller i synnerhet exempel
vis vid aggregat för elektronaccelera
tion av olika slag, för GM-rör, elektron
multiplikatorrör etc. 

En enkel och billig men mycket ef
fektiv mätanordning kommer här att 
beskrivas. Den är baserad på en brygg
koppling med ett stabilisatorrör som 
normalelement. Anordningens noggrann
het är beroende av toleranserna hos in
gående motstånd och normalelementet. 

I marknaden finns lämpliga motstånd 
av Welwyn's och Shallcross' fabrikat 

1.. 
1:2 
J 

Fig. 3. Ytterligare förenklat ekvivalent schema 
för fig . 1. I fig. är Ro=RlR2/ (Rl+R2) 

2.79 

http:621.317.32


+ 1000 V 

T.Ol k. 

lttA 5651 
el. Phllip~ 

aSAI 

Fig. 4. Principschema [ör mätanordningen. 

och, nyligen utkomna, stabilisatorrör 
med stor konstans av Philips (85 Al) 

och RCA:s (5651) fabrikat. 

Principschemat för mätanordningen 
visas i fig. 1. V3 väljs godtyckligt och 
R4 beräknas så att strömmen genom 
glimröret överstiger det minimivärde, 
SOI1l anges av fabrikanten . 

Glimröret i fig. l kan ersättas med en 
emk= V2 =glim rörets brännspänning se
riekopplat med en liten serieresistaIls 
Rg• Inräknas ekvivalenta seriemotstån
det Rg och strömmätningsinstrumentets 

resistans i R3 fås ett ekvivalent schema 
enligt fig. 2 och 3. 

Ur fig. erhålles direkt 

Vl . Ro/Rl-V~ 
~= 

Ro+R3 

Härav fås 

varav 

VI =i[RI (1+/(l / R2 ) +R3 ] + 
+V2 (1+Rl/R 2 ) 

Denna ek\'. ger sambandet mellan VI 
och i (den sökta spänningen VI och 
strömmen genom instrumentet) om re
sistanserna Rh R2 och Rö och stabili
satorrörets brännspänning är kända. 

En provanordning enligt fig. l, av
sedd för uppmätning och kontroll av 
spänningar till ett elektronmultiplika
torrör, har byggts på Chalmers, labo

ratoriet för kärnkemi. Anordningen som 
sammanbyggts med ett högspännings· 
aggregat med variabel spänning mellall 
l 100 och 600 V visas i fig. 5. 

Mätområdet är uppdelat i 5 st. 100 
voltsområden ; ett ,uA·insrument med 
stor skala och graderat i 100 "kaldelar 
har använts. Inkopplat på något av del· 
områdena ger instrumentet l skaldels 
utslag per volt. För att vid mätningens 
början fastställa inom vilket delområ· 
de spänningen ligger, är inkopplat en 
omkopplare för att med samma instru
ment kunna göra en grovrnätning. Det· 
ta för att förhindra överbelastning av 
instrumentet. Överbelastning kan även
ledes ske om vid brytning av spänning
en, anordningen är inställd för mät
ning på något delom råde (på grund av 
kvarliggande kondensatorladdning). Det 
är därför klokt att i instrumentledningen 
inlägga en strömbrytare gangad exem
pelvid med nät-strömbryta,ren. 

I fig. 5 återfinnes apparatens områ
desomkopplare i mitten. 2·vägs
omkopplaren är belägen omedelbart in
till områdesomkopplaren. Denna om
kopplare skall vid den »ungefärliga» 
mätningen stå i läge »inställning» och 
slås, sedan lämpligt område valts, över 
i läge »mätning». 

Fig. 5 . Mätanordningens praktiska utförande. Omkopplaren i mitten är 
späuningsväljaren, med vars hjälp det önskade mätomriidet inställes. Två
\'ägsomkopplaren skall vid den ungefärliga mätningen stil. i läget »inställ
ning». Sedan lämpligt område valts, slås omkastaren över i läge »)mät
ning». Mätanordningen är inbyggd i en högspänningslikriktare för ett 
elektronnlultiplikatorrör. Spänningen från högspänningslikriktaren är kon

tin uerligt variabel mellan 600 och 1100 volt. 
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Fasdetektorn/ ett nytt slag av 


detektorrör för F M - mottagare 


!'vIullards har nyligen introducerat 

en ny typ av rör avsett att användas 

som detektor i FM-mottagare, näm

ligen en >>nonod>> typ EQ80. Detta 

rör arbetar efter en princip, som på 

ett fundamentalt sätt skiljer sig frå'L 
tidigare i FM-mottagare använda 
detektorrör. 

I röret EQ80 påverkas elektronström

men på sin väg till anoden av två st yr
elektroder på sådant sätt, att anodström

men varierar med fasskillnaden mellan 
de spänningar, som pålagts de två st yr
elektroderna. Däremot inverkar inte 

amplituden hos dessa spänningar på 
anodströmmen. 

Karakteristiskt för röret är att topp

värdet av anodströmmen begränsas av 
den spänning som anlägges på gal
ler nr 2. Denna omständighet har möj

liggjort att röret kombinerar funktionen 
som diskriminator och amplitudbe
gränsare. 

I fig. l visas rörets principiella upp
byggnad. Röret har sju galler. Galler l 
är lagt till katodpotential, när röret an
vänds som FM-detektor. Galler 2 är ett 

skärmgaller, som hålls på en potential 
omkring +20 volt. Galler 3 och S är 

de nyss nämnda styrgallren och galler 
4 och 6 är skärmgal1er som internt ar 

Fig. 1. FM-de tektorrörets principiella upp
byggnad. 
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Fig. 2. Anodströmmen i FM-detektorröret som funktion av växel 
spänningarna på galler 3 och galler 5 vid varierande fasskiJJnad 
mellan spännin garna . Som synes kommer medelanodströmmen at·t 

variera med fas,kiIlnaden mellan de två styrspänningarna. 

anslutna till galler 2, medan galler 7 På samma sätt kontrolleras elektron
är ett bromsgaller förbundet internt till strömmen till anoden av galler S. Om 
katoden. Galler 6 och 7 ger röret en detta galler är tillräckligt negativt kom
karakteristika, som påminner om en mer hela elektronströmmen att flyta till 

pentods. galler 4, men om galler 5 endast är 
mycket litet positivt kommer större 

Strömfördelningen i EQ80 delen av elektronströmmen att flyta till 

anoden, varvid dess värde praktisktLiksom i en pentod är värdet på 
taget är oberoende av amplituden hoselektronströmmen i EQ80 bestämt prak
den positiva spänningen på galler 5. tiskt taget endast av spänningen på 

Man ser att på detta sätt kommerskärmgallret, förutsatt att spänningen 
ingen anodström att flyta, såvida intepå första gallret är konstant. 
både galler 3 och galler 5 är positiva.Fördelningen av strömmen mellan 
Vidare inses att värdet på anodströmgaller 2 och de följ ande elektrodern3 
men i hög grad är oberoende av värkontrolleras av galler 3. Om detta gal
det på amplituden hos den positiva ler är tillräckligt negativt kommer hela 
spänningen på galler 3 och S.elektronströmmen att fl yta till galler 2, 

men om galler 3 är det minsta positivt 
Arbetssätt som F!'vI-detektorkommer större delen av elektronström

men att fl yta mot de efterföl j ande Om man till galler S och galler 3 på. 
elektroderna. 'På grund av att den to för en signal, mellan vilka det förelig

tala elektronströmmen är bestämd av ger en varierande fasdifferens, kommer 

spänningen på galler 2 kommer en höj strömmen under en enstaka period för 

ning av positiva spänningen på galler varierande fa,sskillnader att se ut som 
3 att påverka endast mycket litet stor visas i fig. 2. I denna figur represen
leken av den från katoden utgående terar de streckade avsnitten den del av 
elektronströmmen. perioden under vilken både Vg.1 och 
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Fig. 3. Anodströmmen i EQBO som funktion av spänningen Fig. 4. Anodströmmen i EQBO som funktion av spänningen 
på galler 3 med spänningen på galler 5 som parameter. på galler 5 med spänningen på galler 3 som parameter. 

Vgs är positiva och under vilka anod
strömmen flyter. De tre avsnitten i fig. 

2 motsvarar spänningar mellan vilka 
fasskillnaden är 50, 90 och 130°_ 

Den trapetsformade karaktären hos 
de streckade avsnitten hänger samman 

med det faktum att en viss ändring av 
kontrollgallrens spänning krävs innan 
anodströmmen uppnår sitt slutvärde. 

Det framgår tydligt av fig. 2, att 
medelanodströmmen kommer att varie

ra med fasskillnaden mellan stYl'6pän
ningarna på galler 3 och 5. Om man 
därför påför en signal till galler 3 och 

5 från en FM-modulerad signal, och 
om man anordnar så, att fasskillnaden 
mellan spänningen som påföres galler 3 

och den som påföres galler 5 kommer 
att vara linjärt beroende av ögonblicks
vä rdet hos frekvensen hos signalen (vii

ket lätt kan ordnas) kommer anod
strömmen -att variera i samma takt som 

moduleringen av FM·signalen. Med 
andra ord, röret kommer att arbeta som 

en FM-detektor och amplitudbegränsare. 

Typiska kopplingar 

I den typiska FM-detektorkopplingen, 

som återges i fig. 3, anbringas signaI
spänningen till galler 5 och 3 från 

primär. och sekundärsidan på den sista 
MF-transformatorn. Vid resonansfrek
venGen för denna transformator är fas· 

vinkeln mellan de två spänningarn a 
90° (vid omodulerad signal). Vid andra 

frekvenser är fasskillnaden inte 90° 
utan har ett värde som är beroende på 
frekvensen, så att för en FM-signal fas

skillnaden kommer att variera med 
modulationen. 

H. f .• 
zsov 

ZZOKO 

o J 

Dl 

Denna ändring i Iasskillnaden är inte 
exakt en linj är funktion .av frekvensen, 

men om man använder spolar med 
någorlunda högt Q-värde kommer dis· 

torsionen att kunna hållas så låg som 
0,3 %. 

Amplitudbegränsningen 

Sambandet mellan medelvärdet av 
anodströmmen och fasskillnaden mellan 

signalspänningen på galler 3 och 5 visas 
i fig. 6 för olika värden på V03 =Vy :;. 

Man kan av figuren se att för värden 

Vg 3 = V05 omkring 8 volt medför en 

höj ning av signalspänningen praktiskt 
taget ingen änd ring i anodströmmen. 
För effektivamplitudbegränsning måste 

därför Vg.1 = Vg 5 vara av s torleksord
ningen 8 volt. 

H.f 

'P 
Fig. 6. Sambandet mellan medelvärdet av anodströmmen 
och signalspänningarna på galler 3 och 5 vid olika värden 

Fig. 5. Typisk FM·detektorkoppling med EQBO. . pil. gallerspänningarna. 

POPULÄR RADIO NR 9/1950 282 



Experimentchassie 
f,jJt; ec,,6.~at(j,f:,iefu;uk 

l nedanstående artikel beskrives hur man med hjälp av 

ett experimentchassi kan i hög grad underlätta arbetet på 

ett laboratorium. 

Vid laboratoriearbete kommer man 
förr eller senare på den tanken att på 
ett eller annat sätt ordna så att det blir 

onödigt att ständigt tillverka nya chas
sier för de experimentappar,ater, som 
man har anledning att undersöka. Tan· 

ken ligger j u i sj älva verket ganska 
nära, att man skulle kunna framställa 
ett universalchassi , som skulle vara 
ändamålsenligt oavsett vilken typ av 

koppling man arbetar med. 
Det chassi, som beskrives i denna 

artikel, är resultatet av en längre tids 
erfarenheter vid användningen av ett 
sådant och åtskilliga ändringar har ge

nomförts sedan det första chassiet bygg
des för att komma fram till ett såvitt 
möjligt genomarbetat och ändamålsen
ligt chassi för experimentarbeten. 

Laboratoriechassiet består aven ram 
av mässing uppdelad i ett antal fält med 
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hjälp av mässingskenor. Dessa fält kan 
utfyllas med plattor med standard
dimensionerna 60X60 mm_ På dessa 

plattenheter är påmonterade olika kom
ponenter, exempelvis rörsocklar, trans
formatorer, MF-transformatorer, filter

kretsar, elektrolytkondensatorer, likrik

som håller chassiet ar försedda med 
pertinaxskivor ,och vingmuttrar. Fast

spänningen av chassiet är tillräckligt 
stabil för att hålla detta kvar i varje 

önskad inställning även om transforma
torer och liknande tunga detaljer ar 

placerade i ramens ena ytterkant. 

Chassiramens indelning 

Den i fig. visade uppdelningen av 
chassiramen tillåter användningen av 
plattenheter av olika dimensioner om 

dessa har en bredd av 60 mm. Dessa 
tare för anslutning till nätet, potentio- ' plattenheter är i kanten försedda med 
metrar, variabla kondensatorer, om
kastare osv. 

Sj älva chassiramen är upphängd på 
sådant sätt i det därtill för ändamålet 
konstruerade stativet, att den kan fixe

ras i den vinkel som passar bäst vid 
arbetet. 

I många konstruktioner brukar man 

använda chassiet som minusledning. 
För att reducera risken för beröring 
är själva ramen isolerad från stativet 
med hjälp av två i fastspänningspunk
tema insatta bussningar. Skruvarna 

spår, placerade på sådant sätt att en 
enkel skruv fastspänner två motståen

de plattor. I modellchassiet användes 
skruvar med millimeterdelning, enär 
huvudena på vanliga 1/ 8" skruvar 

knappast är tillräckligt stora. 
Om så önskas kan chassiramen givet

vis indelas på annat sätt, men den in

delning som har tillämpats vid modell
chassiet, har vi sat sig mycket ändamåls
enligt för de flesta konstruktioner. Man 
kunde exempelvis i ett av ramens hörn 
med hjälp av mässingskenor låta ett 
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fält på 120X 120 mm stå öppet. I detta 

fält kunde man då placera en platten

het med en färdigmonterad nätdel, som 

skulle kunna hestå av ett nätfilter, lik

riktarrör, hegränsningsmotstånd för in

ställning av olika värden på anodspän

ning, vidare filterdrossel, elektrolytkon

densatorer, urdoxmotstånd <lch en an

slutningslist för anslutning av glöd- och 

anodspänningarna till kopplingen_ 

I stället för likriktarrör kan man med 

fördel använda en likriktarventil, vari

genom man slipper ifrån att byta lik

riktarrör, då man övergår till kopp

lingar med annan glödström _ Den enda 

omkoppling man då behöver företa i 

nätdelen är utbyte av urdoxmotståndet, 

exempelvis från 100 till 200 mA såvitt 
ett sådant användes. 

3-rörsförstärkare uppkopplas.. på 40 min . 

I varj e vanlig mottagare, förstärkare 

eller annan koppling finns det kompo

nenter, som alltid - eller nästan alltid 

- är monterad på samma sätt. Om man 

ser till att man har komponenter av 

detta slag färdigmonterade på några 
plattenheter nedbringar detta den tid 

som erfordras för att montera upp en 

vi5s konstruktion. Exempelvis för att 

prova en ny kopplingsvariant. 

Med detta tillvägagångssätt h<':lr det i 
praktiken vi~at sig möjligt att fram

ställa en vanlig 3-rörsförstärkare för 

universaldrift på 40 minuter; en 4-rörs 

universalsuper med indikatöga på 11/4 

timme, och man kan faktiskt göra det 
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Fig. 1. Måttskiss för ramen till experimentchassiet. Ramen tillverkas av vinkel
mässing och mässings tänger. l 

ännu snabbare med lite rutin. 

Det är uppenbart, att den tekniker 

som håller på mycket med experiment

kopplingar har stor användning av ett 

sådan~ experimentchassi som här be· 
skrives. Det är nog ofta så, att man 

drar sig för att prova en eller annan ny 
finess med tanke på att man måste ha 

den för kopplingen erforderliga chas

siet och därjämte behöver montera hela 

konstruktionen från början till slut. 

Med experimentchassiet kommer saken 
i ett helt annat läge. 

fig. är inritade tre olika plallor. 

Mekanisk konstruktion 

Chassiramen kan till verkas av vinkel

rnässing med 20 mm bredd, godstjock

lek 2 mm. Ramen kan ha 5 X 6 fält 

60 X 60 mm. Till denna ramst<lrlek åt

går det 145 cm vinkelrnässing, och för 

den i fotografierna visade ramindel

ningen är det använt 155 cm mä~sing

stång av ·dimensionerna 10X 2 mm. 

Mässingramens fyra hörn är lödda 

ihop; däremot används det vanlig löd

ning mellan mässingstängerna och ra

men. Man måste använda en stor löd

kolv för dessa lödningar för att und

vika att stängerna efter en tids använd

ning sprängs loss på grund av dålig 

lödning. Vid tillverkningen av modell

apparaten användes en liten blåslampa 

vid lödningen. 

För att ramen skall få den nödiga 

styvheten måste man avråda från att 

använda vinkelrnässing med mindre 
bredd än 20 mm. En-dast om mall 

önskar en chassiram av storleken 4 X5 
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Fig. 2. Stativet till ramen experimentchassiet. Tillverkas av 1,5 mm järnplåt. 
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fält (dvs. 24X30 cm) bör man an
vända sig av 15 eller 10 mm vinkel
mässing. 

Man kan o kså framställ a en chassi
ram något billigare än vad beskrives 
här, om man i stället för vinkelmässing 
använder sig av vinkeljärn, som kan 
bockas till av 1,5 mm järnplattor, men 
ut eendet blir då .knappast så tilltalande. 

Stativet till ramen är bockat av 1,5 
mm järnplåt. Detta lackeras svart med 
cellulosalack. Under stativet kan man 
skruva på 4 gummiben för att inte repa 
i underlaget. Stativet till chassiramen är 
samtidigt uppsamlingsställe för lösa 
komponenter, som användes till den 
konstruktion man har under arbete. 

De flesta av de använda plattenheter
Fig. 3. Ett urval av de plaLtenheter som kan användas i experimentchassiet. Pl attorna till. 

na (några av dessa ses på Hg_ 3) är verkas antingen av pertinaxplatlor eller av plexiglas. Pä plattorna är anbringade anslutnings. 
framställda av 0,9 mm kopparplåt. På stift, vilka användas, d· de olika plattenheterna inbördes förbin<1as till en apparat av något slag. 

större delen av dessa plattor är det för 
alt underlätta monteringen anbragta små 

anslutningsstift. Vissa av dessa plat. och några få som innehåller komponen- vis små variabla kondensatorer och lik

tor framställs av 2 mm pertinaxplattor ter till ultrakortvågsapparater, exempel- nande är tillverkade av plexiglas . 


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


Vibrator utan rörliga delar 


En vanlig vibrator fungerar som be
kant på det viset, att den »hat kar» sön
der en likspänning till impulser, och 
denna pulserande likspänning kan sedan 
transformeras på i stort selt samma vis 
som en vanlig växebpänning. 

En sådan vibrator har emellertid 
inånga nackdelar. Dels alstrar d.en en 
mängd elektriska störningar, och måste 
därför skärmas och avkopplas mycket 
omsorgsfullt för att inte inverka störan
de på den mottagare eller förstärkare, 
som den är ansluten till , och dels kan 
de ren t mekaniska störningarna i form 
av ljud och vibrationer verka störande 
vid användningen. Detta kan visserligen 

undvikas genom noggrann inkapsling 
av vibratorn, eventuellt i kombination 
med gummiupphängning, men när man 
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väl fått vibratoTl1 störningsfri, löper 
man alltid risken, att den börjar störa 
igen efter en tids drift, beroende p 
brända kontakter eller andra fel. 

Trots dessa brister har vibratorn 
kommit till utomordenlligt stor använd
ning. Om man t. ex. har likspänning i 
nätet, kan man använda en vibrator, om 
man önskar högre anodspänningar än 
nätspänningen. Sin största betyde1 c 

20S1 

L, 

H--......t----<'--- ......_--t~ 
,.-v L2 

F ig. 1. Principschema för ~vibra torn». 

har dock vibratorn fått för transpor
tabla anläggningar, t. ex. för radioan
läggningar i flygplan, bilar eller båtar. 

För att komma ifrån de ovan nämn
da nackdelarna kan man emellertid an
vända ett tyratronrör. Detta är ett slags 
urladdningsrör med ett styrgaller, med 
vilket man kan kontrollera tändspän
ningen. I den här visade kopplingen an
vändes det emellertid inte på detta sätt, 
utan styrgallret och anoden är förbund
na. Denn a koppling fungrrar bra på 6 
volt, o h kan alltså användas tillsam
mans med en vanlig bilackumulator. 
Från uttaget läng t ned i schemat kan 
man ta ut en växelspänning, som sedan 
kan likriktas och a nvändas som anod
spänning till en mottagare eller annan 
apparat. 

Kopplingen fungerar på följ ande sätt: 
När S2 slutes och S1> som är en tryck

knapp, får göra kontakt ett kort ögon
blick, går det ström från batteriets posi
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tiva pol genom L l och motståndet R. 
Strömmens sto r! k begränsas av resi
stansen i L1 och R, och det sistnämndas 
uppgift är endast att hindra överbelast
ning av transformatorlindningen. är 
SI sedan brytes, får man en inducerad 
spänning över C och röret. Denna spän
ning ligger i serie med batt riet och 

mmer all ts att an tingen adderas till 
el! r subtraheras frå n ballerispänningen. 
~är pänningarna addera_, blir den 

sammanlagda spänningen tillräckligt 
hög för att joni era röret, och detta 
leder då i genom strömmen i en rikt
ning, s att det kan betraktas som en 
sluten strömbrytare. När spänningen 
sjunkit t ill omkring 12 volt, slocknar 
(dej oniseras ) röret. Denna släckning 
framb ringar en induktionsspänning, 
som åtel'igen förrn r j oni era röret, 
och på detta sätt fo rtsätter det så länge 
Sz är sluten. 

Det använda röret är ReA:s tyratron 
typ 2051, som har följ ande data: 

Glödspänning 6,3 volt 
Glödström 0,6 ampere 
Max. katodström 375 milliampere 
Medelkatodström 75 milliampere 
Som transformator kan man exempel

vis använda en med en 12,6 vojts lind
ning som L 1 och en högspänningslind
ning på ungefär 300 volt som L2 • 

GH 

Något om lindningsutrymme 

Av ingenjör STIG HJORTH 

, är man Undar t. ex. en drosoel eller en 

transformator är man ofta i behov av att 

snabbt och säkert kunna räkna ut hur stort 

utrymme de olika lindningarna ford ra, r äknat 

i mm'. För denna uträkning anvä nder man 

sig av formeln 


Y=a-' n 

där d är tråden diameter mätt i mm och n är 
antalet varv hos lindningen. Nu har utrymmet 
beräknats med utgång från att tråden tar 
samma plats som om den vore fyrkantig, men 
detta ger en säkerhetsmarginal Ifall lind· 
ningen ruslindas. Vidare kan man ju inte 
linda ända till bobinkanten ty då föreligger 
ju risk för att tråden skär ned sig i under
liggande )indningslagcr. 

För att underlätta en tidsödande uträkning 
för varje trådsort, har vid.,tdende diagram l 
uppgjorts. Av detta finner vi att antalet varv 
har avsatts på X-axeln och på Y-axeln finner 
vi direkt lindningsutrymmet i mm'. De diago
nala linjerna markerar de olika tråddiamet
rama. För eventuella mellanliggande värden 
får man räkna med ovannämnda formel 

y = a-· n 

Nu är det ju så, att när man använder 
sig av lackerad tråd, så tar ju även lack· 
skiktet ett visst utrymme, som man inte bör 
bortse ifrån. En lackisolerad tr d med (j) = l 
mm, har en rjJ yttre av ca 1,06 mm och om det 
gäller många varv, sa blir det fak tiskt en hel 
del exlra utrymme som lindningen kräver i 
isolation. Exempel: En drossel skall lindas 
med 8000 varv 0,10 EE, således: 0,10' ·8000= 
=80,0 hJlll

o utan häns;'n till lacket. Det rätta 
resultatet blir : 0,12"' 8000=115,2 mm', ~ilket 
blir 35,2 mm" extra j enbart lackisolation! 

För att vid olika trådsorter få reda pil 

2.86 

/ / / / 

1000 2000 3000 5000 10000 
varv 

Fig. 1. Diagram för beräkning av lindningsutrymmet i mm" vid olika tråddimen
sioner och lindningsvarvtal. 
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Fig, 2, nmband et mellan trådd iameter utan lack och ID,·J lack för lackisolerad koppartråd. 
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cp ,ltI-e hänvisas till diagram 2_ Av detta fram
gar at t en lackisolerad tråd med C/J = 0,30 mm 
får en cp yttre av 0,34 mm med lackering, När 
det gäller silke- eller bomullsisoler ing, kan 

TV-mottagare 
i t~ke~~~ 

Bilden härintill visar en televisionsmottaga
r e av engelskt fabrikat , som gör anspråk på 
att vara en verklig kvalitclsanläggning, Motta
garen, som tillverkas av E K Cole Ltd, inne
hIl ller en komplett tel vi,ion;;mottagare, för
sedd med speciell optik, som ger bilden på en 
uppfäll bar skärm. Den har dessutom en vanlig 
rundradiomottagare för mellan- och långvåg. 
24 rör ingL- i apparaten, och bildstorleken är 
20 X 25 cm. Samma antenn användes för såväl 
television om ordinarie rundradiomottagning. 
Vidare finn s det tryckknappimtäJlning för bå
de television och 5 rund ra rliostationer. Samt
liga kontroll er för hela appara ten sitt er t. v_ 
på möbeln. Hela apparaten kostar inkl . skatt 
.n40, dvs. något över 2.000 kr. i svenska 
pengar. 
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man inte ge något bestämt värde. Bäst är a tt 
mäta tråden innan lindningen utföres om man 
är osäker eller också provlinda i ett spår 

med kända dimensione r. Det är sedan lätt 
all uträkna de t erford rliga utrymmet som 
hela lindningen fordrar. 
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varvtalet i oscillatorspolarna ; antalet 
varv skall justeras för maximal oscillaBlandarkopplingar för 
torgallerström över det avstämningsom
råde, som mottagaren omfattar. Enärminiatyrrör anodlikspänningen måste vara densam

I en teknisk rapport från Mu.llard 

ges några praktiska exempel på hur 
man skall koppla blandarsteget, när 

man använder sig av batterirör och 

önskar att mottagaren skall gå bra även 

på kortvåg. Det traditionella kopplings· 

schemat för ett blandarsteg i en nätdri· 

ven mottagare visas i fig. L Återkopp

ling i oscillatordelen erhålles som synes 
genom att en del av anodspänningsva

riationerna i oscillatordelen återkopp· 

las till gallerkretsen. Denna koppling 

fungerar i allmänhet utmärkt så länge 

man arbetar inom mellanvåO"sområdet. 

De kopplingar som visas i fig. 2 och 

3 fungerar betydligt bättre på KV j äm

fört med den i fig. l visade kopplingen. 

Här låter man Jen totala emessions

strömmen genomgå återkopplingskret

sen. Detta ger till resultat en effektiv 

stegring i oscillatorrörets branthet, il

ken möjliggör en minskning i den kopp· 

To 92 01 

0'9, (IF) 

Fig. 1. Konventionell koppling för blandarsteg 
i nätdriven mottagare. Återkoppling i oscilla· 
tordelen erhålles genom att en del av anod
spänn ingsvariatiouerna i o~c illatordelen ter
kopplas till gallerkretsen . Denna koppling fun
gerar bra på mellanvag och lång\' g, men är 
inte sär kilt lämplig pa kortv g, där min ia t)'r 
rörens skärmgallerbranthet inte är tillräckligt 
stor för alt övängningsvillkoret ~kall uppfyllas. 

ling som måste föreligga mellan anod
och gallerspolarna i oscillatorkretsen. 
Detta medför att systemet svänger bätt· 

re vid högre frekvenser. 
I fig. 2 visas en heptod i vilken anod· 

strömmen får passera genom återkopp
lingsspolen tillsammans med strömmen 
från skärmgallret. För optimalt verk
ningssätt över hela avstämningsområ
det särskilt inom de högre frekvenserna 
på kortvågsbanden, är det nödvändigt 
att använda en liten neutraliseringskon
densator eL. Värdet på denna konden
sator, som kan utgöras aven liten trim
mer beror på den tråddragning, som 
man tillämpat vid uppbyggnaden av 
blandarsteget. I praktiken är det till
räckligt med en kapacitans mellan l och 
5 pF. eL måste justeras för maximal 
känslighet vid trimningen av mottaga
ren. Dess verkliga värde är vanligtvis 
inte särskilt kritiskt. Värdet på eL beror 
också i viss mån på förhållandet mellan 

Fig. 2. Koppling för blandarrör lämplig för 
miniatyrrör. Denna koppling fungerar även på 
kortvåg. Här är - vid oscillatorfrekvensen 
skärm~allret och anoden parallellkopplade 
och rörets hela ernissionsström genomgår il ter· 
kopplingslindningen. En liten neutraliserings
kondensa tor eL erfordras, åtminstone på de 
högre kortvågsfrekvenserna. Då anodspänning
(;n mas e vara densamma som skärmgaller. 
spänningen, kan man inte arbeta med högre 

anodbatterispänning än 67,S volt. 

ma som skärmgallerspänningen är den
na koppling lämplig endast då man an· 
vänder 67 1/ 2 V batterier. 

I kopplingen i fig. 3 är ena sidan på 
glödtråden matad via en kortvågsdros
sel med låg resistans. Den andra sidan 
av glödtråden är förbunden till ett ur
tag på oscillatorns avstämningsspole. 
Glödtråden, första gallret och skärm

gallret arbetar då tillsammans i en 
elektronkopplad oscillator, varvid hög
frekvenspotentialen på skärmgallret är 
O i förhållande till chassiet. Denna 
koppling är användbar såväl då man 
har anodbatteri på 67 1/ 2 V som då 
man anv~nder ett 90 V batteri. I senare 
fallet måste skärmgallret matas genom 

ett seriemotstånd och avkopplas till jord 

med hjälp aven passande kondensator . 
Vid denna koppling är neutralisering 

onödig och maximal oscillatorgaller

ström injusteras med hjälp av uttaget 

på oscillatorns avstämningsspole. 

." 

Fig. 3. Blandarkoppling för blandarrör lämp
lig för miniatyrrör. Här låter man hela glöd· 
strömmen jämte emissionsströmmen passera 
genom en del av oscillatorkretsens spole. 
Glödtråden, första gallret och skärmgallret 
arbetar nu i en ECO·koppling. Glödtråden 
befinner , ig inte på HF.nollpotentia! utan 
m ste matas via en lågohmig högfrekvens

drossel. Neutralisering är ej erforderlig. 

Bliv medlem l Stockholms Radioklubbl 
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Antennfilter för nybörjarens 

ama törradiosändare 

Av förste telegrofassistent SUNE BlECKSTRÖM (SM SXL) 

r ~ 
Nedanstående uppsats ansluter direkt till den i POPULÄR RADIO 

nr 10/1949 beskrivna amatörradiosä ndaren för nybörjare. I arti

keln behandlas endast de mest elementära sakerna i fråga om 

antennfilterj de mer avancerade kopplingarna brukar komma 

av sig sjölva I nör den nyblivne söndareamatören någon tid 

varit med »i luften». 

~ 

I sin enklaste form kan en amatöran
tenn för amatörsändning bestå aven en
kel tråd, som kopplas Lill ett uttag på 
slutstegets anodkretsspole. En sådan an
tenn kan emeIIertid inte rekommenderas 
dels enär man får mycket dålig strå 1
ningsverkningsgrad hos anläggningeJl, 
och dels enär detta antennsystem orsakar 
mycket kraftiga övertonsfrekvenser ; 
dessutom uppkommer starka nycklings
knäppar (på alla möjliga och omöj liga 
frekvenser) vid telegrafering, varigenom 
starka störningar för både r undradio
mottagning och annan rad iotrafik kan 
uppstå. En sådant antennsystem är där
för rent olämpligt. 

I stället bör man till slutsteget ansluta 
en särskild avstämnings- och anpass
II ings-enhet, vilken benämnes antennfil

ter. Men ej heller till detta filter får di
rekt koppling av antennen ske, utan från 
fi ltret skall högfrekvensenergin genon:: 
en särskild matarledning ö, nföras till 
den _egentliga antennen. Matarledningen 
får ej sj älv utstråla någon högfrekv,~ns

energi utan skall blott överföra ener~JIl 
till antennen, vilken i sin helhet hör be
finna sig på ett visst avstånd från både 
sändaren och j ordytan. Hade man di
rekt påkoppling, skulle ju antennen 
sträcka sig ända ned intill sj älva sända-
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ren, vilket av flera skäl ar ofördelak
tigt. 

Schemat. 

I fig. 1 visas ett enkelt antennfilter. 
Tätt intill den jordförbundna änden av 
spolen i anodkretsen för sändarens slut
str,g ( jfr fig. 1, sid. 272-273 i POPU

LÄR RADIO nr 10,. 1949 ) anbringas en 

liten tätlindad isolerad koppli ngsspole, 
vilken fortsättes genom en isolerad tvin
nad ledning, som åter avslutas med en 
likadan kopplingsspole, genom vilken 
en koppling i sin tur sker till den av
ståmda filterkretsen tiII höger i bilden. 
En sådan anordning kallas länkkoppling 

(ener med engelskspråkig terminologi 
»Iink-koppling»); filterkretsen är länk
kopplad till anodkretsen. 

Beträffande dimensioneringen gäIIer, 
att länkspolarna böra ha 3 varv i detta 
fall och att länken kan bestå t. ex. av 
,anlig mjuk antennwire med överdragen 
systofIexisolering samt att filterkretsen 
utföres med samma data och samma 
slags delar som slutstegets anodkrets. I 
schemat är visat, att länken skall kunna 
brytas strax intill anodkretsen på lämp
ligt sätt; orsaken behandlas nedan i 
samband med filtrets skötsel. FiIterkret

sens länkspole tätlindas direkt på av
stämningsspolen, och de e akta mitt
punkterna på d ssa båda spolar förenas 
med en grovtr ådig god j ordledning. 
Matarledningen kopplas till flyttbara ut
tag på filterspolen, t. ex. genom kroko
dilklämmor. 

Antennfiltrets funktion . 

Detta filter fyller nu följande uppgif
ter: 

1) Antennanläggningen isoleras i lik
strömshänseende från anodkrets n. 

2) Anodkretsen, som i detta fall är 

o ymmelr isk mot j ord, »transformeras» 
till en ny krets, som är symmetrisk mot 
jord, varigenom även matar ledningen 
blir symmetrisk mot jord, vilket är av 
betydelse för dess rätta arbetssätt. 

3) Impedansen i anodkretsen (något 
tusental ohm) nedtransformeras till län
kens l ga impedans (70-100 ohm, var
för länkens högfrekvens-ström kan bli 
rätt stark) och upptransformeras sedan 
åter till filterkretsens impedans (något 
tusental ohm), varifrån genom uttagen 
på spolen en mera exakt anpassning till 
matarledningen och antennen erhålles; 
härigenom kan filterkretsen sa monte
ras, att ingen direkt koppling eller an 
nan direkt påverkan från sändaren till 

. filtret förekommer, ty all energiöv r fö
ring skaII ske genom enbart länken. 

4) Införande aven symmetrisk jord. 
fiirbindning helt oberoende av sända
rens anodkrets är genom filtret möjlig
gj ort, varigenom länken förhindras från 
att utgöra en direkt kapacitiv koppling 
direkt från anodkret till antenn. 

S) Den extra svängningshets, som 
filtret innebär, medverkar till ökad filt· 

2.89 



rering av högfrekvensen på så sätt, att 
övcrtoner o. dyl. obehörig utstrålning 
avevärt minskas. 

Ja, vad tjänar nu allt detta till? Jo, 
här igenom får man just etl effektivt 
medel mot alla de olägenh ter som den 
förut nämnda direkta kopplingen mel· 
lan sändare och antenn skulle ha föror
sakat vilka lägenheter ju r äknat upp 
i början av uenna uppsats. F örutsätt
n ingen för att filtret skall arbeta på 
önskat sätt är dock, att filterkr lsen och 
anodkrctsen äro effektivt skilda (even
tuellt k" rmade) {r ån varandra. Det gäl. 
ler ej blott att bygga, koppl och köta 
anordningen rätt, ut n det gäller ock 
alt orden tligt tillse, att energiö erföring
en från sändare till antenn yerkligen 
sker på det avsedda säLLet och j nå cyon 
otillåten »g nväg» (då f . ö. ju alla fi l
ter- och matarledn ings-anordningar kul
l blivit förfelade) . V urj e fel härut
innan straffar sig genom någon eller 
n gra av d dr ift törningar, s m kän
llclt:cknar den olämpliga direkta an
tennkopplingen. 

Inkoppling av antennfiltret. 

Filtret sköt på fö lj and _ätt. 
l ) Bryt länken i de därför avsedda 

konlakterna vid anodk'Tetsen, och bryt 
även matarledn ing n vid uttagen p fil 
t rspolen. 

2 ) Star ta !'ilutstegels anod pänllin o-. 
3 ) v t" m medelst slutstegets anodav

stämningskondensat r lutstegets anod
krets till re onan vilket här visar si 
genom ett minimum i anodströmmen 
(ej maximum, såsom felaktigt nl.kat 
tryckas i förra artikeln ) . 

4) Sammankoppla åter länken, så att 
kre arna bli kopplade till varandra. (J 
denna konstru kt ion äro länkspolarna 
fas t mon terad och skola ej rubbas; 
närvaron av den öppna länkspolen vid 
den första avstämningen har en i s in
vcrkan. ) 

5) Avstäm medelst filtrets avstäm
ningskondensator äter till re onans, in
dikerat av minimum anodslr"m på slut
steget, men rör nu icke slutstegets anod
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Anod kret s Fil\:erkreb; 

Materiedn. 

ti II antenn 

Sändarens slubleg 
enligt PR 10/4'3 -===-

Fig. 1. Enkelt antennfil kr för amalörsända re. 

av LämningskondensaLor. Anodström
mens minimum skall 'i fallen 3 och 5 bli 
mycket skarpt och djupt, så att blott 
omkring 10 % av slulstegels tillåtna 
anodström återstår, huru i fall 5 mini
met blir något mindr ulp r ;'glat, emedan 
förl usterna i filtret förbruka en del hög
frekvellseffekt från slutst get, ehuru i 
normala fall mycket obetydli o-t. 

6) Anslut matarledninO'cn till filter
spol n närmasL mitten och återställ mi
nimum anodström medelst filtret (ick 
lutstegets) avstämningskondensator . 

Minimet är nu flackar och mindr ut
präglat, medan effekt nu går ut i an
tennen genom matarledninge/l. Flytta 
uttagen litet längre bort från mitten, ett 
varv i sänder och Ii adant p båda si
dorna, och återstälJ minimum anod
slröm för varje gång meclelst filtret av 
stänmingskonuensator . Man säger, att 
antennen nu blir allt h rdare kopplad 
eller fastare kopplad till sändar n. T ill 
slut har anodströmmen ( id res nan ) 
natt det för slutsteg t till tna värdet. 
Koppla aldrig hårdar än vad som nätt 
och jämnt fordras härrör ! 

När dylika prov göras, får man inte 
glömma att förs t lyssna på den tilltänkta 
frekvensen i sin mollagare, sa att man 
är säker på att ingen annan trafik stö
re . Lyssna tiUräckligt län <re, så aLt full 
vi het erhålles! isa radiovett ! Prov 
annonseras genom att man i telegrafi 
sänder »TEST DE . .. (anropssignal) ». 

Försiktighet med anodspänningen! 

I yfLe att min ka faran för högspän. 
ning från sändaren bör nybörj aren re
dan nu vid dessa låga effekter och enkla 
anordningar lära sig att alltid bryta och 
jorda slutstegets anodspänning före var

je gång någonting i antennfilter, sändare, 
likriktare el. dyl. vidröres med händer
na. Var noga med della, så att det över
går till en rent vanemässig handling! 
Det är för sent att lära sig sådant, när 
olyckan är framme. Den elektr iska faran 
far aldrig r ingaktas_ e förf:s artikel 
» äkerhetsföreskriftcr fö r amatörradio
anläggningar» i POPUL " R RADIO nr 
7/ 1949, sid . 191. 

Kontroll, eft erjustering m. m.. 

Om nu filt re ts av tämningskondensa
tor är noggrant inställd, skall man vid 
försikt ig j ustering av slutstegets anodav
tämnillgskondensator finna, att min i

mum an dström här fortfarande ligger 
kvar p prakti kt taget den ursprungliga 
inställningen, varigenom tUerligare kon
troll erhålles på den viktiga resonansin
ställningen, varigenom yLt rl igar kon· 
troll erhålles p den iktiga resonansin
ställning n a kretsarna. Men så snart 
fi ltrets av tämllingskondensator st r fel , 
blir även slutst gets anodkrets ur reso
nans med tföljande fara för otillåten 
vär meutveckling på slutrörets anod. 
För öker man i dylikt fall använda slut
stegets anodavstämningskondensator i 
st .f. filtrets avstämnin ,yskondensator för 
att rätta till saken, blir i regel resultatet, 
att resonans inte finnes i minimum 
anodström, enär anodströmmen nu kom
mer att bero av b de avstämni.ng och be
lastning och en del annat, varför man i 
så fall bör göra om hela intrimningen 
från början. 

inskning av sändarens effekt kan 
ske genom att uttagen åter flyttas litet 
närmare spolens mitt. Resonans, mini· 
mum anodström, återställes även nu med 
filtrets avstämningskondensator. Man 
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säger, att kopplingen mellan slutsteget 
och matarlednincren gör lösare. 

tt antennfilter kan även utföras på 
andra sätt, t. x. med var iabla länkspo
lar, !lera kon den atorer el. d l. Ovan
nämnda lyp har emellrtid valts här med 
tanke på att filtret kall bli så enkelt och 
lättskött som möj lilYt utan att effektivi
teten där för får eft rs;' tta . 

Uttagens placering. 

Beträffande uttsO' il placering på fil· 
lerspol n för korrekl llllpassning till ma· 
tarledn ingen kun na oliks fall förekom
ma. Alltefter olika om länc1igheter be
träffande antenneu och mata rledningen 
kan man näml igen få antingen låg eller 
hög impedans i den mot filtr t vända iin
den av matarledninO'en. Blir impedan
sen hög, kommer högfrehenseffekten 
att utmatas med jämförelse i hög spän
ning oeh jämförelsevis låg str"m. tyrka. 
rttagen bli då placerade över j ämförel
sevis många varv på spolen, för att kor
rekt belastning a slut ·teget kall erhål
las. Denna matning benämnes spän
ningsmatning. - Om impedansen där
emot blir låg, kommer samma högfre
kvenseffekt att i stället utmatas med låg 
pänning o h hög strömstyrka. Uttagen 

bli då placerad över ett falal varv på 
spolen, av ungefär samma varv antal om 
länk polarns el. d 1. Denna matning 
benämnes strömmatning. Sambanden 
mellan ström- och pännin cy malning 
. amt hög o h låg impedans bli lätt 
klara, om man drar ig till minnes, att 
impedansen (i ohm ) blir = pänningen 
~i volt ) / strömstyrkan (i ampere). Tän
ker man pe des a _torheter b träffand 
skillnaden mellan filtr .t: länk och filt
rets av tämningskrets, torde samman
hangen bli ännu klarare_ 

Gi v tv is kan man även tänka i,y iall, 
da impedansen far något »meIlan är
de», s att en blandning av (ett mellan
ting mellan) ström- och spänningsmat
ning erhålles. 

Går det ej att belasta sändaren till full 
effekt, kan det bl. a. bero på att f ilter
kretsens spole är för stor. Man får då 
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pröva med att linda av nagot varv, lika 
på ardera halvan, och försöka igen från 
börj an. Filterkretsens L/C-förhållande 
rår dock ej bli avsevärt törre än anod
kretsens, ty ett för stort L/ -förhållande 
försämrar filterkretsens effektiva Q-vär
de, varigenom övertoner o. d l. ej till
räckligt effektivt bortfiltreras. 

Bestämmelser m. m. 

Enligto'ällande bestämmelser är man 
. kyldig alt kunna uppmäta lutstegets 
in fiekt på in amatörradiosända l'e. 
Denna ineffekt äriwatt = nodspänning
en i volt multiplicerad med anodslröm
men i ampere (tag ej milli ampere av 

misstag! ) vid reson an. inställning. Går 
slut teO'el i klass C på rätt säLt, kan man 
räkna med att 2/ 3 av ineffekten bli r 
hö rek enseffekt, och resterande 1/ 3 
blir anodförlust, som uppvärmer anoden 
och ej får överskrida tillåtet värde för 
röret i fråga (se rör labeIler). N är tele
graIeringsnyckcln ej är nedtryckt, kom
mer anodBtrömmen ej att nedgå ända 
till noll i den tidigare omtalade sändsl" 
konstruktionen, ri är en del gaIIerför
spänning samtidigt ä\ren b rtfaller ; 
kvar aran rle anodst röm ger n lclg in
eH t, vilken da i sin helhet blir anod
förlust. df! ju nu ingen högfrekvens
effe t a give . Givetvis får ej heller i 
detta fall tillåten anodförlust för r "ret 
överskridas. 

Enligt gällande bestämmelser skall en 
konstantenn f innas vid v rj amatör
sändare, som har högre ineffekt än 5 
watt . I detta fall kan man an ända ett 
motstånd på några hundra ohm, vilket 
anslutes till filtret matar! dningsuttag. 
Motstilndet bör tåla dubbla den beräk
nade högfrekvenseffekten. Det tillrådes 
att göra prov med sändaren och kon
trollavly 'na i sin m [tagare, dels med 
konstantenn-belastad _ändare, del med 
obelastad sändare, så att alla oegentlig
heter upptäckas, innan en utstr' lande 
antenn anslutes. Jorda och kortslut mot
tagarens antenningång vid kontrollen, så 
att mottagaren ej blir överstyrd, då den 
står nära sändaren. Lyssna i mottagaren 

även vid uppsläppt telegraferingsnyckel, 
varvid ingen obehörig rest-signal I r 
kvarstå mellan tecknen vare ig på bär
vågsfrekvensen eller på någon annan 
som hel t frekvens. Gör alla kontrollyss
ningar över stora frekvens områd n; 
ly na så långt alla tillgängliga mottag
ningsanordningar medgiva i fre ven 
hänseende, även lång äg o. dyl. 

ör kontroll på momentana parasit
svängningar anbefalles att tillfälligt er
sätta nyckeln med en pot ntiometer och 
variera denna, så att n) cklingsförloppet 
»avbilda i langsam takt»; und r ingen 
del av förloppet får någon som helst pa
rasitfrekven kunna påvi~a vid lyssning 
över stora frekvensoDlf' aen ! 

Sändaren och antennfiltret äro här
med färdiga för anslutning t ill den 
egentl iga matarlednings- och antennan
Iä gningen. Beskrivning över ett exem
pel på en ådan inflyter i något senare 
nummer av POP L"n R mo. 

Vad sägs 
om nedan't (' nde molla!;arc, av elId att hänga" 
upp på en vägg. Apparaten är byg"d i form 
av ett klot ffi tf kontrollerna anbringade pa 
norra halvklotet, högtalaröppningen vid eha
torn oc.h .kalan vid nordpolen_ Mottagaren 
belönades med forsta pris i en pristävlin g. 
30m för n ",ot år edan anordnades av den 
holländ ska radiolid ~krj(ten Radio Bu.llelin. 

Våra läsare kan ~kc har ännu bättre förslag 
att komma med till mottagareexteriör r, som 
inte endast är od" ineIla ulan ock~a ~makfulIt 

utformade och he!' t också möjliga alt till· 
verka. 
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Griddip-metern, 
ett mångsidigt instrument 

Av c-o HEDSTRÖM, SM 5 AKQ 

I nedanstående a rtikel p resenteras ett intressant instrument, som 

sig förenar en mångsidig användbarhet med relativt enkel 

konstruktion. Huvudvikten lägges i artikeln på användningsmöj

ligheterna, vilka äro mångfaldiga för såväl amatören som 

servicemannen och laboratorieingenjören. 

\...._---- ----------------------~ 

Ett välkänt fenomen är den ömsesi· 

diga påverkan tvenne svängningskretsar 
utöva på varandra da en koppling in· 
föres mellan dem. Är den ena försatt 

i svängande tillstånd absorberas energi 
från denna då de båda kretsarnas re
sonansfrekvenser överensstämma. En 
vanlig tillämpning av detta fenomen 
inom mättekniken är absorptionsvåg
metern, där en yttre svängningskrets 
kopplas till exempelvis en oscillators 
tankkrets och avstämmes till resonans 
för att mäta oscillatorns arbetsfrekvens. 
Indikation på resonansläget erhålles 
t. ex. genom att en diod likriktar hög
frekvensspänningen och ett likströms
instrument i serie med diodens belast
ningsmotstånd ger utslag. Är effektbe
loppen större, kan helt enkelt högfre
kvensen ledas genom en lämpligt av
passad glödlampa, som lyser upp vid 
resonans. Korrekt avstämning är för 
handen då instrumentutslaget är störst 
eller lampan lyser kraftigast. 

Man kan emellertid tillämpa ett om
vänt förfarande, dvs. koppla en sväng
ande krets till den krets som skall un 
dersökas. Den senare behöver då j ma
tas med någon energi från den apparat 
den skall arbeta i, vilket är en stor för 
del i många fall. Ett instrument baserat 
på denna princip och av amerikanskt 
ursprung har tidigare beskrivits i den

2.92. 

na tidskrift!, men den konstruktionen 
hade flera nackdelar, bl. a. krävdes en 
spännin crsstabiliserad anodström5källa , 
och svårigheter med amplitudstabilise
ringen hos oscillatorn torde ha medver
kat till att instrumentet i. den formen 
ej vann någon större spridning här i 
landet. Griddip-metern arbetar i prin
cip på likartat sätt, men genom det spe
ciella utförande konstruktionen givits, 
har användningsmöjligheterna ut
sträckts avsevärt utan att några kompli
cerade kopplingar måst tillgripas. 

l huvudsak består griddip-metern av 
en variabel L-C oscillator med utbyt
bara spolar och noga kalibrerad av
stämningsskala samt en mA-meter som 
indikator. Strömförsörj ningsaggregatet 
kan vara av enklaste slag och inbyggas 
i samma kåpa som instrumentet i övrigt 
eller placeras på annan lämplig plats 

eller ersättas av batterier, allt efter be
hov. Genom att välja en lämplig oscil
latorkoppling kan man erhålla en oscil
lator, som llled riktigt dimensionerade 
spolar kontinuerligt täcker ett frekvens
område för något hundratal kp/ s till 
två il. trehundra Mp-s. mA-metern in
kopplas i serie med oscillatorns galler
läcka. Den visar sålunda storleken av 
oscillatorns gallerström, vilken i sin tur 

1 POPULÄR RADIO nr 7-8/ 1940, s. 147 o. f. 

är en funktion av amplituden hos den 
högfrekvensspänning, som finnes över 

oscillatorns avstämningskrets. Vid mät
ning kopplas avstämningskretsens spo
le till spolen hos den krets som skall 
undersökas och oscillatorns frekvens 
varieras tills de båda kretsarna äro 
resonans. Detta indikera~ då på mA
metern , vars utslag minskar, för att vid 
resonans vara minimum, d. v. s. att vid 

riktig inställning av frekvensen skall 
instrumentutslaget öka oavsett om fre· 

kvensen höjes eller sänkes. 
Att gallerströmmen blir minimum då 

krelsarna äro i resonans beror på att 
den växelspänning, som finnes över 
oscillatorns avstärnningskrets, minskas 
genom absorptionen till den undersökta 
kretsen. Denna växelspänning likriktas 
vid crallret och ger upphov till den gal
lerlikström som mätes av instrumentet. 
Då växelspänningen minskas, minskar 
självfallet även gallerströmmen. Hur 

mycket gallerströmmen avtager beror 
på den undersökta kretsens Q-värde. 

Minskningen blir större ju högre kret
sens godhet är, men något absolut mått 
på godheten kan ej erhållas emedan 
oscillatoramplituden varierar avsevärt 
inom det frekvensområde som täckes 
med samma spole. Med någon erfaren
het kan man dock bedöma kvaliteten 
hos en krets blott genom att iakttaga 
hur kraftig dippen i gallerströmmen är. 
Är man speciellt intresserad av att 
uppskatta kretsgodheten kan man även 
tänka sig att reglera oscillatoramplitu
den t. ex. genom att variera anodspän
ningen på oscillatorn. 

Griddip-metern fungerar , som fram
går av det föregående, i huvudsak som 
frekvensmeter. Under mätprocedurell 
behöver, som redan tidigare påpekats, 
ingen energi tillföras den undersökta 
kretsen på annat sätt än genom den öm
sesidiga kopplingen till instrumentet. 
Detta innebär att den apparat, som den 
undersökta kretsen sitter i, ej med nöd
vändighet behöver vara funktionsduglig 
för att mätningen skall kunna verkstäl· 
las. Att detta medför avsevärda förde-
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lar inses lätt. Man kan t. c . . tr imma in 
önskat frek\' nsomr de hos en nykon
struktion i samband med att av täm
ningskretsarna monteras in i den, man 
kan undersöka kretsarna i en mottao-are 

ch på så sätt eliminera d f lkällor som 
avstämning kretsarna erbjuda i en tyst 
apparat, eller man kan bestämma re
sonam,frek ensen hos en okänd krets 
eller hos en antenn. 

För att griddip-metern skall ge till
förlitliga värden vid frekvensmätningen 
måste dess kalibrering ara god och 
oscillatorn stabil, vilket man alllså 
måste ta vederbörlig hänsyn till vid 
konstruktionen av cn griddip-meter. 
Men då tvenne kretsar kopplas till var
andra påverkas även kret 'arnas reso
nansfrek" ns 1'. Detla ej önskvärda re· 
sultat minskar noggrannheten i mätnin
gen och mil. t · alunda motverkas så 
långt SOII1 m" jJigt. Inflytandet fr ån en 
krets på en annan minskas ju lösare 
kopplingen dem emellan är, och man 
måste alltså eftersträva, att vid mätning 
arbeta med lösast möjliga koppling 
mellan instrument och mätobjekt. Ett 
lämpligt förfarande är Ja att börj a med 
relativt fast koppling och minska denna 
successivt genom ökning av avståndet 
mellan kretsarna tills svagast använd
bara dip erhålles på instrumentet. För
Jar man på detta S~-ltt kan man utan be
tänkande anse den avlästa frekvensen 
vara korrekt. 

Griddip.metern erbj uder, förutom 
ovan anvisade möjlighet till frekvens
mätning, även möj lighet aLt användas 
som signalgenerator. Den beSlår ju av 
en oscillator med vidsträ kt frekvens
område. Strålningen från denna oscil
lator är va grund av byggnadssättet 
kraftig och instrumentet lämpar sig 
alltså ej som signalgenerator i de fall 
en noga känd högfrekvensspänning er
fordras, t. ex. vid känslighetsmätningar 
på mottagare, men för övriga mottagar
trimning ändamål är den utmärkt bruk
bar. 

Vid ovan beskrivna mätningar an-
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vändes instrumentet h la tiden som 
oscillator. Man kan emellertid "'enom 
~ynnerl igen enkla förändr ingar i kopp
lingen erhålla ytterligare l å prin(' ipi('llt 
skiljaktiga användning_möjligheter. 1n
sättes nämligen i serie med instrumen
tet och gallerläckan en j ack för hörte
lefon kan man också använda anord
ningen som svängande detektor eller 
heterodynv gmeter. Kopplas inst l'u
m nLets a stämningskret på förut be
skrivet sätt till en svängand krets kom
mer man att höra ett inferenstj ut, vars 
frekven avtar tills nolJsvävning inträ
der för alt därefter åter tillta~a då man 
varierar oscillatorfrekvensen över den 
undersökta signalen. Frekvensen är den 
rätta då nollsvävning föreligo-er. Vid 
användning på detta sätt måste man 
emellertid noga und r öka att man ej 
lyssnar till en överton från den under 
sökta ' retsen. Den andra möj lighet som 
finnes är att bryta anodspänningen till 
oscillatorn medan glödspänn illg forLfa
rande tillföres röret. Detta verkar då 
som en diod och apparaten fungerar 
som absorptionsvågmeter eller normal 
dioddetektor. Indikator är i detta fall 
även mA-metern, men dess utslag skall 
nu bliva maximum då frekvensen "r 
rätt inställd. Känsligheten vid använd
ning på detta sätt blir dock ganska 
ringa och endast kraftiga signaler kun

na undersökas på detta sätt. 
På ett mycket enhlt sätt kan alltså 

detta instrument omslällas för flera oE
ka användningssätt och i det föregå
ende har exempel givits på mätningar 
som kunna utföras i de olika fallen. 
Man kan emellertid applicera instru
mentet för flera mera komplicerade ar

beten. För grovtrimning av kretsarna i 
såväl sändare som mottagare användes 
instrumentet som griddip-meter; efter 
grovtrimningen får det fungera som 
signalgenerator för mottagartrimningen 
och antingen som absorptionsvågmeter 
eller som svängande detektor vid trim
ningen av sändarkopplingar. N eutrali
sering av klass C-steg i sändare kan 
underlättas om apparaten användes som 

griddip-meLer eller absorptionsvagme
ter. Blott allt för ofta förekommer det 

att ett eller flera ste rr i en sändare är 
behäftat med para itsvängningar. Med 
ändaren i drift o·h apparaten använd 

som svänaande detektor upp ök para
sitsvän,rningen frekvens. Utan att för
ändra inställningen på frekvensratten 
frånkopplas sändarens anodspänning 
och apparatens spol föres längs de led
ningar man mi , tänker utgöra induk
tan en i par sitsvängllingens avstämda 
krets. Där mA-meterns utslag minskar 
kraftigast kan man mi stänka att induk
Lan en i denna kr ts befinner sig. 

Tillverkning av vågfällor för parasit
svängningar underlättas med hjälp v 
apparaten, som då användes som " rid
dip-meter. Obs rveras bör dock all en
dast parallellresonanskretsar kunna 
under ökas med apparaten, varför t. ex. 
en planerad er ieresonam fäUa måste in
j usteras med spolen och kondensatorn 
parallellkopplad . Högfrekvensdrosslars 
egenresonansfrekvens kan enkelt be
stämmas på samma sätt som vid under
sökning av andra parallellresonanskret
sar. 

Tidigare har nämnts att en krets god
het kan uppskall s med apparaten som 
griddip-meter, men även om enklare 
metoder vanligen eftersträvas kan man 
dock använda instrumentet för bestäm

ning av Q-värden. Härtill fordras flera . 
frekvensinställnmgar och insä ttning av 
de funna frekvensvärdena i en formel, 
som ger kretsens Q-värde. Genom lik
nande kalkylering kan även kapacitan
ser och induktanser bestämmas, vilket 
är värdefullt för .len som har begrän
sade resurser men ändå önskar bestäm
ma aktuella kretskonstanter, vilka an
nars kans"-., skulle vara oåtkomliga. 

En annan användning av instrumen
tet, som en amatör torde vara speciellt 
intress rad av, är de möjligheter att 
undersöka antenners egenfrekvens och 
matarledningars ståendevågförhållande, 
som erbj uder sig, liksom även använd
ningen som relativ fältstyrkemätare. 
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önskar veta diametern. Vi se av detta, attDet amerikanska B&S-systemet en tråd med nummer 24 har en diameter 

Av ingenjör STIG HJORT 

amerikanska radiotidskrifter anges tråd

diametrar med ett nummer i stället fö r i 
millimeter som vi är vana vid_ Det finns 

emellertid tabeller ur vilka man ka n erh lIa 

e tt vi s t numm r cliamet r i »U1 ills> , dvs. i 
ett ,' i, t antal» tusendels tum»_ edan skall 

5?

51 

50 

49 

48 

47 

4G 

45 

44 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

37 

~ 

35 
0.02 
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Ett flerLal andra värdefulla mätningar 

kunna dessutom underlättas eller full

ständigt genomföras med detta intres

santa instrument, och i en följ ande ar

tikel kommer tt amatörhyggt exemplar 

av detta instrument att beskrivas, an

visningar för kalibreringen alt ges och 

m ra full ländiga användningsförekrif

ter att genomgås. För den som ej sj älv 

önskar tillverka, men väl använda ap

paraten kan slutligen omtalas alt den 

även finnes tillgänglig på svenska mark

naden. 

dessa »m ills» omräknas i vettiga millimeter, 

vilket är ett tidsödande arbete. Diagrammet 

härnedan är sammanställt 

omräkning, och kommer 

lätta beräkningen för den 

gång till en dylik tabell, 

genom en dylik 

säk f t att under

som inte h ar till

men som sna bb t 

0,1 0,2 0,3 O,40,S 

\ 
1\ 
\ 

35 16 
I 1\34 17 

33 1\ 1~ \ 
32 \ I ~ ~ 

~ 1~ \ 
.31 

[\ 30 \ 1~ i\ 
\ 

\ 

\ 
1\ 
\ 

0.030,040,05 

\ 

29 

28 

e7 

26 

25 

24 

~ 23 

\ 22 

\ 21 

1\20 
1~ 
1~ 

\ Ik \ 
\ 1\ 1\ 
\ .b \ 
\ ~ 1\ 

\ ~ 
\ ~ \ 

1\ ~ \ 
\ k i\ 
\ ~ \ 

1\ Å \ 
r\k ~ 

~ \ 

av 0,5 mm och att nummer 2 motsvarar 

6,5 mm. 

Detta är det amerikanska B&S-systemet, 

men det finns även ett engelskt, SWG-syste

met, men detta är av så oregelbunden sam

mansättning .tt det inte kan införas på sam

ma diagram som B&S_ Det avviker dock inte 

alltför mycket från B &S. 

2 :3 4 5 
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Mera om 

elapp-oscillatorn. 

.~ edan ko n;;t rnktionsbeskrivn ingen över 
Clapp-osl: illatorn skrev har erfarenheter frlw 

ytterligare ett VFO-bygge med samma prin

cipsehcma inhämtat s_ H ä rvid visade det sig 

att den motkoppling som införts genom in

kopplin gen av R2 medförde svårio-heter att få 
alla prövade rör a tt svänga med de angivna 

värd ena pil. C" och L , emedan rörens branthet 
syntes vara avsevärt olika mellan olika rör

exemplar och olika fabrikat. Denna svårighet 
kan övervinnas på två. olika sätl. 

Det fö rsta och enklaste är att belt uteslut a 

R2, vilket även antytts tidigare. I della fall 

erhålles en gallerström genom på 40 tillR1 
60 .uA, vilket anger en gallerväxelspäl1ning på 

första buffertröret a\' omkring 5 volt . Detta 

är nästan väl !tögt för att buffertsteget skall 

arbeta galleLtrömsfritt (klass A), men ka n 

dock tilLlitas. 

Det andra - och måhända mera tillfreds

ställande - sä ttet är att bibehålla motkopp

lingen men minska R 2 till 50 ohm och sam

tidigt minska öeriegrenen L- Cv's LI C-förhål
lande så mycke t att _ ta bila svängningar vid, 

makthållas även på högsta frekvens inom 

grundtonsban det. F ör denna injustering av 

Forts. på sid. 308_ 
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Universalfelsökare för 

radioservicever kstäder 


Visserligen sägs det, alt en skicklig tekni
ker skall kunna reparp.ra en radiomottagare 
enbart med hjälp av sin skarpa hj !irna (och 
möjligen en löd kolv), men om del skall bli 
nä 'ou fart pa sen icearbetet, får man nog 
medge, att en hel del i n~trument Lehövas på 
en verkstad, som viii göra anspr lik på alt 
kalla modern. 

En tysk firm a, Vereinigte Elektro·Optische 
W-erk e, Flensburg, har nu konstruerat en uni · 
versa If lsökare, som är avsedd att komplettera 
och i ganska stor utsträckn ing ersä tta en del 
al' de nu a n ända ins trument en. Med denna 
appar at är det meningen, all man på ett en 
kelt men effek tivt sätt okall kunna kontraTl er 
samtliga kretsar i en modern radiomottagare. 

Apparaten är uppbyggd s, som vi as i 

blockschemat i fig . 1. om synes är den 
konstruerad ungefär som en mo llagare, 60m 
försetts med en del extra fines ser. D n har 
all tså in gångskrrtsar, förstärk ff'Steg och de
tektor, samt ett kraftigt slutsteg. Därtill har 
foga ts ett illdikator rör, spiinningsdel ar e, en 

dd olika u ttag samt nagra speciella om· 
kopplare. 

I ingångs tege t fin nes en omkoppl are med 
f)' [8 lägen, som kopplar in testsladJen nl igt 
fö ljande : 

Läge 1. Här koppl s hög{rekve r!"l>n över 30 
kpls in till {ör la rörel, men all låg· 
frekvens pärra. effek tivt. 

I.ä~e 2. Här kopplas både hög- och HlgCre. 
kvensen in lill fö rst rör t. 

Hr och LF
f i l l er 

Spdnning~ · 
delare 

Läge Här kan endast Jagfrehen - under 30 
kpl s komma fram till förSla r öre l, 
under del att hög frekvensen spärras 
av. Spänning område l m lill 10 V. 

Läge 4. Samma som läge 3, men för splin· 
ningar upp till 300 V. 

För att män skall kunna mäta ingångs 
spänningens stOrlE:k, finne, ett d ag , rö rvolt · 
mrl(~r anordnad med ett »mag iskt öga» som 
indikator. Man släller härv id in en kOll troll , 
tills dess skuo-gkanterna pA »ögat» beröra 
varandra, och kan däreft er läsa av ·pänningen 
p§. en _kala på denna kontroll. Rörvoltmetern 
kan användas upp till 40 kp/s, och regleringen 
följ er nästan en loo-ari tmisk kurva. 

Med hjälp av en tred je kontroll kan ma!] 
ställa in kontroll högtalaren l jud ·tyrka. 

Det finn s en hel del punkter i de olika 
kret rna ut förda till kOllIakthylsor på pane 
len , sl a tt man kan använda in rrllmentets 
ol ika delar för a lt ersät ta de :,teg i cn fel
ak tig mottagare, ~Qru mun mi'5tiin ker vara 
defekta. Till likadana llLLag ~Ar även ut
gång"tra nsfonnatorns sekund1irlindningar, ~å 

a lt man kan ans1u tn högtalare med olika im
pedalb. 

Med en omkopplare kan man koppla iIr~n 

den inbyg" da kon trollhögtalaren, om man 'in te 
vill använda den, eller om man ön kar an· 
sluta en ytt re. Härvid inkoppla r tL Lela l· 
ning motstånd till ,lutsteget, så att in te u t· 
gångst runsformatorn kan taga skada UY spän
ningstoppar, när den är ob E'lastad. 

För5l'ljnninqs.I---------------------~ rörmätare 

' ig. 1. BIockschema för universalfelsökaren. 
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Fig. 2. F hökarens exteriör. 

För mätning av regler- och förs pänningar 
kan man koppla indikatorrörets styrgaller 
ti ll en spännin gsJeIare , varvid man får fö l
jande mätområden ; 

till 10 VIngångs impedans 6 megohm 

- 25 » 40 V " 36» 

Tes tsladden . 
För all ltindra störspänningar frän att via 

testkabel n nA fram till felsökaren , är ka beln 
kärmad, och anslut s med en hell skärmad 

kontakt i frolltpanelens övre vänstra hörn. 
För all i möjligaste må n hindra även magne· 
tiska stör/äl t från ntt. inverka på mätningar· 

na, har kabeln till större delen utförts som en 
koncent ri sk leJare. I kabelns ytt re ände fin
ne en likaledes avskärmad kontakt av Lajo
netty p för fastsättning av testpit nen. DcnIw 
är utfö rd sä, a tt man kan sätta in " patroner» 
i uen. Dessa bestå , alltefter de mätningar. 
som :kola göras, av speciellt utförda mot
,tund och konden'atorer. 

Användning. 
Uni versalfel ökaren kan användas till en 

mängd olika ändamål. Här n gra exempel: 
1. 	 Provförstärkare, en·, två- eller tre teg _ 
2. 	 Gallerl ikrilta re som kan förse med yttre 

av tämningskret ar, 	samt med ett eller tv A 
tegs efterföl jande förstärkning. 

3. 	 En- eller lvåstegs högfrehen ·förstärkare. 
4. 	 En- eller tv ' stc"" spänningsförsl ärka re för 

liigfrekven . 
5. 	 -io wa tl s kraftförstärkare med hög- och 

lågohmig utgå ng, och med ett eller två 
stegs förförstärkning. 

Indikator· 
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6. Regler- och gallerspänningsmätare n1ed 

ingångsre'i~tans i sämsta fall ca 6 Megohm. 

7. Som rörvoltmeter, lämplig för u pän

ningsJnätn ingar, växl~lsp änning~ Jnät n ingar 

(med för<tärkare) och för likspännings 

mätningar. 

Genom en del mera indirekta metoder kan 

man kontrollera olika detaljer, som användas 

i mottagare och förstärkare. Om t. ex. ('n 

kondensator har för lagt isolationsmotstand, 

uppstår det ju en , tröm i kond"n torns till 

ledningstrådar. Denna ~lröm kan fakti skt »av

ly snas» i fc! sökaren, och på de tta sätt får 

man ett begrepp om kondensatorns godhet. 

Man kan även prova t. ex. en katodelek tro · 

lyt " enom att med hjälp av fr lsökaren lyssna 

efter, om det kan höras n llgon modulation 

över kondensatorn , och pröva p;allerkondensa

torer genom att mäta eller lyssna till den 

spänning, som kondensatorn släpper fram. 

Över avkopplingskonden satorer skall inge n 

LF-modulation höras. Dessa prov böra givet

\ i, göras med tillförande av den l ägsta fre

kvens, som ifrugavarande kondensator är av

sedd att arbeta vid. 

På samma sätt kan man ju naturligtvis an

vända felsökaren för att experimenter a ut 

lämpliga,te värdena på olika detalj ' r i en 

koppling, t. ex. vid konstruktion av kval itet s 

föutärkare och liknande. (G fl) 

NYA BÖCKER 
.iJ(j.keev~ 
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H PERT, J J: Radio Communication 
Transmitters. ATA Scientific Progre" E, 
Ltd., London 1943. 286 S. , 170 fig. 

Denna bok kan sägas ulgöra ett kompen· 
dium om konstruktionen av sändare för tråd· 
lös kommunikation, där förfaltaren samman· 
ställt ett omfattande material om de olika 
problemen vid sändarkons lruktion. I inled · 
ningskapitlet uppräknas och systematiseras 
dessa problem och i de följande kapitlen tas 
huvudproblemen upp till närmare di kussion. 
Kapitelrubrikerna är: Kap. 2 Sändarrör, Kap. 
3 Effektförstärkarsteg, Kap. 4 Frekvensmulti · 
plikation och division, Kap. 5 Alslrande och 
stabilisering av radiofrekventa svängningar, 
Kap. 6 Antenna\'stämningsanordningar, Kap. 
7 Modulation och Kap. 8 Modulatiomför· 
stärkare. 

Kapitlen 5 och 7 innehåller det mest in· 
tre,sanla materialet. I femte kapitlet ges en 
sammanfattning av de förekommande syste· 
men för alstring av kontinuerliga svängningar 
med konstant frekvens och de m e tod er alt 
s tabilise ra frekvensen (t. ex. med hjälp av 
k ristaller) som förekommer undersökes. r 
j unde kapitlet undersökes hilde amplitud

och frekvemmodulation och pulsmodulation 
omnämnes. Speciellt intresse väcker framställ 
ningen om de olika systemen för att öka 
effekten i sidbanden vid Ai\1. 

Boken i sin helhet ger en överskådlig sam
manfallning av teknikens nuvarande stånd
punkt, men på det begränsade sidantal, som 
;t~ l" till buds, kan naturligtvis ingen ullöm
mande behandling av della vidsträckta fält 
genomföras. Författaren synes dock ha fått 
med det viktigaste, och antyder dessutom de 
linjer utvecklingen för närvarande synes följa. 

POPULÄR RADIO NR 9/1950 
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Varför besväras 
av nätspännings
variationer? 

Använd 
J 

Transformatorerna reducera spänningsvaria Transformatorerna utföras normalt i 6 olika mo

tionerna i förhållande 15/1. 	 deller och ett stort antal typer för: 

Verka automat iskt. Inspänning: 	 95- 130 V eller 190-260 V, 
50 p/ s. Fordra varken tillsyn eller underhåll och 


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


Skydda h.Jt mot kor tvariga loppspänningar Ef fekt: 	 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 
4000, 5000, 6000 watt.och skydda sig själva för kortslutning. 

Begär offert med närmare upplysningar. 

GENERA. L .4.GENT 

I R, HELLSTRÖM 
A.GENTURFIRMA 

Spannmålsgatan 14 GlJTEBORG Tel. 132832, 110530 
132826 

POPULÄR RADIO NR 9/1950 
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BAND- OCH TRÅDSPELARE 


DRIVMEKANISi\I FÖR BANDSPELARE 

förs eu (! med a motorer oeh 2 ton hu\·ud. Bnmlhnstigh elen vi d in
s[Je l ni ll ~ ; 7,J " ol' h 12" pr ~el:. , t er [l oi ni n ;;: Rker l11 ed hög hu ~ 
Llg·h ~t. 2 kontro lla mpor, av \-ilka röd ly~ ~ r r'( i ll f) p e1l1 ing or11 

g t t\ 1I \"11.] U\"" :5pe.tning. 
~pulknpacitel ; 12()() foot . 
Niilspiln ninf(: 200-2;;0 y "U"d, l rli ll.! ~O [1/" 
DimPIlSiolle r 400X 275 mm. 
K opplillg-. ~cllema till lilnl [l ll~ fij r :; lii rl,ar, m ,·,H ·Ij",.. 

J'rl§ lir. 50;:; :-. 

J)RIVl\IEK \NIS~I FÖR TRÅDSPELA-RE. 

Komp lett m ed to nhuvud, h 'å 1II0 to rO' 0<:11 omko pplun', insp!'l 

nll'l::". ut rs pol nl n g O h avsp e ln ing, pid< -up och au tol1lat i8k t . top l' . 

~W t sIJUo ll i ug : 220 V \~lixdström 50 p/~ · 


Di Dl~ n~ioncr: 230X3~O Ulm. 

Kop plingssch ema till J:impIig fii rstli rkare medfölj· r. 

Pris li r . 495:-. 


TONHUVUD FÖR BANDSPELARE. 

Inspclningshuvud ... Kr. 55:  T omspole för 600 foot" G:

Av peJn ingshuvud ... " !l5: - D:o för 1200 foot ... " 6: Zu 

Radcrhu~ud ...... ,..... " 65: n;o [ör 32<;0 foot .. , " 12: GO 
Kombinerat ins peJ- O~ci!latorspo lc OG kc " 16: GO 

ningR- och av ~ pel· 

n ingshuvud II 65 : 

TONHUVUD FÖR TR,IDSPELARE. 

\V ·hgl pl' orl" ln nl. E t t lonlllI,uu s om i k<aIi ld aldrig överträffat" . 
Ino\.'!'ilu t r f s1vä l i n· orh avs p elo ings· som radarlindnin g i sam
ma hu \"uu . 4 - Hi rt!58()sllltn ln~. 

OBS. I Sii n kt 1' ri< .. .. .............. Kr. 65 : -

Osdlintorspole 3;; kc ....... ... ............ 9: 

Separata motorer speciellt lämpliga för band, och tråd, 
spelare, Se annons i kommande n u m mer ! 

BYGGSATS TILL 

KOMPLETT PORTABEL 

TRADSPELARE 

MED FÖRSTÄRKARE. 

1. DRIV:\1EKJ\NIS!ll ENL. OVAN. 
2. 	h ',dn kliidd med klot och försedd med handtag. gummlfiJlter 

och i övrigt nvsecld för inbyg'gnad av mekanism och förstärkare 
med !l<ig tnla re .... ............. ........... ... ........... .. Kr. G5:

3. 	 jo'rontploilur graverade och pas 'ande till ovannämnda 
lada och fö r stiirkarc hnssie ............... ... ..... ..... ... ........ " 35:

4. 	 Chassie, s Pi!P. laItillverkat fö r fö rstä rkare n ............... 15: 
G. 	 Ii.omponent'ljats till fö r!itiirkare.· och likrikta renhet , 

l,omll!. besll'cllde av bl. n. konde nsatorer, motst~nd, 
rör , tran 'fo rma to l'er, dro sSel , osciIlalorspolc. utstyr
lIi ngsin d ilallo f , r a ttar m . m .................... ,.............. .. )' 17;j: 

G. 	 n ögtnJ,,1'0 7" passlln ue tiil oVllunämnda l~da och 
( r ou tpun el •. .... ... .. .. . _.......... ... ......................... ... .. . ... 20:
Hela bygg$}}tsell l---G komplett ..... ....... .................. 77:;: 

Vä.llwmna. till ,'år utställning ii S: t El'il{smässan, Kungl. 
Tennishallen. monter 29, där bl. a, ovanstående materiel 
demonstreras och där även order mottagas ii önslmd ma' 
teriel. 

INCiENJÖRSFIRMA ELFA 

Holländareg. 9 A STOCKHOLM Tel.: 207814, 207815 
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MAG NETO FON BA ND 
av högsta kva I i t et nu lager. 

Genoto nblUlden äro utl8klktbu.nd lnnebiiUondemall.ne ti.erb ur t ma
teria l och iJlnd..mooel av plasL t Jämn fiirddning. 

C~norn e n ruIsldig inbfuldnIng av d HUlligt \ '1" mycket hllrda magne· 
tlserbarA. pal'1ik la rnll i ..tt mjukt om h ölje n ed bringa.. d"mH u ( p ril g ' 
lade. sll pv r l",n p å, ett crrek1lvt .IUt.. Tonb.uvwl och bnndbllllo r sko
n ;"-",, h 1irlgennm. baJHle: n nöLa pn\.kUskt in get inte, och en ned
sro uts ll i ug' fl\ motorerna !i r alJd~h. luren .~ ut 
DanIlen iiro okänsliga mot , ....Uon .,.,h iln'l,rar därför Icke fonnen 
, -id h\g'"ring I t u.ktig hLfr . Gen lonbo n d.e1l ii..-o icke brä.nnbarn (eJd
titngd ) Of'h ho.g-r\nS'PII b erör.... s.u",it Id'''!lv blund skyddsfii r e ' 
skr in,,!'. " Iunrc h~r banden ln8'll. tend"n••r ,,-tt bU sköm, ..tt ,Ira 
sig e llc" a Lt ,(..Uk" ~ I g . 

..\.11", d""sa ~G'cn.'illller g-Ur" n U Gennton"" nden få e n trruutrii,JrLD w
un\iindning- h l. :l . för lJudu PJttugnlllg'lLr, , riU,o ~koll1, Ile\"Urll!t wlder 
f le rn. I\r I ar) h~. F U'" "tt tunhan tlt-J prestation er lir SUDUIlJUl IlV dC55 
m.agnctJ_kn, och m~J<IU)IRk", egenskaper T1t~lo.g'figl.-,," ,le. stw,uard
h r eu. len ti r 6 .3i'S UUll ( 1/1 11 

), Uiugd J O()., nl. fr lbilrn lld e Ull(l~ p ol.iLt. 
GENOTO'S" U .. och l!:~ .\ }(J\' I}r.:r 'll.s tJJe.A~u lOm i Ii:() r'taro HllI&,der , 
s"olat 1,1\ p lastsl)o]or. Bandens t Jod<lek ii r ., :fl 0.06 mm. 
.FUr 8pt1illtlllln dnmii. l 	 ijxenl pehrJs rör frn tnJitlilln ing (\.\r rung-netl 1,a 
!'O ki\'or c )l f'r ror omurbet.lllng till breda bund m ed ell~r ut a-u p eT
fo r~ring . finnes GENO'J'ON-foJlcr 1 TtlrJp llnslwd lilngd och I tJock
t('kar n\" m ullon 0,0-1 Inm odt 0,2 mm upp till e n brcdt.l meUo n 28 
och 911 c.m. Dera$ mn.gneUslm egeDslntper mO .... ' ·ll.rrl typern.. E . E...... 
c Uer E N A. Fur m öj lighe t Ull pr~dSenld Icvll Utets b ed önln lng nänt
nns fU ljande ulltn : 

KOPIERINGSEffE KT : minst 52 dB efter 24 timmars 
lagring 
~[a g n etofonbanden erh~lIe r vit! vissa tillfil Ilen en mCr e ller mindre 
s tark kop ie ri ng nv Jju d upp tecknlnge n p de över · eller u nderliggande 
va rven av d et löp ande ban det. "i1k~t ger Sig ti ll kU nna Ilå ett s tö · 
r pnd0 ~ä tt g'e norn ett f le rfald igt fö r· ell"r ef tereko . GCIl{)m s peciella 
a rran gema ug har kopieri ngooflckten bos OENOT OK· band et minskats 
s~ . att lj udåte rgIvningen sena re iek<., stö res härav . 

KÄNSLlGHET*: 	GENOTON EN + 2 dB, 
GENOTON ENA + 6 dB 

Kii o sll g heten fur inte underskrida ett b estU mt :;ränsvärde s il. att brus· 
nIvån hos nvspelni ug~fö rs tii rkuren vid öve r förin g av sva ga toner och 
under pause rna framträde r störande. 

DISKANTKÄNSLlGHET*: 	GE NOTON EN + 7 dB, 
GENOTON EN A + 13 dB 

Möjligheten att r egIs trera höga toner rn ins l<ar ju mindr!' h as ti ghet 
band t har. J iimfört med GENO l'ON E II tergi\'a GENO T ON l!~N 
och E NA dc hiigll fre k " nSc rn a pli ett fö r s lii rkt siitt. lliirigeoom uL 
jä mna s min &kIl ingcn av bandl,astigheten sn pa 9 mycket. att även 
med enklare apparater utomorc.lent llg ll ljudu pptllg'ningar kunna å s tad. 
kommas . 
·Vli rd ena äro a ng ivna I decihel och då Cu alImänt c rkii nd normerad 
mä tme tod för band ä nnu iute f innes. h ll vii rc.lentl. angivi ts I rÖrb " lIun· 
.Ie till GENOTO~ E. l<::in s li gheten ä r an g iven "hl 1000 pi". diskant· 
l,il nslighetcn vid 10000 p/s . B nlldha,tigbct = 70 cm/"ck . 

GeoQto nbandell tlUv~rk n s i olil<a typer med 

Typ E för 77 cm/spl<. 

~'y p E~ för 38 c m/sek. 

1'yp ENA för 3 3/ 4"-7 l /zu/sek. 


DIVER SE TILLBEHOR 

KLI RR f AkTOR: mindre än 2,5 Y. vid normalutstyr
ning, 1000p /s 

n högvilrdig tonu" erCiiring må , te vllra full kom ligt f rI frå n för 
vrä ngn iJl ga r ocll fö r fa lskningar av khln gl~arak tt-ire n. Ge notoubanden 
återge pli ett n a t urtroget sä tt de tonfrekventa s\'[j ngningar inom det 
ol11rll c.le de äro uvsec.lda fur. 

DYNAMIK: 65 dB 
Ansprå ke n pa os törd återgivni ng iiv" " av de svagasie lj1lden inne · 
fattar att iJanc.l d s jä lvt Inle tå r I\sta dl,omma nAgot nämnvi'irt ljuc.l . 
Pro'portIonen a v dc n s törs ta möjliga återgivnIn g. sty rkan ti ll detta 
bot ten lj ud . dynam iken. Hr vid am'ilntlnl n g a" OENOTONBAND e törre 
än vid va r je anna t upp tagni n gs förfarnnde lack ,'are de n jiimna för· 
delningen av det IDng noti se rl.w,rn ma te ria le t. 

AVMAGN ETISERINGSDÄMPNING: minst 70 dB 
R n siir skild förd ' l vid mn g'n tofo n fö r fn ra ndet består i möjligheten 
a tt a vma g neti se ra band et . l1ä r l!(eoom kan detta hegagnas hur milngn 
g-.1ng cr som l1 el8t t ör nya u p ptag ni ug a r, för utsa tt al t vid avma gnetl· 
r ingen icke de t ring'a stc sp Ar av den t. idigare upptu~n iogcn förblir 
kva r på tonb a lluet. Dett ll villkor uppfyll eS helt och ballet ilv GENO_ 
TOS · baudet. 

DRAGHÅLLFASTHET OCH TÄNJNING: 
För band av 6.35 mm bredd lIg~r draghllll fa s tbeten över 2.5 kg .; 
<!ftcr 1 minu ts belastning med 1 kg iir den elastl fik a uttä nja in!(en 
min c.lre än 1.t> ' i •. En mi nut efter avUigsnandet av bela stninge n utgii r 
den plast iska u Wln jnio ge n m a x. 0.2 ' i •. 

av"ce nde pil. bastigheten: 

Start - och slutband för GENOTON·band i vitt eller kulört utförande, glättat eller matt, 
för anteckningar m~d blyerts, bläck eller skrivmaskin. 

GENOTON-klister fö r sammanfogning av band och folier. Speciallack för att göra 
mac;netojonuppteckningar synliga. Dessutom sveMarmatur för sammanfogning av GENO· 
TO N·band, saxar av omagnetiskt material ; spolar i olika normaldimensioner, arkiv· 
kartonger. 

Allt mellan antenn och jord 

INGENJÖRSF IRMA ELFA 

Holländareg. 9 A STOCKHOLM Tel.: 2.07814, 2.07815 
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RADIOSTÖRNINGAR 
kan elimineras! 

Bengt S"cdberg visar i sin nyligen utkom
na bok, Om ntdiostörn..ingar och hur man 
blir av med dem, IJur radioamatören med 

enkla medel kan lo kalisera och oSkadlig

göra störoin g:;kii llor . 
UR INNEHÅLL-ET: Hur uppkommer ra
diostörning-a r ? Olika slag av s tÖrningskJH · 
lor. !<',iltstyrkCkartor nv vad d har nt t säga 
Hur mau 'ätter upp en effektiv an tenn. 
Hur Ulan .- jUh· bygg-er ett s[Örulngs(ilter . 
Avstörning ~ [gärder m.m.m.m. 
I bokhandeln, i Pressbyr1\ns kiosker eller 
direkt frun 

RADIOTEKNISKA FÖRLAGET 
\ Postbox 36, BROMMA J,--------------------/
.. ............ , .. " ................................... ··· ·· .... ·,. ··· ···· .. ·,ft ··· 


Talrika figurer förtydligar framställningen, 
wm på viktigare punkter ytterligare förklaras 
med rätt avancerade beräkningar. En invänd· 
ning kan dock resas mot att de beteckningar, 
som användes vid beräkningarna ej definieras 
i anslutning till texten utan alla definitioner 
har samlats till en tabell i bokens slut, vari· 
genom det blir tidsödande och besvärligt att 
följa räkningarna. En överarbetning av figur
materialet, så att enhetlighet och konsekvens 
vunnes är även att rekommendera till en föl
jande upplaga. 

COH _ 

SUFFERN, M G: Ba.sic Electrical Prin
cipels. Me Graw-Hill Company rne., 
New York 1949. 430 S. , 275 hg. Pris 
~ 3.50. 

r denna bok redogöres pi! ett populärt och 
lättfattligt sätt för grunderna till elektricitets 
läran. Endast ett fåtal formler härledas och 
huvudvikten lägges vid att ge läsaren en 
konkret och åskådlig uppfattning av elektri
cili'i;:n i dess praktiska tillämpningar. Fram
ställningen beledsagas av ett ,tort antal enkla 
och instruktiva illustrationer, i mycket påmin
nande om tyska föregångare. 

Framställningen lämpar sig sålunda väl 
som en introduktion till studiet av elektrici
tetsläran, i synnerhet som inga som helst för
kunskaper förutsätt(" Det presenterade mate
rialet torde vara fullt tillräckligt för I. ex. 

teorien bakom materielen, men som dock 
önskar en enkel och korrekt förklaring av 
dess verkningssätt. Bildmaterialet torde dess 
utom med fördel kunna användas som illustra
tioner till muntliga föreläsningar på detta 
stadium. 

COH. 

BOLTZ, C L: Wire less for beginners. George 
G Harrap and Company Ltd, London 1949. 
Fjärde omarbetade upplagan. 272 s. 125 fig., 
pris 7/6 neL 

Det är inte utan anledning som denna läro
bok i radioteknik gått ut i så mänga upplagor 
- den fyller nämligen ett stort behov just 
för den elementära undervisningen. Medelst 
utmärkta kopplingsschema och klar och redig 
text utan en enda formel förklaras alla grund
läggande principer och motiveras olika kopp
lingars praktiska användbarhet i olika fall. 
När man skall använda drossel-kondensator
koppling, transformatorkoppling eller kopp
ling med avstämd gallerkrets vid HF-för· 
stärkning och så vidare hela den grundläg
gande radiotekniken igenom får sin utförliga 
förklaring på ett lättläst oeh medryckande 
sä tL Tillämpningen, såsom superheterodynen 
o. dyl., berörs däremot mera i korthet i slutet 
av boken. Man kan säga att denna bok i säll
synt grad möjliggör för den radiotekniskt 
intresserade att sätta sig in i iden med olika 
kopplingar och gripas av intresse att fort· 

försäljare av elektrisk materiel, vilka ej anser 
s ig behöva nagon grundligare kännedom om 

sätta detta studium. 
BS 

....... ···LO .................. ,' .. ' ..............•... " .•............. , ........... , .... .... ... ...... , ................ ............ , .. .... ..... " ............ ,.,. 

Mätinstrument med sikte på framtiden 
A VO-instrumentens konstruktörer ha alltid gått i fl' timsta ledet när 
det gällt att utnyttja vetenskapens framsteg i mä LteImikens tjänst. 
Därför äro de nya AVO-instrumenten, som här presenteras, verkligen 
nya och moderna i bästa mening. E ngelskt sjnne för kvalitet borgar 
för att de både vad oeträffar teknisk konstruk tion och yttre utfö
rande fylla alla ausp l" k på g-edigenhet och pålitlighet. 

AVO -ins!rumenteo tillmkas av THE AUTOMATIC CDIL WiNDER AIID ELECTRICAl EQUIPMENT CD LTD, lONDON 

AVO Rörmätbrygga mod. V 
- en l'örprovure a v helt uy typ llled 
illtlllgsidigure användning än tidigare 
modelle r. Förutom en snabb, enkel 
kontroll av alla rör a v iUdre och 
nyare ta ndardtyper IDed a vseende 
på deras "godhet" kan man nä mligen 
med denna urygga ä ven utföra alla 
erf orderliga mätninga r fiir uppta
~ande av rörens karakte rislikor. 
Rlirlllätbryggan mod. V utgör därför 
e tt ypperligt hjälpmedel såväl fö r 
radiohandlare och serviceverkslilder 
som för laboratorier och industrier_ 
Pris Kr. 730:-. 

AVO Rörvoltmeter mod. E 
är ett högkänsligt noggrant, på

litligt och stabilt universalinstrument 
föl' mätning av ström, spänning, re
sis tans, kapa itans, effekt, nivå och 
L o lation mol.;; tiind inom 49 mätom
råden. Pris Kr. 670:-. 

AVO Signalgenerator mod. W 
- en intressan t nykonsl ruktion lied 
frekveusomr:"tdet 50 kp/s-SO ~lp/s, 
uppdelat på (; band. Noggrannhe ten 
är bättre än ± l °10- Generatorn an
slutes tm 100--250 V växelspänning. 
Pris Kr. 460:

SRA 
 SVENSKI RJlDIODKTIEBOLDGET 
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• • TAYLOR service-serie till billigt pris 

Den engelska firman Taylor Electrical In st rument s erbju

der Eder till lågt pris en komplett serie serviceinstrument. 

Några av de viktigaste instrumenten äro: 

RORPROVARE 
typ 45 A 

dlk 1::: 11 ndl"er brantheten 
ho s. ellfolwhl,a oc h ame
rikan s ka rö r , Pö r se nas t 
ut kumna rör finlH\S se
pu r al"a OlcllnJlfiOcklar. 
J)iolh·(" (Id . liktil;tate 
emhsionspl' o,"ai-). D essut
om proras korts lutning 
llIellan el~ktrOUf"r och 
adHott i elrktrouer ~alllt 

i;.;olationen m ellarl glöd
tr" u och ka tot!. 

Branthet e n m iite::; ,".d llormala \'Ur41 c n ptt anol1-, s k iirlll
galle!'-, styrgaller - oc l1 glö(ltrttd~~p~inllillgnI' , 

45 A / 8 .PrI~ Ji:r. 335: -. Stntlonurt uti . 

4'; A/ P I'ri. Kr. 395: - . Tl"UlIsporlllvel. 

Typ 46 A iir l ik 43 A , lll C' n lll~it('r U(' S~tj tOli1 unol1- och 

sl\U rmgaller:-;tl'UJllIlll:lI'. 

~6 A /S I'ri~ J,,.. 425: -. Sta t lonih t uif. 

46 A/ .t" rri~ lir, 455! -, Tl'ranSpol'tubr L 

Med signa l genC/"alo/", fl'ckrcI/8111ocllllalor 0("11. oscillo

graf kan man /rillllllo ris/w/l/. . 

SIGNAL

GENERATOR 


typ 65 B 


llll'd (; olluilfJell fn'in 100 
kt>/,-~G :\Iph 

l l ris Kl'. 235:-. 

T)'p 1)" C me ll 7 om "" uen 
fril11 HJO kp/" - !IlO )lp/ s 

1'rio JIr. 295:-. 

'Xo~gl'anllll e t ui.itll'l' illl ± :2 O/ fl ll:i a ll a omr:'hleil. Inre lllO

uulel' ing 3J 'J/o Yid -t:~0 p/s . . -\. ll~llItllin~· n;r y ttre m odule
ring. Lågfrek\'f>lls -ton p/s kull.. Iltta .!.nl. :'i [ö r tonfrr.kyens
pronlillgar. 

Genera lage nt : 

OSCILLOGRAF 
typ 30 A 

Jlleu D cm g"önlysa n lle I;atous lr:;

lerör. Y I..' rtika!fitr:--tHrk a re llH.'d 

128 ggrs förstärkning, arl\'Unu

bar upp till 100.00D ph . 

Yippf""I"'ens: 10-10.000 p / ,; ,a mi 

nutfrekYflTlf pn. 

FREKVENS
MODULATOR 

typ 55 A 
aruefa r me d frek\·en ~mo t.lLl 
lerin ~ med en medelfre 
kVl' ns av 4 )lp/s. Denna 
frekv ens kan yar l erns ± 
25 kr/ s. 
Frekvenssv-epet ur kontinll 
erligt variabelt. Instrumen
tet iir nvset t alt allvunda~ 
ti.I1::\:lUllllans mecJ os<.:111 0 
go m! 30 A och signnlg'el\('
rator G" B eI.ler C. 

Pris Kr. 220:-. 

U N IVERSALl NSTRUMENT 
typ 75 A 

20000 ohm/ V. D r'ila in strument ha r 50 
om rallen och Ur ut ru s tat mell ett r o'u ust 
nill s poleins!.ruml'Ili med 10 cm sl<al
l:ing-cJ och knivvis:lre. 

O)!RADE); 
L ikspiinniug: 0/ 0,1/2,;)/ 10/50/ 2;;(1/1000 V. 
Viix"lspänn illg: O/1/ 2,J/10/ 5D/ 2,,0/ 100J Y . 
Lik- o . växel~t röm: 0/0,05/5/50/ 500 m ,l / 
5..1.. 
Mo t stil ntl : 0-10003 oh m o. 0--10 m eg
ohm. 
uB--3:! till + 55 uppllelnt pä G omrutlen. 
)Ieu yttre sh untur resp . fö rk o ppling~
mot t"n u kan man mäla upp til l" 000 V 
res p. 2,,0 A. 

I n st rumentet li r försett med ö"erbtlnst 
uingsskylld pä alla områden. 
rör l<ortslutllings prov finnes en inuyggd 
~. L1 mmer. 

I'ri. Kl'. 220: -_ 

TONGENERATOR 
typ 190 A 

1,'r I; ~ensområlle 2:)-20000 p/s. Maximal 
cff kl 500 mW. An tingen GO{) ohm~ ui

.<; ,1ng mell m ittpunkten jo r llall ellerEI.EKTRONIKBOI.AGET AB 5 mJO ohm oSYDlruetri sk t. 

1'1":. Jir. 335:-.Kungsgatan 34 Stockholm Tel. 216290, 216291 
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PHILI PS tongenerator GM 230& 

lör lIögtalarprovning 
är idealisk för kontroll av känslighet. 

resonansfrekvenser•max. belastning m.m. 

hos högtalare. Pris endast 220 '..r. Begär 

specialprospekt från Philips miitinstrn

mentavdelning. 

RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 


Universalinstrument STANDARD- OCH 

p r e ci s i o n m o d. 8 S 
 SPECIALTYPER 

20. .000. ohm/V vId lik- och 10.00 Q/V vId 

\·iixel,tröm. 


31 miitområden upp till 6000 V 

Splinningsomtl1den: 0-3-1~-U(}-;;OO---

120Q-{lo.nO Y. 
Strömområcl eo: 0-120 "A, 0-1,2 -12

120 mA, O~1.2-]2 A. 
~Iots li\ od somriideo: Q-GIlOo. ohm (35 ohm 

l centrum) . 
0-00.0 klloohm-G 
m egohm-OO lneg
ohm. 

Decihclmiltn lng f rö n - 26 till + 70 (jB. 
In stru m ~nt el Ur fö rs t r med j u ~ t e r b ara 
fö rk o pplin ~o. r l f o rm u\" potentloDlct rar, 
,"in.:et med fö r uuue rlii .t tad servicp. A.-B. ERIK SUNDBERGLeverans rr~n lage r. PrIs nr. 250:-. 

TRANSFORMATORFABRIK • TUREBERG
ELEKTRONIKBOLAGET TELEfON STOCKHOLM 351681,351666 
Kungsgatan 34 Stockholm TeL 216290 -----------------1 

Hur får man låna 
radioteknisk 

litteratur? 
Komm entarer till bokrevyns biblioteksupp

gifter av fil. lic. BertiL Wallert. 

Radioteknisk litteratur i större omfattning 
finnes främst hos de tekniska högskolebiblio· 
teken, men SHIB har även en del, huvudsak
ligen från tiden efter 1945. De kallas i det 
följande de tekniska biblioteken. Av dessa 
skall de tekniska högskolebiblioteken, CTHB 
och KTHB, på en gång fylla funktionen som 
resp . högskolors studie- och forskningsbiblio· 
tek samt centralbibliotek för den svenska in
dustrin. SHIB vill vara central för litteratur· 
tjänsten åt hantverk och småindustri i hela 
landet och söker undvika att dubblera 
CTHB:s och KTHB:s litteraturbestånd. 

Av dc tekniska biblioteken är KTHB det 
äldsta och största med ett bokbestånd (inkL 
tidskrifter) på sammanlagt, något avrundat, 
4420 hyllmeter den 30 juni 1949. För CTHB 
har motsvarande uppgivits vara 3430 och för 
det yngsta av dem, SHIB, ca 700 hyllmeter. 

Accessionen, dvs. den nyförvärvade littera
turen, utgjorde under budgetåret 1948/ 49 fÖr 
KTHB 104 hyllmeter samt för CTHB och 
SHIB 351 resp. 50 hyllmeter. 

Dessa litteratursamlingar, som genom den 
snabba tekniska utvecklingen är i behov av 
ständig förnyelse, representerar ett enormt 
tekniskt kunskapsmateriaL 

I det följande är det huvudsakligen endast 
de tekniska bibliotekens årliga tillskott, som 
kommer att ägnas uppmärksamhet. Huru skall 
man få veta, vad detta omfattar på ens eget 
område, särskilt om man bor så till, att man 
ej själv kan besöka något av de tre tekniska 
biblioteken? 

För böcker ligger saken väl till, ty 'alla tre 
biblioteken publicerar månadsvis förteckningar 
över ett urval av accessionen. Hos CTHB kal
las den Nyinkommen litteratur, hos KTHI3 
!I'Ieddelanden om Nyinkommen litteratur och 
hos SHIB Nyförvärv Till SHI:s Bibliotek . De 
kan köpas för en billig penning (CTHB 2: 
kr och KTHB 3: - kr om året) eller för 
SHIB rent av i vissa fall erMllas gratis. 

För periodiska publikationer lämnar för
teckningarna också besked, men endast när de 
först förvärvas av resp. bibliotek och förteck· 
nas då ungefär som böcker. En särskild för
teckning över löpande abonnemang å perio· 
dica djstribueras dock för SHIB:s vidkom
mande tillsammans med någon av de sista 
förvärvslistorna under äret. 

Accessionsförteckningarna gör det sålunda 
möjligt för vem som belst att för en ringa 
kostnad skaffa sig en fortlöpande överblick 
över radiotekniska och andra boknyheter samt 
nya tidskrifter etc. i de tekniska biblioteken. 

Vägar jör hemlån. 

Har man på ena eller andra sättet fått veta, 
att ett tekniskt bibliotek har något av speciollt 
intresse, blir frägan sedan ev., huru man skall 
kunna få publikationen till hemlån. För att 
besvara det spörsmålet skall här skiljas mellan 
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34:65 
Sände s rrol 
p o~t : örskOIl 
+ pe rlo. 

ii ena sidan vägarna för hemlån samt å den 
andra lånerätten i allmänhet och övriga Uwe
villkor. 

I Göteborg, Stockholm och deras förstäder 
boende vänder sig givetvis direkt till när
maste bibliotek_ 

För på övriga orter bosatta gäller som all
män regel för alla tre biblioteken att hemlån 
ej utlämnas direkt till sådana personer utan 
ett lokalt bibliotek med fast organisation mås
te inträda som mellanhand och på eget an
övar gentemot det langivande biblioteket för
medla låneL Det blir vanligen folkbiblioteket 
på platsen eller centralbiblioteket i länet, som 
då kommer in som mellanled_ 

För SHIB kan även resp_ hantverksförening
ar, i synnerhet de som har egen bibliotekarie, 
anlitas för låneförmedlin g_ 

Alla läsare kanske ej vet, vad folkbibliotek 
oc.h centralbibliotek är. Därför i förbigående 
nagra upplysningar därom_ 

!\1ed folkbibliotek menas vanligen allmänna 
bibliotek, som tillhandahåller allmänheten fria 
lån av allmänbildande läsning_ Dit hör sålun
da i främsta rummet städernas stadsbibliotek 
och de kommunala biblioteken på landsbyg
den, dvs_ de egentliga folkbiblioteken, men 
hit räknas också de till de stora studieorga
nisationerna knutna studiecirkelbiblioteken 
(L ex_ ABF, IOGT, JUF, NTO, SBF, SKS, I 
SLS), vilka numera har karaktären av folk
bibliotek, som i princip vänder sig till alla 
låntagare_ Vidare bL a_ sjukhusbibliotek, bib
liotek vid fångvårdsanstalter, truppförbands
bibliotek - varje truppförband har numera 
eget bibliotek, ofta egen läsesal - och Torne
dalens bibliotek_ 

Centralbiblioteken, vanligen ett större stads
bibliotek, tjänar som mellanhand mellan folk
biblioteken och de vetenskapliga biblioteken_ 
Centralbibliotek finnes nu i 20 län_ I två län 
finne5 landsbibliotek (Östergötlands län med 
säte i Linköping och Skaraborgs län med 
adress Skara) med uppgift att tillgodose såväl 
folkliga bildningsslrävanden som vetenskaplig 
forskning_ I två län, Kronobergs och Väst
manI ands, har motsvarande centralbiblioteks
organisation tyvärr ännu ej genomförts_ 

Centralbiblioteket skall vara både långivare 
och radgivare_ Vad det förra beträffar, kan 
yarje invånare i länet genom centralbiblioteket 
låna nästan vilken bok som helst, antingen 
direkt eller genom närmaste lokala bibliotek_ 
Skulle den efterfrågade boken eller tidskrifts
häftet ej finnas hos centraIbibI ioteket, söker 
detta i sin tur låna publikationen från nllgot 
annat bibliotek_ 

Vid sidan av folkbiblioteken bör kanske 
nämnas skolbiblioteken_ Bland dessa märkes 
),iblioteken vid läroverk, lärlings- och yrkes
skolor, folkhögskolor. Vidare vid folkskolor, 
kommunala mellanskolor och en del andra_ 

Två län saknade, som nämnts, centralbiblio
tek_ Det var Kronobergs och Västmanlands 
län_ Om en person i dessa län vill låna en 
publikation från något a\' dc tekniska biblio
teken, men bor så till att han ej har tillgång 
till eller kan räkna med förmedling av något 
av förut nämnda lokala bibliotek, folk- eller 
skolbiblioteken, huru skall han då. förfara? 
Han bör i så fall i första hand vända sig till 
arbetsgivaren - företag, firma, myndighet 
eller vad det kan vara - och be vederbö
rande för sin räkning låna den önskade publi
kationen _ Det är nämligen lättare för det lån-

o AK standard små ~~h 
vridomkopplare !o,r 

stora ändarna
Edra speciella 

Vidare upplysningar från 

Ensam- TelefanA B I M P U L S 
försäljare ~ 430400 

Gotlandsgatan 60 • STOCKHOLM 4 

TELEGRAFNYCKEL 
precisionsutförande med: 

Avstörningsfilter, slaglängden in
ställ bar m_ graderad kulspärr, 
effektiv och sinnrik fjäderinställ
n'ng, fingergrepp med gummi
plotta och tung boItenplatta på 
gummifölter. 

En nyckel för den kräsne 

T R lOD 
INGENJORSFIRMA 

lindstedtsvägen 1 - Stockholm 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


€l
Dag- och aftonskola. Ingenjörs- , ..-erkmä,tare- och [örman.examen_ 
Tele-el~l,troteknlk med radio- ot'll rndartcknlk samt ~L'18I<1ntcknlk med 
,erlistnustl'knlk. Laga levDa()skm.tnader: c:a 100; - kr. lJill igare Ho 1 
Stod,llOtm och Göteborg. Aftonslwleclever erhålla nrbete_ Kytt Iiisår 1KKfiI septcmber_ Beg,ir vitr studiehandbok! - Åberopa uenna tidTIlng t 

1Ilurmii.tnregamn 9 A_ - Jiöplng_ - Tel- 1316_
I L"G\"AR LILLIEROTH, Clvllin-genJör_ Rektor_ 
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Universal
instrument 
Modell 260 

20.000 
ohm per volt 

Endast Kr 250:

MÄTO:V\RÅDEN: 
V = 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
V= 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
uA 0-100 
mA O-l 0-100-~00 
A 0-10 
ohm 0-2KSJ-200-K~2-20MQ 


dB -12 till +52 


Beställ idag från 

AB GYLLING & CO 
S:t Eriksgatan 50, StocklTotm Tel. 520705 (växel), 

RADIO ENGINEERING 

HANDBOOK 


Ny upplaga om 1197 sidor unc1er 
medverkan av 25 specialister inom 
radiotekniken med gränsområden. 
Utgiven 19i:i0. Inbunden 52: 50. 
O THE RADIO lL\.:SDBOOK 

12 :te ul'plagan av denna -'älkända 
handbok fr;\n Editor. and Engilleer~ 
i California. In bunden 15: 75. 

[] 	REFJ<:.RENCE DATA FOR RADIO 
ENGINE1';RS 
Ny tred je tlpJllaga 11)49 omfattande 
640 sidor plus index. Inbunden 11l: 70. 

O ~lAGNETIC RECORDING 
S. J. Begun. Verkligt utförlig bantl 
bok. som behanular alla typer a\' 
Inspelningsa.pparutur, deras kon
strul<tlon. ,kötset och utru stnin g 
m. m. Inbunden 2G: 25. 

O BREVSKOL1\NS Rc\DIOKURS 
Korrespontleus kursen i bokform . 2 
dejar. Del I inbunden 11: -. Del 2 
Inbuuden 10 :-. 

KUNGS~ 
Böcker t 3 t":"lnin~nr. 

Kungsgat.an 26. Tel. 232810. Sthlm C. 

Var god sänd förprickade böcker 
mot postförskott: 

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

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

Postadr. . ......... ..... ..... ... .... P R 9 
 , 

givande biblioteket all konlrollera en sådan I 
läntagares lämplighet än hans egen. kulle 
ej heller den möjligheten finnas, då återstår 
som sista utväg all vända sig direkt till det 
tekniska biblioteket och kanske få saken ord· 
nad på annat sätl. 

ViI/kor för hemlån. 

Beträffande villkor för hemlån skall här 
;kiljas mellan dels själva låncrälleu i allmän· 
het och d els övriga länev iU kor. 

För den i Göteborg, Stockholm och deras 
förstäder boende svenska allmänheten - där· 
med avgränsas dels till högskolorna på ena 
eller andra sä ttet knutna personer, l. ex. st u· 
derande, dels utlänningar, för vilka gäller sär· 
skilda bestämmelser - är det mycket lätt all 
få hemlånerätt vid CTHB eller KTHB: Borgen 
fordras, men det räcker med aven person, 
på vilken ej ställes andra fordringar än all 
han i Göteborg skall vara upptagen i adresska· 
lendern och i Stockholm i telefonkatalogen 
eller adresskalendern. 

Vid SHIB sker utlåning till kursdeltagare 
utan vidare och till övriga i Stockholm med 
förstäder mot säkerhet i någon form. I all· 
mänhet räcker det med att vederbörande upp' 
ger sin allstäUningsadress. 

Beträffande \'illkoren för hemlåneräll vid 
folk· och centralbibliotek hänvisas till dem. 

Nu återstår övriga lånevillkor, gemensam· 
ma för alla, var man än bor. 

Här skall CTHB och KTHB behandlas i ett 
sammanhang, och sedan kommer luren till 
SHlB. 

Med relativt få undantag, varom mera här 
nedan, utlämnar de tekniska högskolebiblio· 
teken till hemlån böcker och med samma in· 
skränkning och reservation för en viss tidsfrist 
ock"ä tidskrifter. 

För böcker är lånet iden då vanligen 30 da· 
gar utom för nyutkomna böcker, där den en· 
dast är 14 dagar. 

Vad tidskrifter beträffar, tillämpar de tek· 
niska högskolebiblioteken olika regler. Av lö
pande tidskrifter utlånar CTHB undantagsvis 
häften på 3 dagar, och efter 6 månader kan 
tiden möjligen utökas till B dagar. Hos KTHB 
utlämnas lösa tidskriftshäften till hemlån ti· 
d igast 3 månader efter deras ankomst till 
biblioteket (en stämpel på häftenas baksida 
upplyser om datum därför) och då på B dagar. 

Skulle annan låntagare ej ha anmält sig , 
kan lånetiden för böcker och tidskrifter för· 
längas. I undantagsfall kan hemlån återkrä· 
vas, innan lilnetiden utgått. 

Hos bada högskolebiblioteken motväges in· 
skränkningarna beträffande tidskrifter i viss 
mån aven särskild reproduktionstjänst med 
egna avdelningar, varom mera i det följande. 

För båda biblioteken gäller vissa allmänna 
inskränkningar ifråga om de publikationer, 
som utlämnas till hemlån. Hos KTHB är det 
för att sprida kännedom om dessa inskränk· 
ningar så praktiskt ordnat alt i såväl kortka
talog som ~'yförvärvslistor markeras med ett 
som asterisk använt +tecken att publikationen 
ifråga ej är tillgänglig för hemlån. Denna 
uppl)'sning vidarebefordras givetvis ock så i 
bokrevyns notiser. 

Hos CTHB är det endast den bibliografiska 
litteraturen och referenslitteraturen, som ej 
får lånas hem. 

Dessa uppgifter bör kompletteras med några 
allmänna upplysningar rörande från hemlån 

N A T lON A L T X S 1 
~lo:J.ern byggsats för amatörsändare. 

100-12G Watt .DI Band: 10-H-20·4U·fO 
in·put m 

AM_foni ellcr CW :Medhörningsosci 118tor 
An slutningsbal' för Pi-filter utg-ång 

vreo Tre k<Tmptetta likril; · 
Omkopplingsbar 110- tare 

240 V~ 

Pro~moll e\len kan beses i \'ur utstä llningsl o
kal. NATIONAL TX-51. komplett byggsat , 
(excl. rör, kri staller, mikrofon och nyckel) . 

Arna.tÖrne!t.o Kr. 696:-. 

Komplett brggnadsbeskrlvnillg i QTC Nr '. 
8 och 9. 

Ifall Ni iir intresse rad för inköp 
av byggsat.s, kopplingsschema eller 
detaljer för TX·51 till st<ri, eller gö r 

oss ett besök. 

Stor sortering av rndiodeInr. 

NATIONAL RADIO 
~L\LARGATAN 1 STOCKHOL){ 

Surplus 

material 

Radiorör, nya, förpackade med Y8nlip: 
garanti, fabr. "'cs tinghou se, 8ylyania. 
RCA m. fl. 

T .vrl S07 ..................... per st. Kr. 7 : 51l 
» GL6G ....... » » » 5: 50 
» S6GA . ...... .... .... ". » » » 6: 50 
» 6AC7/ 1SG2 » » » 4: 95 
» 2X2 ..................... » » » '1 : 50 
» EIfGO . .... ........ .. ... » » » 4: 95 
» 955 .. , .... ........ ...... » » » 11:
» 6AL:J ..... .... ......... » » » 4 : 81) 
» 68.J7 ............. .. ... » » » 3: 90 
» CV2:2G Kristalldiod » » » 4:
» 7475 8 tabilisa torrör » » » 3 : 50 

Oljekondensatol'el' 2 tUfc1, arbetssp. GOt) 
volt Kr. 5: 50. 

D:o 1 mfd, arbet~;;p . 600 volt Kr. l: 80. 

Bilvil.Jratorer 4 stift., G och 12 voH, per 
st. Kl'. 10: 60. 

Allt material lenreras med full utbyt!'.;
rätt. 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Ehrens,ärd~~atall 1-8, 8tockhohu. 


Tel. G4 03 90. 
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ALPHA trimstomme typ F 

för högt ~ -värde och låga förluster 


Alphas trimstolllllle typ 1<' iiI' något 
föl' Er som har stora krav på k\'alitet, 
könslighet och selektivi tet i trafikmot· 
tagare och likna nde. Meu ii ven för 
olika slag av oscillatorer och mätap
parater är Alphas trimstoJllme typ F 
idealet, t. ex. i den numera vulkiinda 
clapp,oscilla torn , där högt Q'viirde 
fordras på spolen. 

Som exempel Il}l Q'\'ii rden som er
hållas med typ F kan nämnas att vid 
mellanfrekvenstransforl11atorer föl' 470 
kp/s erhålles el t Q-Yii rde a v ca 400. 
Härvid används 96 yaf\' litstråd 20X 
0,05. Vid mellanfrekvensen 1600 kp/ s 
får man ett Q-värde av ca 300 vid 30 
nuv 20XO,05. De nämnda Yärdena 
erhållas utan skärm. 

AKTIEBOLAGET ALPHA - ETT LM ERICSSON - FÖRETAG 

Sundbyberg - Telefon 28 2600 

Vårt tillverkningsprogram omfattar bl. a.: 

Rörprovare 
Signalgeneratorer 
Radiomottagare 
Spolsatser 
M. F. Transformatorer 
Trådlindade motstånd 

7-100 W. 
Trådlindade potentiometrar 
Signallamph ållare Signal

lamphålIareTrådlindade 
potentio
melrarVi utföra: 

lindningar, monterings och pressningsarbeten 
Besök vår monter på 

Vi lagerföra: S:t Eriksmässan! 
All slags radiomateriel Mässhall B. Monter nr 1026. 

RADIOKOMPANIET 

Odengatan 56 . Stockholm. Tel. växel 313114, 32 2060, 31 ~O 25 
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P H I LIP S tongenerator GM 2306 

för "skrammelsökning" 
Mekaniska resonanser i radio- och för

stärkarechassier, radiolådor och högta

lare lokaliseras snabbt och enkelt med 

Jenna lilla tongenerator. Pris endast 

220 kr. Beg-är specialprospekt från 

Philips mätinstrumenlavdeIning. 

MUMETAL d et liittast magnetIserbara materIalet: max. permeabilitet 100.000 D. C. 
i värmebehan{jlat tillstånd "id mindre än 0,1 örstcdt; utomortlenlligt lttga förluster: 
GO p/ s 1,8Xlll-', 1.000 p/ s l,9 Xlll-', 2.500 p/ s 7,8 X Io-' för 0.38 mm tjo I varje magnetiSk 
krets dtir minimala förluster efter s trävas och böet !nduktionsvärde önskas vid lilg 
magnetisk effekt relwmmenderas MU~fETAL. Dess höga magnetiska ledningsförmilga 
gör den till ett oumbtirligt skärmmaterial. Levereras i form av: 

KÄRNBLECK (stampings)-fUrdiga värmebehandlade transformatorbleck - ca 300 
olika standardstorlekar finnas att välja pii - den minsta bar en llingd av ID mm 
med G mm mitlben. 

SKÄRMBURKAR I en m:l.ngfald olika sta ndardstorlekar - äyen efter ritningar 
t. ex. för katodstrålerör. 

PLÄT i alla tjocklekar ocll bredder, som vi åtaga oss att vtlrmebehandla. Sä nd oss 
Edra specifice rade rörfrilgningar eller ritningar, beg:ir offert och prospekt. 

TELCON 
THE TELEGRAPH CONSTRUCTtON & MAINTENANCE CO LTD 

Greenwich - London 

Generalagent i S,erige: 

A B E. W E S T E RB E R G 
Hlara Norra Hyrlwgafa 33, Stockholm. Tel. 207866, 20 78 54. 

undantagna publikationer. Dit räknas i allmän
het i första hand arbeten av referenskaraktär 
(uppslagsböcker, ordböcker, bibliografiska 
verk osv .). 

Till den litteratur, som ej utlämnas till hem
lån, hör i allmänhet också den egna högsko
lans kompendier, för vilka må antecknas föl
jande närmare uppgifter. CTHB utlånar enligt 
överenskommelse med Chalmers handelsför
ening icke CTH;s kompendier till hemlån, 
förrän de slutsålts hos föreningen. KTHB ut
lämnar KTH: s kompendier till hemlån, om 2 
ex. finnes på biblioteket (l hemlåns- och l 
referensexemplarl, men annars ej. Hos CTHB 
kan dock till hemlån erhållas KTH;s kompen
dier liksom CTH;s kompendier kan fås till 
hemlån hos KTHB, när de finnes där. 

Vissa hos KTHB för reproduktions- eller 
andra ändamål ofta efterfrågade tidskrifter, 
t.ex. Electronics och Radio and Television 
News, utlämnas ej till hemlån, i varje fall ej 
av senaste årgångar, därest ej dubbletthäften 
finnes . 

Det är ej bara så att de små bi'blioteken 
lånar från de större, utan de stora lånar in
bördes, både inom landet och internationellt. 
Sålunda förmedlar de tekniska högskolebiblio
teken också lån från utländska bibliotek och 
arkiv, givetvis dock ej av sådana böcker, som 
finnes tiUgängliga hos svenskt off. bibliotek 
eller kan anskaffas genom den vanliga bok
handeln. Detta kan vara värt att minnas be
träffande bl.a. sådana i notiserna upptagna 
dissertationer, som ej finnes representerade i 
vårt land. 

Vad slutligen beträffar SHIB, råder där inga 
principiella restriktioner ifråga om publika
tioner, som utlämnas till hemlån, om man bort
ser från institutets egna kompendier samt i 
biblioteket ingående korrespondenskurser, vil
ka kanske erhållits som gåva just under den 
förutsättningen. Liksom vid de tekniska hög
skolorna utlämnas främmande kompendier till 
hemlån. Lånetiden för av SHIB utlämnade 
hemlån är 14 dagar och kan förlängas, om 
annan lånesökande ej anmält sig. 

Bokrevyns biblioteksuppgi/ter. 

Bokrevyns notiser innehåller i förekomman
de fall efter bibliotekens på tidigare angivet 
sätt förkortade namn dessutom en eller ett par 
andra uppgifter, som bör kommenteras till 
sist. 

Först av dessa kommer ibland publikatio
nens signum. De tekniska biblioteken har sina 
böcker uppställda i vissa ämnesgrupper (hos 
CTHB t.ex . TK, elektroteknik, QC, fysik; 
KTHB Ce . .., elektroteknik; SHIB huvud
grupper enligt DK-systemet). Inom dessa äm
nesgrupper använder CTHB och SHIB alfabe
tisk uppställning, medan KTHB har numre
ring. Detta senare gör att hos KTHB i regel 
en bok ej kan erhållas ur bokmagasine~ utan 
att detta signum angives i beställningen. I 
landsorten boende låntagare hos KTHB bör 
därför för att underlätta det förmedlande bib
liotekets och KTHB:s arbete samt minska ris
ken för misstag alltid ange även bokens sig
num, vanligen en eller ett par bokstäver plus 
ett nummer. För beställning i CTHB och SHIB 
behöver signum ej angivas. 

Sist i notiserna återfinnes ibland för biblio
teksrepresenterade publikationer en uppgift 
inom parentes, vanligen ]V[ plus datum eller 
årtal och ett nummer. Det är upplysning om 
källan för uppgiften om biblioteksförvärvet. 
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Ur vår rikhaltiga sortering kunna vi omedelbart leverera 

OA4 G 524 GEi/GGG 43 Sub m inintYl' l"Ö' 
024 GAG GVG 40 21;;31 
OB3/V R OO GA7 GX5GT 50A" 2E32 
OC:3/VR I05 G.-\. 8GT 6Z Y"G 50LGGT 2F.35 
Q,D3/VR I 50 0.'1. ('7/ 1852 7.-\.8 38 2E313 
i A5G1' 6AG5 jB, 77 21"41 
lA7GT HA Q5 7C5 78 2F;-12 
I C5GT 6B7 7E5/1201 80 2(;21 
lH4G GBAG 7:;;'7 8'2 2G22 
lH5G1' GBEG 7S7 83V C K G02AX 
IL.-\.4 OC4 724 DOOI CJC:i03,\ X 
lLAG GC5 12A13 DOO3 CK5U;;.-\ X 
ILH 4 6CQ 12A6GT !JJOO C I,,,OnA X 
lN5G T GEr.> 12C8 C K iJlIlAX 
l Q5GT "FGG 12JGGT Specia l rör C~K521 AX 
1R4/ 12D4 6Ie80 12Q7GT 2D21 C K52:!AX 
1R;; 6H6 12SA7 GASn CK524 AX 
185 6J G I'2SA7GT fi AS7G C K 52;:i :\X 
11'4 6J8G ~om12SF7 CK,,2GAX 
2X2A/ 87D 0I,;;OT 128n 5517 / CK 1013 CK 527AX 
3:\4 GK7 1~S.T70T RK-G1 CK533.-\.X 
3ASG1' GK7GT nSQ7GT R K -807 CK534AX 
3llT /1ZD1 GLGG 14:\4 872A CK5:nAX 
3DG/1 2DU GL7 14 A7/12B7 RK-n CKG08AX 
3Q-1 6P5GT 14C7 RK-n CH:574AX 
3Q5G'l' nQ7G T 1487 ItX -1211 CKOO~CX 

3S4 GSA7 2iJLGOT RX-120A CKG08CX 
GR -1GY G8 _-\701' 25Z" RX -212 CKGl!JCX 
fiU-lO nSC7 . 25Z6G T R X_21::i 
5V4G 6SD7GT 35LOGT RX-70ö 
5W40 T 6SI,7GT 35Z3 RK2 K28 
GX4G GS:-nGT 3;3Z40T 2 AP 1 
"nGT GSQ7 35Z"OT 3 AP l 
GZ3 {;SQ70T 42 5 J p 1 

TELEKTRON AB 

Skeppargatan 8, Sthlm - Tel. 620822, 622422, 673022 

Generalagent för : Raytheon Manufacturing Co. U, S. A. 

Nu 
ka~ Ni 
åter tö 

KONDENSATORER 
ÖJvdet 

förl\Ön\,li6a 
m~rket 

~ 



P H I LI P S tongenerator GM 230& 

för provning av If-förstärkare 
Känslighctsmä tningar, distorsionsunder

sökningar, undersökning av bas- och di

skantkontroller, av motkopplingsnät och 

fasvändare m.m. fordra en bra tongenera

tor. Ni får den för endast 220 kr. Begär 

specialprospekt från Philips mätinslru

melltavdelning. 

Trafik

mottagare 


R1155, engelsk surplus, ny, i originalför
packn., 18 Me/ s-75 kels i fem band, 10 
rör. Pris 325: -. Efterhör ,åra aYbetal
ningsYillkor. 

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 - Göteborg 25 

För yppersta ljudkvalitet ... 
BARKER konserthögtalare typ 148 a . 
Ger hela r e;.:i.tre t 3;}-lUOO(J p/ s. Se Wircle8; 
Worlu, bl. n. ,l ee. W47 och juni HHS. 
rris netto lir. 235:-, 

PARTR IDGE utgångstransformatorer: 
'Vllliamsontl'llJlsf()rJlUltoru. tillverkad enL 'fil 
liam ::i ons s p l:.'c ifil, a tion e r i \ 'V , \V. aug . 104.0. 
Pri s , i phltl,[tpa, netto lir. 109:-. 

High·fidelity push·pull transf., 
PPO·serien. 
Frche nsoOll'ihlc 10-~O 000 pis Yiu 0,5 ,Il> IlOU
g;\ n rr • 
lMfekt 12 W föl' 0,5 0: 0 ui sl . \'id 50 p/". 
I'l'O/l primiirlmp. 8000 01110 allou t il! anou 
PPO/~ primär-imp. 10000 ohm Ilnod till anod. 
SeJwn,mrimp . kan kopplas föl' 3,7,:; och l:i ohm. 
Pris , j ph\ tkiipn, netto lir. 57:-. 

GRAMPICS, Åke Janzon & Co 
Stoch.hotms,·ii.g(~n 6, Djursholm. 

Volymkontroll 
för sekundärhögtalare 

En ef.fektiv potel1tiolnetf'C, mols tånd 72 ohm, 
logaritmi s l{t lindad, o iRoleratl axel diam . (i mm . 
I .uv. med rMt ny I-It plastmassa 20 mm dlam. 
ProvQX. fraktfritt mot Kr. 2: - insatt :l. post
g: iro 350434. Vill köp n,· mi ns t 25 st. kr. 1: 75 
st ., \'id större partier infor d ra offert. 

Rek\' . prospekt o. pl'lRlista ö,-er komp!. ' e
Iwndärhögtalare, lösa 1åuor och sy "tem. 

INGENJÖRSFIRMAN ELRA 
Eklångsvägen 13, Johanneshov 

Av Teckenförklaringarna i den första bokrclyn 
framaår alt med M: avses resp. bibliotek,; må
natli~a ~leddelanden om nyförvärv eller nyin· 
koml~.en litteratur. Vad kan delta ha för prak
tisk betydelse i detta sammanhang? 

Den interurbana lAneröreIsen mellan biblio
teken är av stor betydelse. En i landsorte n 
(utom förstäderna till Göteborg och Stock
bolm) boende person kan i regel ej erhålla 
lån från de tekniska biblioteken utan förmed
ling av ett annat bibliotek - är vederbörande 
låntagare anställd i känt företag, sker lånet 
aenom förmedling av vederbörande företags 
bibliotekarie -- och de tekniska biblioteken 
har inbördes livliga låneförbindelser. Det är då 
klart alt det förmedlande biblioteket, om det 
så kan, i varje fall det stora tekniska, ej utför 
uppdraget utan alt först kontrollera, att det 
önskade arbetet verkligen finnes hj)s långiva
ren. Låntagaren brukar därför i dylikt fall 
tillfrågas, var uppgift därom finnes, och så 
brukar den kontrolleras, oftast i AK, men den
na utkommer, som nämnts, med en viss efter
släpning. Det ligger därför såväl i läntagarens 
som det förmedlande bibliotekets intresse, alt 
källan för uppgiften om biblioteksförvärvet 

.uppges vid anhållan om förmedling av lån 
från annat bibliotek. Därför anges i notiserna 
källan för denna uppgift, när det rör sig om 
en veterligen ej hemlånespärrad publikation, 
som följer: För SHIB alltid, för CTHB och 
KTHB när publikationen finnes hos endast 
ett av dessa bibliotek. 

Som avslutning bör framhållas, att när det 
gäller lån av tidskriftsuppsats, så måste lån
tagaren angiva publikationens namn och om 
möjligt tryckort, årgång eller volymbeteckning 
samt uppsatsens författare och. titel. Om möj
ligt bör även uppgivas sidan, där uppsatsen 
börjar. 

Därmed torde i landsorten boende fått veta , 
vad de närmast behöver känna I iii för att kun
na utnyttja de stora resurser, som de tekniska 
biblioteken bjuder praktiskt taget alla därav 
ev. intresserade i vårt land. ............................................................ ,................. 
Mera om Clapp-oscillatorn. 

Foris . .fr. sid. 294. 
L ( C-förhålland et bör man ha tillgång till en 

ilA-meter t. ex. ett Simpsonins trumenl. Juste 

ringen t illgår så att ."A-metern inkopplas för 

mätning av gallers lrömmen. Spolen förutsät

tes vara liodad enligt de aovisningar, som 

tidigare givits . Då skall spolens varvtal mill s

kas och Ca enligt fig. 2 eller 3 ökas (för bi

behållande av önskad övre frekvensgräns). 

Minskningen av varvtalet och ökningen av Co 
drives emellertid ej längre än alt gallerström

Il en uppgå r till mellan 10 o. 15 fiA vid högsta 

frekvens. Då justeringen givit detta resultat är 

galleTväxelspänningen på buffert röret l a 1,5 

volt, och det arbetar då helt gallerströmsfritt. 

Nycklingen skedde i detta fall ej med relä, 

och det visade sig då nödvändigt jorda 

HFD1-s neutrala ända med en kondensator på 

10000 pF för alt längden hos nycklingsled

ningarna ej skulle återverka på frekvensen. 

Elt nyckeJfilter av konventionellt slag med 

tvenne HF·drosslar måste även användas för 

al t få bukt med nyckelknäppar i delta fall. 
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Litteraturförteckning 
I. Teoret isk analys: 

1. 	 CLAPP, J K : An lnductance-Capacitance 
Oscillator of nusual Frequency Stability. 
Proc_ I.R.E., Vol. 36, Mars 1948, sid. 356
338. 

2. 	 CLAPP, J K: The Clapp High·Stabilily 
Circuit. QST ok t. 1945. 

3. 	 HANSEN, H N: A Crystal Oscillator for 
Carrier Supply. Communication News, N. 
V. Philips Gloielampenfabrieken, Hilver
sum, Holland, Vol. X, nr l, jan. 1949, sid. 
1-15. 

4. 	 YPEY, D: The Clapp Oscillator. lts Theo
ry. CQ, mars 1949, sid . 27- 29, ett referat 
av 3/ . 

5. 	 DAMMERS, E G m. fl: Anwendung der 
Elektronenröhren in Rundfunkempfängern 
und Verstärkern. Philips, Holland 1949. 
kapitlen om oscillatorer i mottagare. 

II. 	Konstruktionsbeskrivningar och prak
tiska synpunkter: 

1. 	 QST maj 1948 A fligh-Stability Oscillator. 
2. 	 QST aug. 1947 The Topies VFO. 
3. 	 The Radio Amateurs Handbook 1949 sid. 

145 och 193--196. 
4. 	 QST jan. 1949 Some Notes on th e Clapp 

Oscillator. 
;,. 	 CQ mars 1949 Th e Clapp Oscillator, Its 

Application. 
6. 	 General Radio Experimenter sept. 1947 

A Fr equency Monitor for Television Video 
Transmitters an.d Other A ·M Services . 

7. 	 General Radio Catalog L, sid. 186-187. 

Under denna rubrik Jnföres korta.re c.1i~kllS

slonslnlägg fmn våra läsa·re. De ilsHrter 80m 

fra.m.föro.s få.r heU st... för vederbörlllldo in
sändare s räl[nlng. 

Herr Redaktör! 

I juninumret av Eder tidskrift förekom en 
annons betr. växelströmsförstärkare, vari om
talas att förstärkarna i fråga äro utförda en
ligt »SEN:s normer». Vi förmoda att annon
sören åsyftar det förslag till normer för ljud
förstärkare SEN 36, som nYligen varit utsänt 
på remiss till fackkretsar. Detta förslag är för 
närvarande under överarbetning och normerna 
äro alltsa ännu ej fastställd a och utgivna. 
Följaktligen är det ej riktigt att påstå att 
växelströmsförstärkare uppfylla fordringarna 
i vissa SEN·normer, eftersom några sådana 
ännu ej finnas. I annonsen borde därför rätt e· 
ligen ha framhållits, att växelströmsförstär
karna uppfylla vissa fordringar i förslaget till 
SEN 36. 

Då vi äro väl medvetna om att behovet av 
normerna ;ir stort, kommer deras färdigstäl 
lande att patikyndas i möjligaste mån. Detta 
gäller även förslagen till normer för grund· 
läggande begrepp och data för radiomottagare 
och radiosändare, SEN 49 och SEN 50, vilka 
äro under överarbetning. 

SVENSKA ELEKTRISKA KOMMISSIONE N 

Jan OUner. 
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Ma-/rnetl.k pick-up huvud 
GP7. LUtt n1\ltryck . Kän·'· 
Ilghet : - 15 dB-25 dU 
mellan 40~ _000 p/ s. 

Pris ler. 19: GO 
Jllicrocell plcI<-up GP20. 
20 gå nger större output
än jUmförliga magn e_ 
t iska typer. Kristallele · 
IU n t -ii r !litt utbytt fö r 
lno gspelande grammofon · 
sk ivo r . Kri s tallelement Ur 
IIntlhhyg roskft pisi<t och 
stöttiä l,ert. 

Pris ler. 45:-

Colvern trådlindade 
potentiometrar l, 2, 3 
och 4 W. lir. 5: 50
7: 50 bro Remix, Ahvays 
kOlpot. 0,5 och l meg
ohm med 2-pol. ström
brytare. S·märkt. Kr. 
7: 60 hr. Kolpot., utan 
strömbrytare 0,2-0.5 
-1-2 megohm. Kr. 
5: 40 bro 

Kristallmillrofoninsat

ser i miniatyr. 

typ 1\11 17 dim 23 mm! 


Kr. 18: 
typ MIC18 dim 35.5 
mmZ Kr. 18: 

:\d\'ance signalgenera· 
torer, typ E. frekvens
)mråde : 100 Kc/ s-6'O 
Mc/ s på grundfrekven
serna . Noggrannhet ± 
l %. Kr. 375: - netto. 
Typ 83. Frekvensom
råde 100 Ke/ s-30 
Mc/ s fördelade på 5 
oliktl band. 

Kr. 600: - netto. 

Hörtelefon lypHospltll1 
4.000 ohm motstiind med 

bOlnull ssnö re. 

Prl. lir. 28 : -. 

Hörtelefon typ X 2.000 
ohm mot . t:1 nd med bom· 
uIl "s nö re. Pris Kr. 18:-. 
l{uddhögtlllllre Accos dim. 
4 31 \6" (lia m . II/u" tjOCk . 
Pri. J{r. GO:-. 

Cbampion Reseradio, 
typ C 449, med 3 väg
längdsområden : -kort-, 
mellan- och långvåg, 
ställb. kortvågsantenn 
samt sparomkopplare. 
Pris exkL batterier Kr. 
198: -, med batterier 
Kr. 219: -. Rabatt en
ligt klassning. 

Simpson universalin
strument modell 260, 
inre motstånd 20.000 
ohm/ . Pr. 250: - nto. 
D:o med skyddsloek 
av jal llsityp pris Kr. 
275: - n to. 

~ .....• - . 

~ . 

..... --'.- : 

• 
Shnpson rörvoltmeter. m o 
d ell a03. Lik - och vuxel
R ~ilnnl ng: 0- 1200 V pit 
5 oUka områden. Oum
skula : 0-100 megahIU p:\ 
5 olika omräuen. Lli' 
spUnning: 0- 1.2. 0-- 12, 
0-60. frekv 'nskurvun rak 
till 100 kp/ s. HF-spän 
ni lIg : (med kristalltill· 
sats . testkropp) ~O V. 
F r~kv nskurvnn ra k 20 
kp/ --100 Mp/ s. 
Pris Kr. 350: - utan 

jatusl. 
Pris ler. 875: - med 

jalusI. 

Kab el. pias tIc· oc h slikes· 
omspunnen . 2 XO. 75, samt 
nediednIng. Sorterade far
g er. 

Feedertedning (band
kube!) 
300 ohm Kr. O: 6!S nto . 
150 ohm lir. O: 55 0to . 
75 ohm Kr. O: -1.6 nto. 

309 
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P H I 11 P S tongenerator CM 2306 

är oumbärlig i serviceverkstaden 
Den är speciellt lämplig för modulering 

av signalgeneratorer vid snabbkontroll 

av mollagare utan grammofonintag och 

för signalföljuing vid olika louIre · 

kycuser genom hela rnOllagaren. Pris 

elldast 220 kr. Begär specialprospekt 

från Philips rniitin strHmcntuvdeluiug. 

SR 102 
· gedigen 
bilradio 
för alla 
våglängder 

Den nya SR 102 li r en liten kompakt konslrnktio'n, som vul 
harmonerar med bilens interiör. Län llvåll' 160-400 Kc. :llel
Innvdg 550--1600 K c. Kortvåg 11-17 mc. Pusb-puII slutsteg 
Automatisk volym kontroll o. In b. störninll'sskydd. Krafti g 
högtalare Illed stort frekvensområ{\ e. Se denna elell'anta bil 
radio i vä r mo nt r p,1 S:t Eriks mlissan 26/ lO/ O. 

o 

l fr 
AKTIEBOLAG 

Spåug:J. - Tel. 3634 66, 363461, 363468, 363469 

Problemsidan 

Semestrar och sommarvärme tycks ha 

krympt ned Likströms lösarskara till endast 

en tiondel av den vanliga. Detta smärtar Lik
ström som ville se högar av kuvert innehål
lande lösningar hopa sig på skri,'bordet. Men 
som han är en oförbätterlig optimist, dä det 
gäller människor i allmänhet och problemlö
sare i synnerhet, låter han sig inte nedslås av 
denna, som han hoppas tillfälliga nedgång i 

lösningsfrekvensen utan kommer som vanligt 
med två nya problem. Denna gång är en av 

uppgifterna, den lätta, inte ett renodlat räkne· 
problem utan även något av ett elektriskt 
»förståndsproblem». Så nu får vi se hur ett 

sådant försök utfaller. Hrr Gallerström och 
Fält är med tills någon vill ut-rota dem igen. 

Efter denna inledning övergå vi till lös
ningarna. Uppgift 4 A har behandlats fram
glIngsrikt av herr Clas Johansson, Västerås. 

Han föreslår ett schema enl igt fig. 1. TiIläm

t, l,~ ~ 

~;~ 2,'1 Io.,~o.',,~2'V+ QOJ-.l'Jr'--.
i~·i. i." 

F/fj.J. 

pas sedan KirchoH's lagar erhålles ekv.-sy

stemet 
(l)i1+iz=i3+i4 

2,1 = 0,03 . i3-O,6i4 (2) 

2,1+2,1 = 0,02· i2+O,03i3 
(3) 

2,1-2,1 = 0,01 . il +0,02i2 (4) 

Detta ekv.-system skrives under sm all

männa form 
i +i2-i3-i4 =0 (1)1
3i3-60i4 =21O (2) 
2i2+3iS= 420 (3) 

i -2i2 =0 (4)l 
Genom kombination av eh. (2), (3) och 

(4) kan ':1' '2 och i3 uttryckas i i-t 
i3 =70+20i4 (5) 

i =105-30i4 ('6)2 

il = 210-60i4 (7) 

Insättes detta i ekv. (1) erhålles 

i4 = 2,2 A, varefter övriga strömmar beräknas 
med ekv. (5)-(7) till il =78 A, i2 = 39 A och 

i3 =114 A. 
En likvärdig lösning har inlämnats av Mar

tin Norman, Ursviksvägen 12 A, Ulriksdal . 
Och efter detta problem kan vi lämna batte

rierna för en ganskal llng tid framåt. 

Uppgift 4 B löser man bekvämt på följan

de sätt. Fig. 2 visar ledaren i ett vertikal- och 
ett horisontalsnitt. Totala strömstyrkan var l . 

Strömtätheten är således l / nr och strömstyr
kan inom cylindern och radien x följaktligen 
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x'1/r' . Fältstyrkan på avståndet x 
rens axel erhålles ur 

271xHm= 4nlx'/r 

Ha:= 2Ix/r' 

J 

r 

från leda· 

Flödet d Cb inom den smala rektangeln l· dx 

är 
d (/) = 2Ixdx/r' 

vilket ger totala flödet 

Cb = 2Ixdx/ r' 
(/)= 1 

Eller om strömstyrkan räknas ampere 

Cb = 1/ 10 

I samband med denna uppgift beklagar 
Likström två saker. Dels att ingen lösare 

lyckats lösa uppgiften rält, och dels, all han 
fortfarande presenterar lösningar där räk· 

ningarna gjorts enligt CGS·systemet. Likström 
är dock ingalunda någon motståndare till det 

rationaliserade MKSA·systemet. Tvärtom. Han 
kämpar ivrigt med alt helt sätta sig in i det 

och kommer vad det lider att plocka fram 
problem, där det nya systemets överlägsenhet 

är påtaglig. 

Och så ska vi väl ha några nya problem att 
svalka oss med i »sommarhettan». 

Problem 6 A (lätta uppgiften): 
Gallerström, som för länge sedan av· 

20000.n. 

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

l/g-


A!~~ 


RADIO 
Dn som är intresserad av 
[Oadioteknik kan genom 

Brevskolan lära Dig mera om l'adio. 

Brevskolans större radiokurs hal' fått högt be· 

tyg a~' fa ckmän och elever och användes även 

som lärobok vid många av Sveriges tekniska 

skolor. 


r ------------ ----ITcletelinili: Förmans kurse to Avloppstek nik nandel och hant-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

skuddat sig stadens hank och stör och till· I 
bragt dagarna m.ed att vila sitt nervsystem I 
på en oändlig badplage med en ovan· I 
hängande him.mel, där aldrig minsta moln . I 
skockade sig vid horisonten, var både in· 
och utvändigt stekt, då han hastigt och 
lustigt ställdes in/ör ett problem. En /. d. I 
skolkamrat till honom, en man med ell Isärdeles in/amt sätt, slog sig en dag ned 
vid hans sida i sanden och l'pphov sin I 
röst : »Du som är en smula elektrotekniker 
ska /å ett problem all klara ut, innan sista I 
delen av dill övre innanmäte smälter ned 
och rinner ut i sanden. Jag har en drossel I 
med okänd induktans och resistans. Den I 

Rnuiotekni kcr · 
ku r ser 

Radio 
Grunukllr s ! l'udio 
Si>:naltcJ,nil' 
y rl, esk 1I rS0r 
Grullukurs t' f 

Vil.l"me- och 
Sl.lnHetstelcniJ< ; 

Ingenjö rsku rser 
Verkmii s tn reku rscr 
!\[a~ki n Lstl:; 1I rSC r 
Yr l.: es kllrsc r 
Vii.gbyggnads
telmik 

Vii;;m1i ::ttnl'ekul's c r 
Scha l, tmU s lu re
kurser 

Förmnn s1,ursc r 
Yrkesku r se r 

Syo, telmlsJm 
kurser: 

Arbe ts ltlgst irt n iug' 
Nya urbetar · 
skyuu.slage n 

Avlopp s teknik 
Gnstelmlk 
Elsvet smi ng 
Gnssv "ts nin~ 
Mnterialliira 
[ lluu s triell 
o rg-uuisation 

Verkstadsteknik: 
Ingen jHr s h: u rse r 
VerkmUstarel{ll r :O;;Cl" 
Förrnnns kur ser 
Yrkefi kurSer 
1\."11 rS(..I r för arlJets

stuuiemiin 
Kurser föl' 
planel'ingsmUn 

Svetsnll1gstcknj}( : 

Verkmli~ta rekurscr 
Förman s l,u r 3er 
Yrkeskurser 

Smldesteknil< : 
Ver kniU sta reku rser 

sistnämnda är obetydlig och den först· 

Yrkesl<urse r 

Gro\'plåtslnge.. i: 
Vel'klllä Btn r e l.: 11 r~el' 
Fö rma n::51;:lIr s~r 

Träfi.,rlWlin",: 
V~ lokrn;i ~I· a r ~ k u rser 
F(~ l'Ola n~ku r ser 
Y rk es kurser 

iUaskinte](nik: 
Ko n s tru ktö r s
kurser 

Verkmii s Iare· 
kur tier 

F örman 8J:;urscr 
R e pu ratiir skurser 
.:'Iron törslnl rser 
l\Ia !:lki ni s tkursc r 

)[olorle l<olI< : 
Verkmii ~tn rel.:::ur sc r 
FÖl"rnan-!=\ k u r scr 
~[oll ti)rl\. \l rSe l· 
~Io to r s kö ta re

ku rs er 

Eleklroleknil< : 
I n genjö rs l;:,u r ser 
'~e lokUlii s tare 

kurser 
~Iu ~ k in istku rser 
Ins talla törs kur
~er fö 1° B· och 
C · u ehörighet 
~rontör SklI. rSer 
Liirlingskur f5 r 

Yrkeskurse r 


GJuteritelnli1( : 
~r:istare};:nr ser 
[i'örrnnn Akurs er 
Llirlillgskllrser 

R:ttch.nil( : 
In g'cnj ör ~ kurs e. r 
Hit lll"cku rscr 
j.\.mnesl..:urser 

Nya teknisko. 

l{urse r: 

ArlJetslags~t [(tn! ll g
::\ya 3rbe rar

Sl,yuuslagen 

Gas te knik verk: 
EJ sv el~ n in g Praktis k r ijl,ning 
Gas~wet" njng Gl'unukurs i 
, [a tc r ia lUira bolcföring 
Indu~ r r ic ll Företagsekonomi 

orgnn i::iut ion Yrl, ese l, QDOm l 
Industriell Grundkurs l 

:-5jälvko~tllau s l,alkyln tion 
b erakning ArGi r sjund ik 

D en elel,trls kn Sve nsk handels
faran k orrespondens 

T riimate rlaJl ii ra Steno g-rafi 
Ce llulosakurse n Vrilskrivning 
Verk~tad skurse n Textning 
Vattenleduin;r. 

t 'k nik Renlskolelturser: 

Speeia.lkurser: Fullstilnuigo kurs 
f nr realexamenRHknesticl.;:an Rrals koleiimnCJlAvviignjng l l'erie llitilllngElektrotekni,ku 

lJerUknin g ar 
Huslk ochIsolation· bobby:mätni llgu r 

Aruct$slu uier Amatörteate r 
Kö r[w rt (J ro"e t Pianospelning 
Planschve rk för Vi olinspel ni ng 
y r kesu nd ervls· Att sjunga till 

ni ng m. fl. gitarr och Juta 


l\rusikleun r~ku r~' 

Språklrorser : Gru n\lkurs 
Grundkurs i teckning
S\"ensl;:a Grundkurs l 
Engelska mftlniDg 
T y8ka o Fransku Orientering
Rysl, n, Spnns];:u Schack 
E s perunto 

FijrenlngsprobJeln 

BrevskDla~1l 

SiLnd pro5lppkt över de kurser jag 
struldt unller. 

Xamn 

Bo' tad 

Pos taur. ... P R 9 
TEXTA-----------


I Brevs110lans teknisl{a 
studiehandbok finner Du 
aJla upplysningar om kur
ser, priser m.m. Rekvirera 
den idag. 

L)LJ 
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Kopplingshandboken 
bästa hjälpmedel för alla, 

80m syssla med Radio 

Innehå ller fullständiga schemor med 
alla kopplingselement och data för så 

gott som samtliga 

amerikanska och europeiska rör 
C:a 850 olika schemor. Pris kronor 6: 95 

Hos Eder bok- och radiolwndlare eller 
direkt från 

AB BEVA.TEKNIK 
Linköping 

Radiotekniker 
gärna med realexamen och med laboratorie
praktik erhnUcr ansl,illuing pil vur experL 
mentuvdclnin g. Arbetet omfattar expcrirucnt 
och bygg nad av speciell mlitappara t ur med 
an knytning Ull såväl svags trömstekn iska som 
finm ekani ska området. I!'inmekanisk praktik 
rilltna s därför som merit. 

Svar med meritförteckning, bet ygsav skrifter, 
uppg-ift om Iöncanspr' k. tidi gas te tillträ des
dag och r~fc re ll :er 88 mt med foto ställes till 

AB SCANIA-VABIS 
Södertälje 


Fcretaget SPP-anslutet 


BANDMAGNETOFON 
Ritning p8 mek. och elektr. delar med utförlig 

arbetsbeskrivning kr. 7: 30. 

Magnetisk skärmad inspelningshuvudet, 
lågohmig kr. 27: 50. 

Ritning med arbetsbeskrivning f'ill wire~ 

recorder kr. 9 : 30. 

Till samtliga priser tillkommer porto. 

SCANDAG 

Drottninggatan 42, Örebro 

312. 

nämnda vill jag bestämma. Jag har ingen 
induktansmätbrygga, men jag har en 
växelströmsgenerator med fast utgångs
spänning och variabel frekvens. Dessutom 
har jag normalkondensatorer och vanliga 

H ur bär jag mig åt ? Eller bättre hur bär I 
du. dig åt?» 

Ja, lmr bar Gallerström sig åt? För
klara detta med schema och räkningar_ 

Problem 6 B (svåra uppgiften): 
Doktor M Agne T Fält å sin sida hade 

kopplat av alla intellektu.ella intressen så 
grundligt, att han började längta efter att 
få koppla på dem igen. Han var därför 

nästan tacksam, då han blev störd utat; 

en helt obekant man i 20·årsåldern med I 
blygt utseende och tillbakadraget sätt. 
Nämnda yngling visade sig bedriva elek
trotekniska stud,:er, och dessa hade nU fört 
fram till tillämpande t av symboliska meto
den . Ejtersom den stackars ynglingen inte 
'varit lOO-procentigt framgångsrik i sitt 
problemlösande, :;ökte han nu hjälp och 
tröst hos doktor F ält_ 

Denne förelades således följande pro
blem: En kondensator med kapacitansen C 

Trådlindade 

potentiometrar 

Emaljerade fasta- och 

justerbara motstånd 

Svagströmsmateriel 

Service- och tavel

instrument 

Radiomateriel 

Begär vår nya katalog! 

FRÅGA ALLTID 

AB ELTRON 
STOCKHOLM Tel. 507993, 50799~,513401 


GOl EBORG Tel. 186718. 186719 


Direktförsäljare 
av sekundärhögtalare 

parallellkopplas med ett konstant mot
stånd med resistansen R. Vilken kurva be
skriver spetsen av visaren för den kom· 
plexa impedansen, då frekvensen varierar? 

Doktor Fält visade inte ynglingen i de· 
talj, hur han skulle lösa uppgiften. ntan 
gav honom endast några korta fingervis
ningar. Sedan översände han problemet 
till Likström och berättade, att den blyge 
ynglingen klarat problemet på några mi
nu.ter och det trodde han, att även P R:s 

läsare skulle göra. Som semesterrelaxation. 

Alltså upp till kamp kära lösare och glöm 
inte alt lösningarna skola vara redaktionen 
tiJlhanda senast den 15 september, adress 
POPULÄR RADIO: s redaktion, postbox 3221. 
På kuvertet skrives »Problemlösning 6 A:b 
resp. »Problemläsning 6 B». 

Lösningar till problem 6 A och 6 B kommer 
att införas i nummer 11, där lösningarna 
kommenteras och namnen pii rättlösarna publi
ceras_ Och som extra nyhet meddelar Likström 
att vid årsskiftet kommer priser att utdelas till 
de flitigaste och bästa problemlösarna : de tre 
bästa kommer att tilldelas var sin gratispre
numeration på POPULÄR RADIO för 1951. 

Likström. 

BVTB~ OCH FURS;(LJ~nGAU 

!lA-mätare 

(}-GO fiA , G5 kro no r . 


H . BRACOXXUlR 


D.lÖrnstorp sgatan lO, ~I a l III ö . 


Å alla större platscr anstiilla vi intresscrade 
försälja re för våra för s tklassiga högtalare. 
God fö rLj ii ns t utlo,'as, du högsta provlöioll 
mmnas. 1:', dem onstrutionsapparat e rhålles 
40 ' I,. Rekv. pro spel;t och fö rsilljningsvillkor 
omgående. 

RADIOJUSTERINGEN 
Skånegatan 80, Stockholm 

tel. 442426 

Kärnpaket 

till 


Inspelningshuvud 

Filrdiga kilrnpaket till bandinspelnings
huvud för den i P. R. beskrivna appara
ten bestående av 52 lameller av ,u-plåt, 
värmebehandlade och slipade enligt före
skrift. Pris för komplett par kr. 14:-. 
G2 st. lösa lameller, värmeb. men ej sli 
pade kr. 7 : 90. Exp. portofritt. Begränsat 
parti, lev. så lilngt lagret räcker. 

IHandelsfirman WINDSOR 
Box 200 21, Stockholm 20 - Postgiro 35 7111 
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.\TT GöRA FRA::IISTEG ÄH OMöJLIGT flir en fors
kare, som ej Ilar pålitliga och prakliska mätinstrument. 
Yi<:to ria Inst,rumen ls Co., SOlU har insett. detta , konstrue
rar och tillverkar högk~assiga elektriska mätinstrument 
lämpliga för mätning a\' likström och \-ä xelström ay alla 
frekvenser. 
Förbättringar göras oavbrutet. och största omsorg i I iIl
verkning och provning garanterar en högklassig produkt. 
Victoria Instruments Co. iitager sig gärna tillverkning 
av instrument föl' specialänclamiil Och företagets mal är 
en belåten l_undkrets, som ej t\-ekar att be om iljälp i 
specia lfa ll. 

KONSTRUKTION 
Systemen i vridspoletyperna äro upphängda i polerade 
stålspet.sar, som l'agras i fjlideruppbängda syntet iska sle
nar. Dett.a är et.t avse \' ärt framsteg i instrumentkon
struldion, då risken för stötskador förmiuska s. Visarna 
äro a\' aluminium, med kniv- eller spadspets. Spegelska lor 
och belys~a skalor monteras pii. begiiran . Magneterna äroMODELL 4" t illverkade av väl å ld rad Tico nal, Alcomax eller Cobalt

REKTANGULÄRT 	 beroende på mätområdel. Höljena äro tillverkade a\' 
pressgjuten bakelit utom för t ropiklyperna, där de bestå 

5 f/-A och uppåt av aluminiurorör med svarvade paneler och bakstycken.
2,5 mV och uppåt Höljena till Ph" ins~rllmenten ii ro gjlllna i Silicon-alumi

Tillverkas liven nium. 

med 8" skala. 


SPECIALUTFÖRANDEN: 
Yiix e:s tl'ömsi nstrllluent med inhyggd likril<tnre utföras Sil, 
att dämpningen blir d en~amma som för likströmstyperna. 
lnstrumen. en ä ro tellJpera t urkompenserade, och deras 
låga förbruJming gör dem liilUpliga fö r mätningar, där 
\'fidj ii rnstyper ej kunna a m-iindas. 
Termokorsinst rumen ten bestii n v ett nidspoleinst rUliIcn t 
Il\" st: ndardtyp med inbyggt termokors. De leyereras nJPd 
lll ii:own"tden f r ii n 5 mA och uP!l,i t uch kunna aIl\'flndus 
fiir a Ila högfrek\'ensmä t ninga 1' . 

Inst r ument, som skola montera s i järn- eller stålpaneler 
utföra s på begäran med kompensering föl' panelens mag
ne : iskt shuIltande im-erkan . 
HerIlle:iskt till s ln tna in s trument för tro!l ikbruk och lik
nande tilherkas i 2V2" och 3V~ " med llo11jnscering. 
l'l'iser l;illln ~s på begiiran. 

AB BO PALMBLAD 
Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm S Växel 449295 



POTENT10METRAR 


T ekniker hä förtroende för 
Tesla - Produkter. 

Tekniker n ha r fö r t roe nde fö r de ltoda erfaren heter, 
so m tusenta ls tekniker haft av Tesla-potentiometrar. 

T esla - pote ntiometrar ha: 

Lftng liyslängd - Lj udlös ocb lätt vridning 
- Brusfri kolbana - Enbålsmontage 
Mekaniskt mots tåndskraftig konstruktion -
Fu llstän c1 igt a vsldi rmad motståndsbana 
Länga förtenta anslutningskontakter. 

T esla-Potentiometrar finnes 'i flera, olika 1.1 / 

fömwlen tör standar d och special-ändamål , 

Typ Diam- B ru tfopr l!'ii 

7'.!O 27 mm u tan strömbr,tare l ( r . 3:30 
730 27 mm med cnpol. strömbr. l{ r _ 4:5() 

WNU:W 32 rom utan strömbrytare Tir. ~ :JO 
WNG\Ji) 32 mm med 2-poL s trömbr_ l(r , 6 :50 
WNG9G 40 mm utan strömbrytare l\. r . ö:40 
W 1"697 40 mm med 2-pol. strömbr , l{ r , 7 :6{) 

Dess utom finnes specialpotentiometrar 
såsom dubbel-potentiometrar med t\' å 
axlar samt dubbel-potentiometrar med 
gemensam axel. 
Tesla-poten ti ometrar kuuna le,ereras 
med nid- el ler tryck- och d ragström
lirytare, 

I 

l
OB S ! Alla T e3la - P o tentiometra r 
u to m 7 20 o ch 7 ~O h a numera press

Igjuten k ll p a av lättme t ~ JI. 

En gång pro1iade - alltid använda. 

'resla - R(lrZiodel ar. 

_ GENERALAGENT FÖR SVERIGE: 

AB GÖSTA BAtKSTROM Ehrensvärdsgatan 1-3 Stockholm K 
Tel. växel 540390 


