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RELÄ, typ RL 
:ir ett enklare relä avsett fö r anHiggningar dlir st römluetsen 

s kall manöneras mecl en enl< l brytning, slurning elle r 

växlin g. 

Reläet u r normalt utfört med en växelkontakt. vilken kan 

nnvända~ som brytnings· eller s lutningskontakt om sli er

ford ras. Kontakterna äro av s ilver och kunna normalt b>

lastas med c:a 60 tV. 

R eläet levereras med följande Iindningsda ta : 


Xl'. 

R~ 10 

R~ 20 
RL-- GO 
R~100 

RL-200 

)Ianöyer· 

-ström 
mAmp. 

8-13 
14- 30 
30-- 65 
GO--120 

140--350 

-spänning 
Volt 

40-80 
20--40 
12-20 
5-12 
2- 4 

*) = ± 10 % Egenförbrukning 0,5-1,5 W 

LikBtr. 
motst.· ) 

Ohm 

4500 
1500 
350 
100 

12 

Yid förfrågan eller beställning angi \"t'S driftspänning. 
strömstyrka (tillslagsström ) samt föl' I' ilken ström och 
spänning kontakterna äro avsedda. 

RELÄ, typ RT 
lir lmvnclsakligen avsett att manönera sl·ag·~trölJ1SkrelSar 
a 1- olika slag, exempelvis fi i!" lelefon·, signal- och alarm
anläggninga r. Genom s in lämpliga (} imensioll ocll k ontakt
antal pa. . ar det u tUlä rkt för inbyggnad i s tati v och nppa
rater. 
(Relä RT Levereras till Kungl. Telegrafverkct, Statens 

Järnvägar och Kungl. Luftfart.sstyrelsen m. fl.) 


Kontaktmaterial. 

Samtliga kontaktfjädrar utföras normalt med dnbbelkon

tnktpr a v silver för en kopplingseffekt av c:a 20W, men de 

kunna p:1 begäran erhållas mell stora silverkontakter för 

högre effekter. 


Kontakter. 

Reläet levereras med en eller tya grupper och max. 10 fjäd

r a r pr grupp. Detta möjliggör upp till 10 brytningar eller 

S slutningar eller 6 växlingar pr relä. 

För att åstadkomma fördrÖjda funkti ()ner kan den ena 

grnppen bestå aven värmefjädergrupp (bimetall) som icke 

påverkas av reläankaret. 


Rulle. 

~orlllalt utföres den med en enkel lindning, men kan på 

begäran förses med tva eller tre lindningar samt en trög

verkande hylsa. Lindningen utföres med 10-15000 Ohms lik

strömsmotstånd ocll för en manöverström från c:a 2 till 

500 mA. 


Vid beställning. 
För att kunna dimensionera lindning, kärna, fjäclergrnpper 
etc., erfordras följande uppgifter: 

driftspänning för relälindning, 
- tillslng~ström. (i vissa fall också frånslagsström, för

dröjning etc.) 
- reläfunktion, (användning, kopplingsschema) 
- fjädel'gruppernas u tförande, (kontakternas funktion) 
- ström, spänning och belastningskaraktär, för vilken kon· 

takterna äro avsedda. 

SVENSKA RELÄFABRIKEN A.-B. 

Sjöbjörnsvägen 62 . STOCKHOLM 9 - GRÖNDAL· Tel.: 190200 (växel) 
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Smalt eller brett tonområde vid l judåtergivning? 

i/B GYLLING & 

VOLT ·OBM·DB·MJ\·~IETER 
20.000 Q/ V AC och DC 

AC Volt 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
DC Volt 0-2,5---10-50-250-1000-5 000 
Ohm 0-10 k-JOO k-l meg-10 meg 
1l/1. 0-50 
mA 0-2,5-10-50-250-1000 
Ampere 0-10 
(18 -20-+3 -8-+15 +6-+29 
Output V 0-2,5-10-50-250-1 000-5 !00~0!.-~~~~=2!~~~!!) 
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DetLa Htora, (290 X 220 X 125 mm) förnämliga 

Philips.instrument G)[ 4132 är avsett aH an· 

vändas i laboratorier, inom telefoni. och radio. 

området i elektrotekniska industrier vid mäl. 

ningar på t. f' X. tonfrekvensförslärkare, trans· 

formatorer, td >fonledningar m.m. Mätområdet 

sträck er sig mellan l m' och :300 V, och inom 

de tta områdc är inre motståndet konstant 1,2 

mcgohm. Dclla bc tydcr sålunda på 10 mY. 

området ett inrc motstånd av 120 megohm/volt. 

Karakteristiken är rällinjio" mellan 25.15000 

p/s, alltså över hela tonfr ck,"ell ·området. Utan 

att skadas tål instrumentet ink ppling över 

300 V även vid inställning på lU mV.området, 

efte rsom den inbyggda tvåstegsförstärkaren 

automatiskt begränsar strömmen genom visar. 

inotrlJmentet. Avläsningen sker med knivvisare 

och praktiskt Lagd linjär spegelskala med 120 

mm längd, som kan kontrolleras med cn fr~n 

Di"aell S;OI1C!r 290 X 220 , 12.5 mm . 

instr umentet uttagbar kalibreringsspänning. 

Instrumentnoggrannheten är hättt'c än ± 2 %vid 

frckvenser mellan 25.10000 p/s och bättre än 

± 3% vid frekvenser mellan 10000.15000 p/s. 

Driften sker direkt från nätet, och omkoppling 

kan göras mellan no och 245 volt växelström 

50 p/s. Möjlighet finnes alt ansluta instrumen. 

tet till 6 V ackumulator eller likströmsnät med 

hjälp av växelriktare. Begär närmare upplys. 

ningar av ingenjörerna på vår mätinstrumcnt. 

avdelning. 

~ 

$VENSKA AB PHILIPS ~ MÄTIHSTRUMEHTAVDELHltlGEH STOCKHOLM 6 



I 

heders 
Kanske 

utan i en 
form. 
kriget 

krista ll
olika ändamål. I 

kortfattad 

Av ingenjör Arne Sundin 

· 
eller kisel, med vilken en tunn 

molybden.volfram gör 

21.311.632 

JU ter och 18 mm lång exkl. lödändar. Li riktarna taga 
all tså ringa plats och kunna i regel monteras hängande i 
kopplingstrådarna. 

För IN34, som är en germaniumkristall gäner följande 
data : 

Kristallikriktaren har kommit till 
igen inom högfrekvenstekniken. 
inte precis i den från rundrad ions barn
dom välbekanta skepnaden, 
mera fulländad och lätthanterlig 

Amerika har nämligen under 
framkommit ett flertal typer av 
likriktare, avsedda för 
nedanstående clrtikel ges en 
översikt över några av de viktigaste an
vändningsområdena. 

,.

• 


Den moderna kristallikriktaren utgöres av en slipad Ii
ten platta av germanium 
fjädrande träd av volfram eHer 
kontakt. I kontaktpunkten uppstår härvid Iikriktarverkan, 
å att motståndet för en ström i ena riktn ingen är många 

gånger större än för en tr ··m i motsalt riktninO". Storleks
ordningen hos dessa m tstånd v riera n got med den på
tryckta spänningen men Ii ger omkring 0,5 megohm i 
spärriktningen, resp. 100 ohm i genom.släppsriktningen. 
Konstruktionen hos ett par typer kristalli riktare yl. 
vania l 34 och l ' 21B, fnmgår av fig. l. 

Inj tering n av likriktare tin lämpliga data utföres en 
gång för alla vid tillverkningen, vareft r den förseglas. 
De egenskaper likriktaren härvid erhåller bibehållas se
dan praktiskt taget oförändr ad under lång tids använd
ning. 

Till formatet äro kr' tall ikriktarna Ilärmast jämförbara 
med en-watts stavmotstånd. l 34 är sålunda 6 mm i dia· 

~~KT-

LÖO~IN4 

LÖOANOA 

C.EMENTvA~ -----f- 

KERAMISKT 17nf:7t>.".,.,. 
KONSTMA.SSAHÖLJE. 

!<ONSTMA':.SA 
VAX ---I-- CEMENT 

r ÖR CrVLLDLOCANDA BO T TE.N
KOHTAKT-

Max. spärrspänning, toppvärde SO V. 
Allodström, medelvärde 0--22,5 mA. 
Ma" . kort arig strömstöt, toppvärde 200 mA. 
Max. anodström, toppvärde 60 m . 
Max. ström j spärriktningen vid SO V 2 mA. 
Diagrammet i fig. 2 "isar en jä Iörelse mellan l N34 

och rör t 6H , använda som likriktare vid 20 kp/s med 
olika belastningsmotstånd. 

En likriktare, som nyligen annons rats ocb som nä 
mast kan jämfö ras med I N34. är l N3 , som kan använ
das upp till 100 V spärrspänning. Kapacitansen är 0,8
1,1 pF mot pF för l N34. Spärrmotståndet anges 1'11 2,5 
megohm och minsta livslängden till 5000 h 'd 22.5 mA 

~öRCrVL.U) 

TOPP
~""AKT 

l-ÖOHING 

~TAKT-
T D 
l<; I SE.l.. 
KRI!>TAL.1. 

JUSTERltl<:,5
Sk:1WV 

ström. 

Av likriktare ed kiselkristall fi nnas ett 
fleltal typer, huvudsakligen a sedda till blan
dare j suprar för centimet rv gor. I N2lB är 
sålunda lämplig upp till 3 000 Mp/ s, l N23B 
till 10000 Mp/ s och I N26 till 2S 000 
De ge en dämpning i blan.d8l' Iocgef av 6,5
8 5 dB._imped-ttns mätt från mellallfrekvenst
sidan är 150-600 ohm och signalstörnings
förhållandet är mycket gynnsamt. 

F ig. l. Genomskärn ing a två olika typer av kristallikriktare. T. v. visas en Några användningsområden fö r lN34. 
germaniumkristalJikriktare (Sylvania I N34) , t. h. kiselkristallikriktare (Sylvania 

Denna likriktare s les av tidskrifterna attIN2lB). 
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Viktigt meddelande 
till våra lösnummerköpare. Genom papp ersransoneringen måste POPULÄR 
RADIO:s bruttoupplaga begränsas. Om Ni prenumererar behöver Ni emel
lertid inte riskera luckor i 1948 års årgång. 
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Fig. 2. Jämförelse mellan l N34 och röreL 6H6, använda som lik· 
riktare vid 20 kp/s med olika belastningsmoLstånd. Vid 2 volt · 
påtryckt spänning användes de streckade kurvorna och dividera, 

de avlästa spänninl!:s, o h strömvärdena med 10. 

döma ha blivit mycket populär bland ser vicemän och 
amatörer. I en av Sylvania anordnad pristävling för ama
törer där det gällde all använda l N34 till olika apparater 
inom radiotekniken återfinnes en rikhaltig provkarta på 
likriktarens användningsmöjligheter. Det skulle föra all t. 
för långt att här gå in på alla de områden, där kristall

IN!>4 
+ 

Fig, 3. Ett ('nkelt växc]sLröm"in.ll'lllll t-n L 

mA 
1,0 

o.s 

o V 
O o.s 1,0 _ 

Växelsp. V 
Fig. 4. Kalibreringskun a för anordning enligt fig. 3. 

likriktare lämpligen användas, varför blott några av de 

viktigaste kunna behandlas. 

En enkel likriktarkoppling, varigenom ett likströms
instrument kan användas för växelström återfinnas i fig. 3. 

Utslaget på mA-metern visade sig vid prov med denna 
koppling öka linjärt med den påtryckta växelspänningen, 
se fi g. 4. Fullt utslag på mA-metern, som hade ett inre 
motstånd av 220 ohm erhölls - som framgår av diagram
met i fig. 4 - vid en spänning med effektivvärdet 1,2 V. 
Vid SO-periodig ström står instrumentvisaren icke helt 
tilla, utan darrar något. Detta fenomen var dock utan 

betydelse och instrumentet kunde avläsas med god nog
grannhet. 

I radiomottagare av konventionell typ använde~ ju nu
mera så gott som uteslutande kombinationsrör, som dels 
arbeta som detektor och likriktare för AVK, dels S0111 

LF- eller MF-förstärkare eller slutrör. I dylika mottagare 
vinnes ingenting med att låta en kristallikriktare övertaga 
detektorfunktionen. I apparater för transportabelt bruk 
eller vissa batterimottagare, där dimensioner och batteri
ekonomi är av största betydelse, kan man däremot med 
fördel låta kristallikriktaren ersätta vissa rör. Fig. 5 och 
6 visar kopplingen för lN34 använd som signallikriktar ' 
utan resp. med AVK. 

Tack vare sin ringa vikt är också kristallikrik tarna 
mindre känsliga för stötar och ovarsam behandling än rör, 
varför de även ur denna synpunkt äro lämpliga i transpor
tabla utrustningar. 

De på senare tid så populära rörvoltmetrarna och sig
nalanalysatorerna för dynamisk felsökning äro i många 
fall utrustade md en testkropp med kristallikriktare i 
stället för rör. Tack vare likriktarnas små dimensioner 
kan denna testkropp göras liten. Den låga egenkapacitan
sen medger också att frekvensområdet för instrumentet 
utökas uppåt. TestsladdaTlla bli också enklare genom att 
man slipper glödströmsledningar till testkroppen. Fig. 7 
visar en koppling och fig. 3 det praktiska utförandet av 
en dylik testkropp, användbar för frekvenser upp till 
100 Mp/ s. 

Vid undersökning av mottagare kan man t. o. 111_ ansluta 
en högohmig hörtelefon direkt till testkroppen och lyssna 
på signalen och lokalisera brum, självsvängning, distor
sion osv. Användes den med en rörvoltmeter eller ett ma-
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Fig. 5. lN34 om detektor. 

giskt öga, som kalibrerats, k Il man lack vare den laga 
kapacitalIsen och höga ingån <Tsimpedallsen direkt mäta på 
högfrekvenskretsar utan att få någon nämnvärd rrekvem
förskjutning. 

Kristallikriklare som blalldare. 

Ett a de hittills viktigaste Jl\'ändningsområdena för 
kristallikriktare är funktion n som blandare i uperhetero
d mer för cenlimetervå"or. I denna egen;;kap har den i 
första hand kommi l ti ll användning i ekoradiomottagare. 
[ dylika mollao-al'e kunna vautj a blandarrör icke an· 
vändas fö r blandnino- av signal- och os illatorspänning· 
arna, utan speciella blandarkopplingal' måste tillgripas. 
~peciella dioder ha konstruerats för detta ändamål och 
använts för frekvenser upp till 2000 Mp/s. KIistallikrik
tama ha rnelIertid visat sig ännu bällre Jll blandare 
och äro användbara ör frek ' nSeI upp Li ll 25 000 Mp/- . 

I ett elektronrör kommer vin ultrahöga frekvenser ay
"tändet katod·anod - elektI nernas gångväg - att bli 
allt för stort i örhålland till den amTända åglängden. 
Detta av-t ud kan ej gärna öras mindre iin omkring 
O l nun. Ett så kort eleklr da Länd medför emellertid 
hög kapacitans m lian elektr del'l1a. I en kri tallikrikt re 
är elektronernas gångväg av sLorlek ordningen 0,0001 mm 
~amtidigt som kapacitansen en last uppgår till några p1-' 
och t. o. m. i vissa fall mindre ;' fL l pF. 

Firr. 9 visar en principkoppling '(ör ett lJlrmdarsteg 
me kdstaIlikriktare. 

Då den fin a kontaktspelsen i likriktarna ' all skadas 
vid höga spänningar måste ~n mottagare med kristallblan
dal'e genom blockeringsanol'dningar skyddas för allt för 
kraftiga sio·naler. 

KristalILlandarcn ger 50111 t idigare uämnts in<Y 11 fö l" 
. tärkning, utan åstadkommer en dämpning av omkring 
10 dB. Eftersom den är friare från brus än en rörblandare 
och avsaknaden av glödtråd eliminerar risken för brum, 
har detta ingen större betydelse, då den lättare bemästra
de mellanfrekventa signalen kan zes Jllnt varande högre 
förstärkning. 
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F ig. 7. Princip.cherna för te~tkropp med krisLallikriktarc. 
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Fig. 8. Praktisk utföringsform av LcSLpropp med k istallikriktare. 

Schema se fig. 7. 
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Fig. 9. Princip~chema för blandar~teg med kris tallikriktare. 
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Av Arthur Wilkins on 

r Läget 	 på televisionsfronten har ljusnat"'I
I betydligt. Redan nästa år kanske vi har 

försökssändningar i gång i Sverige och 
POPULÄR RADIO kommer därför att 
ägna ökad uppmärksamhet åt televisio
nen. Till en början kommer en engelsk 
fackman på området, mr Arthur Wil 
kinson, att i en serie artiklar förklara te
levisionens mysterier på ett enkelt och 
lättfattligt sätt. 

'--	 .J 

För att förstå hur det är möjligt att överföra bilder 
med hjälp av radioutrustningar är det nödvändigt att vi 
först erinrar oss, hur man går tillväga, när man med 
samma hjälpmedel överför tal och musik. 

Ljudöverjöring per radio 

Var och ~n känner väl till principen för en vanlig kol· 
kornsmikrofon. I denna \'arierar resistansen i takt med 
de ljudsvängningar som via membranet överför ändring· 
arna i ljudtrycket till kolkornen. Dessa ändringar i resi· 
stansen hos mikrofonen åstadkommer motsvarande änd· 
r ingar i den ström, som genomflyter mikrofonen och som 
också genomflyter ena lindningen till en transformator, 
se tig. L Det uppstår härigenom ändringar i spänningen 
ö"er transformatorns sekundärlindning. När vi därför ta· 
lar i mikrofonen, överför vi ljudtrycksälldringar till mot· 
svarande ändringar i elektrisk spänning. Dessa elektriska 
spänningsändringar får sedan modulera amplituden hos en 
bärvåg, som utsändes från en radiosändare. På mottagare. 
sidan separ ras därefter denna modulation av bärvågen 
från bärvågen själv. Modulationen omvandlas sedan till· 

baka till ljudtrycksändringar exempelvis med hjälp av eH 
högtalare. Det är sålunda vid radiosändning inte fråga 
om någon överföriug av lj ud; vad som överföres är radio· 
-ågorna som modulf'rats i takt med ljudvågornas tryck. 

ändrin ar. 

Bildöverföring per radio 
Om vi nu ersätter mikrofonen med eH fotoelektrisk cell 

eller något liknande hjälpmedel konlIner en ändring av 
styrkan hos det ljus, som faller på cellen, att åstadkomma 
motsvarande spänningsändringar i den strömkrets, som 
är ansluten till densamma, se fig. 2. Det är nämligen så, 

FOTOf:LEK
TRlSI< CELL. 

F'ig. 2. Den 	varierande spänningen från en fotocell p fö res direkt 
styrgallret i första röret i en förstärkare. 

att en fotoelektrisk cell ger en strömälldring som är pro· 
portionen mot den ändring i det ljus, som faller på den· 
samma. Det är emellertid att märka, att den fotoelektriska 
cellen endast kan återge ett genomsnitt av det totala ljus, 
om faller på dess ljuskänsliga yta. 

En fotoelektrisk cell är därför inte i sig sj älv tHIräck· 
lig för att överföra n hel bild i elektriska spänningsänd· 
ringar. Om vi exempeh'is tänker oss, att vi skal! överföra 
en bild av det utseende, som visas i fig. 3 A, genom aU 
låta det ljus, som reflekteras från bilden, påverka en foto· 
elektrisk cell, måste vi räkna med, att den ljusmängd, som 
reflekteras från denna bild, blir exakt densamma som 
kommer att reflekteras från en bild med det utseende, som 

A 	 B 
Fig. 1. Den varierande strömmen genom en mikrofon överföres till F'ig. 3. Dessa hild -'r A och B ger trots sin inhördes olikhet lika 
~pänningsändringar på styrgallret i första röret i en mikrofon· tor lj llsintensitet. 

förstärkare. 
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LAMPA 

Fig. 4,. Bild enligt fig. 3 B delas upp i två sektioner och kan därför 
återges på rätt sä tt med två lampor på mottagares idan. 

visas i fig. 3 B. Om den fotoelektriska cellen är i nkopplad 
i en elektrisk strömkret , i vilken inO'år en elektrisk lampa, 
vars ljus ka tas mot en skärm, kommer resultatet helt en
kelt att bli, att hela kärmen kommer att lysas upp av ett 
ljus a måttlig intensitet, antingen Ij uset från en bild en
li"t fig. 3 A eller en bild enligt 3 B påver 'ar den foto· 
elektriska cellen. 

Bilden delas upp! 

Genom att använda två fotoceller på sådant sätt, alt 
l juset från ena halvan a\T vår bild koncentreras på en av 
cellerna medan ljuset fl- n den andr halvan samlas på 
tlen andra cellen, kan man emellertid dela upp bilden i 
två halvor med helt olika ljusstyrka. Cen m att i vardera 
fotocellens strömkrets inkoppla lampa där den ena 
kastar ljuset på ena halvan aven skärm medan den an
d ra kastar sitt lju~ pa den andra halvan av skärmen, 
skulle vi uppenbarligen kunna återge en bild enligt fig. 
3 A eller 3 B på ett rätt sätt. (Se fig. 4. ) Genom att an

vända exempelvis 35 celler, av vilka vardera mottar ljus 
från en viss del av bilden, och sedan förb inder utspän
ningen från varj e cell till cparata lampor, vilka alla kastar 
~ jtt ljus på förut bestämda avsnitt aven skärm, skulle det 

I 
/ 

<g)-~~-
LAMPA 

Fig. S. Genom alt ueJa upp bilden i all! s törre antal element kan 
man ijverföra även mera kOl11plicerade bilJ r "om eX<'I11Jlelvis denna. 

vara möjligt att överföra en bild av något m ra kompli
cerad natur, exempelvis en sådan som vi sas i fig. 5. 

För att överföra en bild, som delats upp i ett antal små 
element per tråd ener med hj älp av r adiosändare måste 
vi överföra utsp- nnin CTen först från en cell, så från nästa 
cell osv. tills hela bilden är uppbyggd. Se fig. 6. Det går 
alltså inte att överföra alla de s parata bildelementen på 
en gang för såvitt inte vi hade haft separata transmissions
kanaler för varje litet bildelement. En sådan sak är natur

ligtvis omöjlig i praktiken, utan vi måste tänk oss att 
successivt och i en på för and bestämd ortlning överföra 

de olika bildelementens ljusinten 'i tet till spänningsänd
ringar, som får modulera radiosändar n. 

Bilden b)'gges upp igen 

På mottagaresidan måste e an de mottagna radiovå
aorna demoduleras och de på detta sätt erhål1na spän
ningsändringarna åter ö\rerföras till »ljuselement» som det 
sedan gäller att placera ut i r ätt ordning på en skärm. Tack 
vare vårt synsinnes tröghet kommer de enskilda ljusele
menten - om de är tillräckligt små - att sammanflyta 
till en bild. Så enkel är i själva verk ,t })rincipen för tele

visionsöverförillg! 

Fig. 6. Ge.nom uppdelninJ; uv pn bild i b ildelement och genom att 2YIlk:ron i~era uvsöknings- och åteI!( im in", anordningarna kan mar. 
ij verföra en komplicerad bild över en 2 tråds förbindel~eledning. 
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Var och en känner väl till hur n film byggs upp av 
enskilda kompletta bilder, S0111 i snabb följd kastas en ef
ter en 1110t skärmen, där de av oss uppfattas som bilder 
S0111 rör sig kontinuerligt. Skillnaden vid överföring av 
television är, att varje bild först dessutom sönderdelas i 
"må bildelement, som sedan överföras eU och ett i taget; 
vid televisionsöverföring åstadkommes alltså inte de rör
liga bilderna gerlOl11 att en serie kompletta bilder i snabb 
takt projekteras mot en skärm, utan det är fråga om över
föring av bildelement, som i snabb kkt överföras i be-
tämd ordning; på mottagaresidan sammansättes åter bild

elementen till kompletta bilder, vilka bilder dessutom ut
bildas på skärmen i så snabb takt, alt vi tack vare ögats 
tröghet uppfattar bilderna som »rörliga»_ 

Uppdelningen aven scen eller en bild i sektioner vid te
levisionsöverföring sker genom att bilden avsökes med 
ljuskänsliga organ ungefär på samma sätt som när man 
läser i ell bok_ Bilden uppdelas sålunda i ett antal »linjer», 
vilka i snabb följd avsökas_ Ljusintensitetsvariationerna 
omvandlas av det lj uskänsliga organet vid avsökningen till 
spänningsvariationer SOIll får modulera en radiosändare_ 
På mottagaresidan återges bilden med hjälp av ett katod
strålerör och de olika kopplingselement, som tiro för
bundna med detta, och vi skall nu litet närmare undersöka 
hur det går till. 

Katodstråleröret 

I fig. 7 visas en kiss aven typisk l arm av ett katod
strålerör för televisionsändamål. Glasröret är tarkt eva
kuerat. Det består huvudsakligen av en katod, som utsän
der ele troner, allordn~i ngar för att samla elektroneTna i en 
~lIlal stråle och koncentrera denna i en punkt på skärmen 
S, som på insidan är belagd med ett fluorescerande ämn 
och slutligen anordningar för avlänkning av strålens läo6 
på skärmen. Katoden K är uppvärmd llled hjälp aven 
glödtråd, belägen på insidan av katodcylinclern, som emit
terar lektroner på samma sän som katoden i elt vanligt 
elektronrör. Gallret G består aven metallcylinder med lock 
och med ett hål i lockets centruul. Om gallret, som omger 
katoden, hålles vid en tillräckligt hög negativ potential 

_-=--___-_-_-_=_-=- -=- .::--=-_-_-_-_~_ ,~{=--=:::: ~.:~ -::.:.__- S 

!Zm=l 

Fig. i. Den principiella uppbyggnaden av elt katodstrMerör. 

SI"+"
Fig. 8. Genom fo u5eriJ]gsspol ~ 1l F koncentreras k todHträlen i ('11 

punkt på den Ijuskän5Jiga skärmen S. AvJänkningsspolar, placerad, 
Yinkelrätt Illot varandra, gör det möjligt att avlänka str len i 

"ihäl hori~onteJ\ som vertikal led. 

med avseende på katoden kOllllller alla elektronel'lla at t 
falla tillbaka mot katoden. 

Om vi reducerar den negativa gallerförspänll.ingen kOIll
mer vi slutligen till en punkt, då elektronerna kommer att 
passera genom hålet i centrum av cylinderlocket, där de 
sedan kommer under i nflytande av det elektriska fältet 
från anod l, som hålle. Yid en potential, om liw'er några 
hundra volt över katodens potential. Hastiaheten konull 1" 

att genom inflytande från det elektriska fältet från denna 
anod aU accelereras, några elektroner kommer att hamna 
pa anoden, men en del kommer att passera genom hålet i 
anodbleckets centrum. Elektronernas hastighet accelerera~ 
sedan ytterligare genom inflytande från det elektriska fäl· 
tet av ytterligare en anod A2 (se fig 7), vars potential Ii/!
ger några tusen volt över katodens potential. 

Katodstråleröret är SOlD redan nämnts i sin bortre ända 
försett med en skärm av fl uorescerande material, som har 
den egenskapen, alt d t avger ljus, när det träffas 3\ 

elektroner. Resultatet av detta blir, alt en ljuspunkt upp
står på det ställe, där skärmen träffas av katodstrålen. 
Styrkan av detta ljus, som uppstår i träffpunkten, är en 
funktion av den potential vid vilken gallret hålles. Minskar 
vi negativa «allerförspänningen på gallret, ökas tätheten 
av elektronstrålen ; därigenom ökas elekh~onbombarde

manget mot katoclstrfllerörets skärm, vilket medför en ökad 
ljusstyrka hos den lysande näcken i träffpunkten. Ljui'
fläckens ljusstyrka kontrolleras sålunda ay gallerspän
ningen. 

Fokuseringsspolen 

Fokuseringsspolell F är lindad på liknande sätt SOl H 

fältspolen i en ordinär högtalare med fältlindning. Spolen 
är applicerad över katodstråleröret på det sätt, som an
tytts i fig. 7. Det magnetiska fält som alstras av fokuse-
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Fig. 9. T. v.: 

Fig. 10. 
strålerörets 

ringsspolen har en ;,>sammanträngande» inverkan på elek
t ronerna i el ktronstrålen ; dessa bringas att samman
trängas i en tunn str ' le. 

Man skulle visserligen \...'Unna använda en permanent 
magnet för fokusering av strålen, men denna lösning an
vändes mera sällan, då det är bekvämare att variera foku
seringen genom att ändra på strömmen genom spolen. Det 
förekommer också att man använder en elektrostatisk fo
kusering, men utvecklingen tenderar alltmer mot elektro
magnetisk fokusering. 

Vi har redan talat om hur elektronerna »rymmcr» ut 
gen(Jlll hålet på gallret och kommer under kontroll av fäl
tet från anod l och 2, när den negativa gallerförspänning
en reduceras tillräckligt. Elektronernas hastighet är sådan 
att de passerar genom den första anödens hål på det sätt 
som vi redan talat om. När de fortsätter förbi anoden kan 
man lägga märke till, att strålen försöker sprida sig intill 
dess den kommer under inflytande av det magnetiska fältet 
från fokuseringsspolen. Detta magnetiska fält tenderar att 
avböja elektronernas bana på det sätt, att strålen bringas 
att konvergera. Strömmen genom fokuseringsspolen juste
ras nu på sådant sätt, att strålen kommer aU sammanstråla 
i en punkt på den ljuskänsliga skärmen. Se fig. 7. 

Avlänkningsspolarna 
Avlänkningsspolarna ar placerade rätvinkligt i förhål

lande till katodstrålerörets axel. När strömmen passerar 
genom dessa spolar kommer elektronstrålen att avböjas i 
rät vinkel mot det magnetiska fältet dvs. i vertikal rikt
ning, om man har två spolar SI-SI placerade som på fig. 
8. Ytterligare två spolar S2-S2 placeras vinkelrätt mot de 
nyssnämnda avlänkningsspolarna; dessa senare spolar gör 
det möjligt att avböja strålen i horisonten riktning (jfr 
fig_ 8 och 10). / 
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Katodstrålerör för tdevi"iollsändamåJ. 

vlänkningsspolarna placeras .på var "in sida om katod· 
hals. Bilden visar de avlänkningsspolar som skall av· 

länka katodstrålen i horisontell led. 

Vi kall alltså konstatera, alt med h jbilp av katodstråle
röret kan man åstadkomma en liten ljusfläck på katod· 
strålerörets skärm och ljusstyrkan hos denna fläck kan 
kontrolleras genom att gallerförspänningen varieras. Med 
hjälp av avlänkningsspolar placerade vinkelrätt i förhål. 
lande till varandra och vinkelrätt i förhållande till katod
strålerörets axel finnes möjligheter att avböja strålen mot 
godtycklig punkt på skärmen. 

Vi har redan tidigare antytt hur man med ljuskänsliga 
anordningar på sändaresidan »avsöker» den bild eller den 
scen som skall televisioneras. Man låter nu variationerna 
i ljusintensitet från avsökningsanordningarna omvandlas 
av det ljuskänsliga organet till spänningsvariationer. Dessa 
spänningsvariationer får sedan modulera en radiosändare. 

På mottagaresidan gäller det nu att åter sammansätta 
spänningsvariationerna i ljusintensitetsvariationer och 
härför använder man ett katodstrålerör, vars elektronstrå
le får röra .'lig öv('r den ljuskänsliga skärmen på exakt sam
ma sätt och synkront med »avsökningsstrålen» på sändare
sidan. Låter man nu elektronstrålens »täthet» variera i takt 
med de överförda spänningsvariationerna bör det tydligen 

Fig. ll. Hur de tvA paren avlänkningsspolar anbringas på katod· 
strålerörets hals. 
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på skärmen framträda en bild, samllla bild som onwand
lades i spänningsvariationer på . sälldare~i d an. 

Det är tydligt alt man på mottagaresidan måste ha an
ordningar som styr elektronstrålen i exakt samma bana 
som avsökningsstrålen. Denna styrnin cy av elektronstrålen 
clstadkommes genolll att en sådan ström, som visas i fig . 
1:2, sändes genom avlänkningsspolarna. Denna Yågform 
henämnes »sågtandformad» vågform. 

En ström med denna vågform släppes 0enolll avlänk
ningsspolarna och då strömmen ökar k mer ljusfläcken 
alt vandra tvärs över skärmen. S~i"öI1lmen sjunker där
efter snabbt till noll och lj u Hacken <iker då snabbt till
baka till startpunkten. })en tid det tar för ljusfläcken att 
återvända till star lUnkten kallas återgångstid. Idealet.,... 
vore. alt denna tid vore lika med O. men i praktiken måste 
man , "k /' I att d . tlra "Ha mec et tar en VISS " d . 

/' 

Fig. 12. '-'agtandformad ,'ll.g form ~om denna påföre avlänkning5
plattorna i katodstråleröret. 

Fig. 1.,. Katodstrålen_ väg över den Iju ~ kän&liga skärmen. 

~. 
,R. 

P, 

R 3 

TR, 

o. O, 

+c _ 3 

Fig. 14. Princip>'chema visande hur de olika arbet"spänningarna 
påföres ett kalod,trålerör. 

Om vi nu släpper en ström av liknande vågfonn genom 
de vertikala avlänkningsspolarna sam6digt som vi släpper 
sågtandformad ström av högre frekvens genom de hori· 
sontella spolarna kommer ljusfläcken att stryka över skär
men på det sätt som visas i fig. 13. Under den tid det tar 
för de vertikala avlänkningsspolarna att föra strålen allt 
längre ned mot katodstrålerörets undersida hinner de ho
risontella plattparen att överflyga skärmen i horisontell 
riktning många gånger. Det framgår av fig. 13, att när ljus· 
fläcken rör sig från A till B har den inte rört sig i exakt 
horisontell riktning_ Delta kommer sig därav att strömmen 
genom de vertikala avlänkningsspolarna har fört strålen ell 
aning nedåt under samma tid som strålen behövt för att 
röra sig från A till B. Vid punkt B upphör strömmen och 
ljusfläcken fly ger tillbaka till C och hörjar därefter att röra 
sig tvärs över skärmen tills den när punkten D; sedan fly
ger den tillbaka tm E. Dessa linje)' kommer alt sträcka sig 
ända ned till skärmens undre sida, vid vilken tid ström
men genom vertikala spolen har nått sitt maximum. Ström
men sjunker sedan snabbt till O och ljusfläcken flyger nu 
tillbaka till punkten A och hela förloppet upprepas. 

I nästa nummer av POPULA'R RADJO kommer förf. alt redo
göra för det modulering,,~ystem som användes vid de engelska te· 
levisionssändningarna. 

Den engelske televisionsexperten 

Arthur Wilkinson 
fortsätter under 1948 sin intressanta artikelserie om te

levisionsmottagarens verkningssätt. Gå inte miste om 

dessa värdefulla artiklar! 

Prenumerera på POPULÄR RADIO 19481 
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i'IY1-\ SY~lflOlER 

Ett intressant engelskt förslag 

En engelsman, :vIr. A 'V Keen, har i arels marSl1ummer 
av »Wireless World» i en artikel presenterat ett helt nytt 

system för uppritning av radioseheman. Aven om Mr 
Keen framhåller, att hans system endast är avsett för skis

ser, som sedan skola renritas, kan det ifrågasättas om det 
inte har så många fördelar framför det gamla, att det 

kanske rent av helt skulle kunna ersätta detta. 

+
MOT· INDUI( KONDIU1' 

.5TÄND ,ANS ~ATÖR. 

Fig;. L Förenklade ~y mholer rör motstånd, induktanser o"h kon· 
densatorer. 

Det nya systemet utgår från, alt det är främst fyra olika 
komponenter, som återkomma i ett kopplingsschema: re
_jstallser, kapacitanse r, induktanser och elektronrör. Sym. 

bolerna för dessa böra alltså göras så enkla som möjligt. 
De tre första ha erhållits genom en långt driven förenkling 

av de nuvarande, såsom visas i fig. 1. Dessa grundformer 
kunna sedan, som fi g. 2--4 visar, varieras för olika spe
ciaIutföranden av delarna. Fig. 5 visar, hur symbolerna 

VARIA' POT(NTIO' MED 
BEL.. MEHR UTTAG 

MOTSTÅND R~C 

Fig. 2. Förenklad e symlroler rör motsth d i speciella utföranden. 

pa ett mycket enkelt sätt kunna kombineras ihop till större 
enheter, fortfarande lika tydliga och lättlästa. 

För aU symbolisera elektronrör har man kommit fram 
till en helt ny metod. I stället för aU rita ut <le olika elek

troderna på yallligt sätt, låter mall dem helt enkelt repre· 
sen teras av sidorna i en månghörning. En triod betecknas 
sålunda med eh triangel, en pentod med en femhörning 
etc. Den sida, som f(j.~ställer katoden, har betecknats med 
ett litet motstånd (glödt.?tden). De andra elektroderna 
komma sedan i samma ordning ~om i en vanlig rörsymbol, 
räknat medsols runt månghörningeJ,. Linjen på kat~dens 

jAIU1- INOUKTAN,- VARIA- MED 
KÄRNA AV~TAMD B(L UTTAG 

INDIJKiAN5ER 

Fig;. 4. Förenklade symboler för induktanser i speciella ul röranden. 

\'ä nstra sida betecknar således styrgallret, nästa linje be
tecknar anoden, om det gäller en triod, osv. Dubbelrör 
betecknas genom att man t. ex. omger en triod med en pen
tod med katodsidan gemensam för de båda figurerna. Se 
fig.6. 

En fördel med det nya systemet är, utom att det är lätta
re att rita, att scheman tack vare figurernas litenhet får 
färre korsningar mellan olika ledningar och blir betydligt 

R+L..+( 2R. 2LL+C R~L 

Fig..'j. Kombinationer av 	fö renklade sYlllbol~r ,' id olika kopplings· 
kombinationer. 

överskådligare. Ledningar till chassiet markeras med ett 
» >>> som ritas en bit in på ledningen, s att resultatet blir 
en liten »fågelklo» (se fig. '(). 

(forts. på sid. 314) 

+ t t t 1 Y + 

JORO- OIHE- 5PLlTVARIA- 5E.MI ·VA; TRlMMER ELEKTRO ' 

BEL RIABEL.. LYT ANSLUTlN RtNTIAL STATOR. 

KONDENSAiOR.E.R. 

Fig:. :3. Förenklad" symholer rör kondensatorer av oli ka t~ per. 
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l Ei\1 G l,t\ i\1 f) 

I England kallas radioservicemännen »Radio Service 

Engineers». De få sin utbildning i radiofabrikallterpa'S 
verkstäder. Alla stora radiofabriker i England hpl' ärför 
särskilda skolor, där servicemän kan få lära g grunderna 

inom sitt fack. 

Radiofabrikanterna ordna så särskilda komplette
ringskurser, där servicem"~ två gånger om året under 
några veckor kan f" ra sig en hel del om radioinclu
striens nyheter· l' senare tid har detta särskilt gällt ifråga 

om television n. 

M; b a engelska servicemän ha ingen egen rörelse utan 
;;':0 i stället anställda hos någon radiohandlare, där de 
avlönas per vecka. Varje radiohandlare försöker, om det 
finns en chans därtill, att hålla sig med en egen service
verkstad. Det finns också i England organisationer, som 
specialiserat sig på att utföra reparationer åt sådana de
taljhandlare, som inte ha någon egen verkstad. Till dessa 
sänder radiohandlaren sina trasiga apparater för lagning, 
betalar en avtalad summa för själva arbetet och för de nya 
delar som behövas, för att ersätta de utrangerade. Även 
dessa organisationer har servicemän anställda hos sig. 

Just nu finns det i England omkring 10 000 »first dass 

Radio Service Engineers», dvs. »1 :a klassens servicemän», 
som arbetat minst tre år inom sitt fack. 

Under sina första år i praktisk verksamhet benämnes 
en engelsk serviceman 2:a klassens serviceman (second
class Radio Service Engineer); de första sex månaderna 
får han gå som lärling. 

Numera tillhör varje radioserviceman i England en or
ganisation - »Guild of Radio Service Engineers». För
eningen har lyckats genomdriva ett avtal, enligt vilket en 
viss minimilön betalas deras medlemmar över hela lan· 
det. Just nu håller man på med att utarbeta en bestämmel
se om övertidsersättning efter åtta timmars arbetsdag och 
man försöker också genomdriva, att radiohandlarna förse 
sina verkstäder med apparater av en viss standard. 

För närvarande finns det massor av arbeten för service
mannen i England. Då arbetskraften är otillräcklig vid 
radiofabrikerna, sändes en stor del av de nya apparaterna 
ut till radiohandlarna i ofullständigt skick på grund av 
brist på de arbetare, som skall ha kontrollarbetet om 
hand. 

Förr i världen var det svårt att få de brittiska service
männen i alhnänhet att förstå, att sådana saker som oscil
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loskop, Wheatstonebryggor och rörprovare verkligen äro 
nödvändiga instrument i en serviceverkstad. 

I dag tycks de brittiska servicemännen indela sig i två 
grupper, de som föredraga vanliga enkla oscilloskop och 
de som föredraga dubbelstråleoscilloskop. En ny slags 
apparat har just uppenbarat sig på marknaden - cn 
signalgenerator med standardiserad provbild för prov a 
televisionslUottagare. Denna användes antingen för direkt 
inmatning på televisionsmottagaren eller genom att pla
cera den på något avstånd från mottagaren under pro\' 
och uppfånga strålningen via en antenn. 

De engelska radioservicemännen ha tillgång till en stan 
dardiserad servicelåda innehållande universalinstrument, 
rörprovare m. m., vidare reservrör, kondensatorer och 
motstånd, allt tätt sammanbyggt i en enda låda tillsam
mans med ett litet 3" oscilloskop. Denna servicelåda tar 
radioservicemannen med till kundens hem för att där med 
hjälp av dess innehåll utföra erforderliga reparationer pa 
mottagaren. 

Televisionslllottagarna i England ha under senaste ti
den blivit radikalt ombyggda och man har börjat använ
da nya störningseliminerande kopplingar. Försök har ock
så gjorts för att minska antalet rör. Man hoppas kunna 
bygga en 8- eller ID-rörs televisionsapparat av bordsmo
dell. Man håller också på med att bygga televisionsmotta
gare med särskilda skyddsanordningar i högspännings
aggregatet. (2-3 k V erfordras för katodstrålerörens 
anodspänning) för att i möjligaste mån förhindra oly 
kor vid service. 

Många ägare till televisionsapparater av förkrigsmodell, 
skynda nu till radiohandlarna för att få dem renoverade. 
Efter att ha stått oanvänd i nära 6 års tid behövs åtskilliga 
delar av apparaten ersättas med nya. I de flesta fall har 
elektrolytkondensatorerna avsevärt försämrats. Vidare ha 
också många televisionsmottagare fått andra skavanker 
genom bombardemangen och behöver mer än väl en av
syning. 

Radioservicemännen arbeta nu på att få fram nya prov
utrustningar för televisionsapparater, som kan göra det 
möjligt för dem att undvara invecklade antenner och att 
utföra service på televisionsapparater under förhållanden 
som så nära som möjligt överensstänuna med dem i kUII
dens eget hem. 

(Radio Cra/t, sept. 1947) 
(BW) 
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Ekvivalentscheman för 
induktansspolar med förluster 

Av ingenjör John Schröder 

Som bekant är det ju så, att man al1tid måste räkna med 
alt induktansspolar har icke försumbara förluster. Det gäl
ler inte minst, när man arbetar med extremt låga frekven
ser, men även inom tonfrekvens- och högfrekvensområdet 
är förlusterna något, som man alltid mäste ha med i be

räkningen. 
Som bekant uttr ycker man en induktansspoles egenska. 

per i fråga om förluster genom att ange dess godhetstal 
eller Q-värdt';, som definieras på följande sätt: Q= 

wL d" L I . d k . k If k--, ar = spo ens In u tans, (I) = In -e re -vensen 
r 

och r = spolens förlustresistans, som man tänker sig i form 
aven ekvivalent resistans i serie med induktansspolen 
(se fig. l). Spolens ekvivalenta fö rlustr sistans, som alltid 

cuL 

r 

Fig. 1. Ekvivalt:n t ~c1 l ema för induktan~fp()le med förlu ster. 

Fig. 2. Impedan,triangeln för induktans.<polc med förluster. 

är större än dess Jikströmsresistans, är beroende av en 
hel mängd faktorer ; vid induktansspolar med järnkärna 
kommer exempelvis järnförluster att spela in, id spolar 
för högfrekvens uppträder dielektriska förluster, skinef· 
fekt etc., vilka i allmiinhel ökar förluslresistansen vid sti
gande frekvens. 

En spoles förlustresistans kan uppmätas på mycket en
kelt sätt g nom att man (exempe1vi i en Griitzmachers
brygga) uppmäler induktansspolens impedans till ampli· 
tud l och fasvinkel q.' vid den frekvens eller inoUl det frek
vensområde man är intresserad av. 

l r mätvärdena fås direkt ( jmfr Hg. 2) : 

L= l Il ! sin c/' 
( I) , 

r = ZI cos If' 

,oL
och Q= - = 10- (r o 
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Vid heräkningar av kr tsar innehållande induktans
spolar underlättas ofta beräkningsförfarandet, om man 
räknar om induktansspolens erieförlustresistans r till en 
ekvivalen t med spolen parallellkopplad resistans R' (se 
fig. 3-. Sambandet mel1an r ch R' kan härledas på följan
d sätt : 

r 

L 

A) 6) 

Fig. 3. Omräkning aven induktansspoles serieIörlus tn~l; i stans till 
en parallellkopplad förlustresistans R'. 

Admittansen As för en induktans L seriekopplad med 
en resistans r (i detta fall den ekvivalenta förlustresistan

sen ) är 
l 
iX l l l l 

A - ---- +- (l) 
s- .!:.+!. - r 1_(:')2 x l-(~\)~ 

r x \ r x 

där .x= j(uL' 

För en induktans L' parallellkopplad med en resistan R' 
är admittansen Ap 

l l 
(2)Ap= R' + --.x 

där x' = j wL' 

En j ämförelse mellan ekv. ( l) och (2) ger omedelbart 
et t ekvivalent schema för en induktansspole L seriekopplad 
med en resistans r. Det ekvi alenta schemat innehåller en 
induktansspole 

parallellkopplad med en resistans 

R'=r 1-(I-;X)2J (se fig. 3) [ 
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Numogram [ör hf' räkn ing av sambande t R = r( l+Q' ) 
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3 
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~ 

2O 

" ~ 
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.. (X ")2 (wL\2 N u ar - -;: = -71 = Q~, varför vi få 

L'= L ( l+ ~), - Q" 
R' = r(l+Q~) 

Om Q-är> 10, kan man utan vidare sätta 

R'=rQ~ 

L' =L 

(3 ) 

(4) 

ambandet R' = r(l+Q~) kan också erhållas ur nOI11O
g rammet på motstående sida. 

En omtransformering i motsatt riktning, alltså från ej) 

krets bestående aven induktansspole parallellkopplad med 
en resistans R till en krets bestående aven induktans med 

en serieresistans, kan utföras på följande sätt. Antag att 

ursprungliga kretsen består aven induktansspole med 

induktansen L och ekvivalenta serieförlustresistansen f. 

Över denna kopplas en parallellresistans R. 
Impedansen (Z/J) för denna krets är 

(5) 

"R ' ~ 
Sättes - ----:- ) =( x , 

Av ekv. (6) 

( I"~-'-- j = Q~ och antages, att 
wL 

, 

R f x 
1+Q~ + -1 +-1-

l+Q~ l+Q~ 

r 
lf~ L få~ 

(6) 

framgår, att man under nyss anförda 

förutsättningar kan ersätta schemat i Hg. 4 med ett ek

vivalent 

-- L.... 
- - -l oc 

l + Q" 

Q}> l, fås U = L, r' = r och 

ning av r/ = l +RQ:! kan nomogrammet på 

sida användas. 

/ .... 
schem <v ned induktansspole med 

h /d o " r 
me lva senereslstanser l och 

l+Q~ 

I"l' =;. Även 

induktansen 

R 
- -'- Om 
l+Q~' 

för bestäm

motstående 

Ex. För en induktansspole har man uppmätt L = 200 

,uH och Q= 100; frekvensen är l Mpj s. Beräkna ehi
,-alenta »parallellschemat» ! . r ekv. {ås 

L' = L= 200 u H 

R' = rQ~ 

r = «)L _ lOG . 2;"[200 . 10-(' 
", = 12,GQV - 100 

R' = lOO~' 12,6 = l2GHl 

, 
r .: r --'--.,..-

1 +..L 
Q2. 

r' = R_-,--1~ 
t 1+Q2 

L'=L 1 
1+ ..L

el-

AJ B) 
Fig. •~. Omtransformcr illg av kret s bestående av illduktan5,;pole [, 
med ,erieförluslresietansen r parallellkopplad med en res istans R 
till en kret i; be~tående a" en induktans L' med <'nhart "erieförlust

resistanser r' +r1" 

Ett gott råd 
till Er som är intresserad av radioteknik och som 


vill följa 'utvecklingen inom radio och television: 


Prenumerera på POPULÄR RADIO 1948 

(Det kostar endast 6:-) 


Inbetalningskort medföljer detta nummer. 
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BREDB}.\i'1 DSSUPER
,ik 5- (j,~ Z,5-U4etee8f"c"u.det 

Av teknolog Bengt GMagnusson 

r 
Gott sig.nal/brusförhållande och stor se
lektivitet karakteriserar den UKV-super 
som beskrives här nedan. 

\.. ~ 

Det sista halvårets aktivitet på .J-m bandet har ty(l
ligt utvisat, att en av de värsta störningskällorna här är 
den superregenerativa mottagaren utan högfrekvenssteg, 
speciellt »1/ 2-wattaren» av militärmodell. Då den är av 
»transceivertyp» är det svårt alt förena de olika krav, som 
ställs på den som mottagare och sändare; konstruktionen 
måste bli en kompromiss. Som sändare skall röret arbeta 
med hög anodspänning och lågt L/ C-förhållande för erhål
lande av hög uteffekt och god stabilitet. På grund av rörets 
belastning måste kopplingsgradelI vara relativt stor. När 
apparaten går som mottagare bör däremot med tanke på 
utstrålningen anodspänningen vara låg; den kan hållas vid 
10-20 V för moderna rör, L/ C-förhållandet skall vara 

Vinjettbilden visar mottag3l"en sedd framifrån. Från vänster synas 
följande kontroller : buvudströmbrytaren, klangfärgskontrollen, av
,tämningsraltt'll, yolymkontrollen och »stand-by~-strömbrytaren" 

högt och kopplingen lös för att någorlunda god selektivitet 
skall ernås. Kompromisserna blir svåra att utföra med rim
liga omkopplingsanordningar för att tillmötesgå ovanstå
ende krav. I USA har man hänvisat transceivern till ban
den ovanför 150 Mp/s samt på 144-148 Mp/ s enbart i 

fonn av portabla enheter med låg effekt. 

Ett steg i rätt riktning är att dela upp sändarens och 
mottaaarens funktion på olika rör och kretsar och endast 
låta lågfrekvensdelen vara gemensam vid sändning och 
mottagning. Eventuellt låter man detektom föregås av ett 
högfrekvenssteg. Ytterligare ett steg framåt är att helt 
skilj a på enheterna, som normalt göres på kortvågsban
den. Då ställs man emellertid inför f rågan att antingen 
bygga en b!andartillsats till en redan befintlig" kortvågs
mottagare eller en speciell ultrakortvågssuper. I det förra 
fallet blir det på grund av den begränsade bandbredden i 
regel onjutbart att lyssna på andra stationer än kristall
styrda och därmed likställda. En specialsuper för UKV 
bör - för att få gott spegelfrekvellsförhållande på 5 och 
2,5 m - ha en mellanfrekvens av 5 ii 10 Mp/s, som, om 
den inte förses med dubbelblandning, bör ha så stor band-
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POPULÄR RADIO under 1947 
621.38.) . t 

I.UNDQUIST, N fl; De gasfyllda, urladdningsrören. Popu

!lir Radio 19 (1947), nr l , s. 4. 

Glimurlueldu ingcll . SpänningsstabUi se ring med glimr ö r. Kipps pän

llingsgenc rato r~r med glim rö r. G fyllda Iilaiktarrör. Thsrn t roue.n. 

U21.302 

INGARD, U ; Från Ilvasistationä a svänguingskretsar till 
vägledare och hålrulllsresonatorer. Populiir Radio 19 (1947). 

nr 1, s. 8. 

D c u ofull s tiindiga koaxialresonn torn . Klys lronr()sonn-tore r . Ltimplig a 

nwloeler ntt alstrn olika ..-:1gtypcr. K op p lingselement, vågfilter. 

021.3!lG.!l4G.2: G21.306.G-!;;.3 G 

GOOD, K ID : Fasvändarsteg. Populär Radio 19 (1947), nr l, 
s. 12. 
över Ikt öI'er dc vanliga ste typerna (11' faSl'lindarsteg: f"svändars teg 
m ed lI tg~ n~ötran sfo rmato r , med "fa sviindarrör". fasviinda l\Ste" m ell 
Lv" ,ör. D ire ktkopplat fas,ti nel arsteg, 

G21.317.7H. 
G21.317.711; 

HEDS'I'RöiU, C O: Ullh-er~alshuntell. 1'Olluliir Radio ]9 
(1047), nr 1, s. 20. 
FOl'mle r fö r ucr~iI~niug Il" s. k. u ni\'{~ rsalshuIlt. 

621.3fHl.GlO 
SVEDBERG, B; ImpulslägeslUodulation Ilå mikrovågor. 1'0 ' 
puUir Radio 19 (1047), nr 2, s. 30. 
~!öjli ga formlc-r för impulsmodlllation. Ii'1;rdeJnr med implllsmodulll 
lionen. Impllls lägcsmodulationens teori. KUllp lingur för impulRltigcs
modulation. Modulator oell delUoull lut.or. " O'l< lo(lcn" och "cyklofo nen". 

621.7: 621.306 
Nya arbetsmetoder inom den I·adjoteknisl,a industrien. 1'0. 
IJuHir Rad io 19 (1047), nr 2, s. 40. 
ö ..-e rslkt över amerikanska arbetsb esparande metoder so m framlwm. 
mi t under kriget Inom den rael iotckniskn Indus t rien. Eliminering av 
lödning. Mekanisk tråddragning. "Tryc kta" kopplingstrådar. 

http:delUoulllut.or
http:G21.317.7H
http:G21.306.G-!;;.3G
http:rudionavigation�ssYRt.em
http:Shunt.ar
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,JAKS ON, G ; Brum \' id lokahnotw.glling. l'upn!1u' Rad io ]9 
(1047), nr 2, s, 48. 

Orsaker tl lI ;j Q-p criollig ru o(lu [ e ri ll~ a v !ol,abii ud u ren·, lJ ,inag-_ MOOQ
der för eliminering- av s~lfillLl ~ ti)rHlOdul c.t ill g _ 

SVl:ll)J3!l!lW, n : Iiliro\'ii,gstcknik popu!1i.· H allio Lt) ( 947), 
nr 3, s. 64. 
Anta let :i11 ,, :illliba l':l f rekvellskn[JalrI" h UHll u ll r ar[tp;:-:områ d c l. F ord
r Inga r P:l Lr" k\·c n~:labili l(' t. A uto m a ti sk r re kv~ n,k(lnlrolI. Kr Ls tall
s t yr l1i ll g. 

r.2 l.ano .~32/(i3:} 

S NDI N..\ : Dec.ca. Ett. (mgelsl,t na.vigathmssrstem. P opuUir 
Radio If) (l(H7) , nr 3, s, m. 
Tlrindpcll fö r De(~L :1 - ~r s tcrn ct. HHvllll<ind ~lI' l' Ol.! l! Id;iI'p~H n tla r e- . Mot
tn g-fll' en uQ r dninga r. Fr·u:mlIilarc'. ~- o g'g' r :l lllll tC' t " id n avige rin g' e.nligt 
D~cea - syst.('1 m.d . 

G OD, K E: N~'a typer av Ilålmilutlfoner, POll l1!iir Hadio 19 
( l D47) , n r a, s. 70. 

N.\"a fun er ik;J. n:-; ka typer liv n å l..ll1 il~ ro io Ile r: nr lJrIlUOl i . ...: l;:: uMmiI':l'ofoll. 
n y· kap:H.:it ansni'dmikrof n. 

0:!1.3rJG.H32/D33 

LIEnIL. I": ShoraJl - nytt r!ldionavigatlol\s~~'stem och nr 
ImrWiggnillgsmetod. PopnEi I." Radio 19 (1V47 ) . nr 4. s. l)1 

Shorall-mej·oclcJ1S prineip. Lu geh !J (1~ Ul mnin g . A llv:j n t.lliin ~ :1\" shoran 
vid bomhfä llning· . ...\nv;Jn tJ ni ng- fi \ " ·horan v id k flr t W ~gnlng. No g 
g:raTlUhetell del Hig-Qs h esti illlll ing- . 

1121.385.02!l. 04 : G21.3[)(j.G4.0ZfJ _04 

TE UL L Å : Bredb3ud förstärkning av mikro\'ligor. P OIlnliil' 
R a dIo 19 (1047), n l ' 4, s. 03. 

Vanc]rin gs \-..!~rörets ko n.s trukt ion. EtC1n(! nl~ir f r~1l1l 3Uillnir.1 ~ av fl)r
~ Uirluli n ~s r(j rloP fJrt i ett vU llrlr fn g""ti\' [tgrii r , 

Ij21.:300.0n3.5 
n21.aHfi.G33 

S\'ED BERG, n: l\Jotllledel mot ekoradio. l'o[1nliir U a dio ffi 
(1047 ) , nr 4, s. n-. 
Aluminium t riml.o r a ll\';i l ll l!.~':.: nnder la ig-c: L f ii l'" ntt ~~·n tta e kospanillgeIl 
lU' lek . ~farl\:bQ ~e l':"l(Ic störsiindarc mot flyg-bIlt'Pll el\.Ora(}i()lludg~riug. 

RYDE Lf" _. : Beriilming av högfl'eln'ensllclen. P opul:lr Ra
dio l!J (lD4 7), ur 4-, s . In ; nr 5. s , 1;>,4 ; nr S, s . 197; Jll' 11, 
s.272. 

l:':lem e.Iltiil· fr:llll i:i Cillning' ll.\l' t t' ori en f1jf hij glrekva.ustJel e.n f C!11 radio
rno t tagare..AJlnlllut om s\~~ingni n gskret8a r_ TIeriikning (t v uv s tlirn
ning :ys-polens inLluk t.a :l "X , varv1al (l d l rC:-i,(i nan sskii r pa. B andhrc-dd. 
AvstlimlliTl g-skretHe ns :-:ekktl vit ldts la l. DinH? n::;ioner ill ~ ;tV ilIltCI1nkre t
:-l t:' JI. Suprrl!f·t!:l'odyuprin-cip("D. D i ·tors Io n i II.:E'-ste~et. 

()::!l. 30~: G21.3Ui.02lJ.G-i, 

SVEDIlRR G, H : Vägleda re för mikrO\·ågor . POlln!lir Radio 19 
(1847) , nr G, s. 120. 

.\ Il\·aJHJnin.~~Om I'rldCIl [ur v :.l g ledare . Konsll'lIkUC)III'l' [Öl' lliijIlg:l \,;O:>tg_ 
Ie(!a r(', 

1l21.300.GIG.OOl.24 

SCHRöDIDR, .J : Dimensionering a.l' RC·oscillatorer mell fas
l'ridande nät för variabel fl·el{l'ells. PopnUir Hadio 19 (lH47). 
nr 5, s. 123 ; nr G, s, 155. 

llcrii k n!ngs formler f ör RC-ascilla tol'e l' m ed fasnitlulll]{, C/R- e![,'r
HI -n~it ln c tl hiinsynstagande un lintlliga vlirdcll p.1 in- och uliI1lIH'
dansen ! r ii rstiirkarsteget. Riktlinjer ang-~s «ho tlim e nsiol1pring-cn a\" 
dyli ku oscillatorer. _. 

SVl~ll g ERG, B : .\utoll1a ti 'ka I)ilotcn. I'opulilr Radio 19 
I Ul..l7 ) , nr H, s. 148. 

P rincipe n Dir an t opilo ten . F örstiirka.rka n.o. le rna. Dbkrl minato l"'stl'gct. 
r olltrOl.hHp ~e t . . Korrek tiO Tlsha~tIg heteTl.s beroende av f"lsgplanet,s (1\"

dkels:e nr r:i t t U g e . 

r,21.3GG.G45.3B 

t ;O{ D. K g ; Oirektdrh'ct sl ubteg. l 'op nl;i l' Radio ID (1947) , 
ur (j, s. 152. 

PrLu e iLlc n fö r di r c k tdri\'e t sIH t s. t(~ g'" . r-Lil'h:<1l1 i ll g av diIll('Il SilllJc.riIlgs 
ffi rrnlc l'. Er rorrl c r1T g ll t sp~innin g . l:tga!l ,g'sO f fc.krc n, 

021.300.021.53 : 621.3nO.82 

J.I.i'\SON. (; : .s ll llel·beterod ~· llell SOUl Himiogskälla. P op ll l1i r 
Ha clio 19 ( W47 ) , nr I~. S. ]61. 

~ r(:.tl nu \"n ratHlp v~'l?" li"ing dl1 p ll1. li f i; r ,'lig).jt: r ri s k t ii r jntcrfercnssl.Ur 
ni ngar g enO lll u t sL ral lli u!", frän s l1 pt!r lL uterocl Ylle ng lTI c lIanfre kvcHiiss teg 
vid !l1(;IIttn.f.rel.;:\' C' l!s t; I' hlOm fn · kv f';' ll ti i n '~l'r\'alIen 473-503 Iq)/ti . 

021.390.932/933 

~ ' .'\1)1.'\, A : COllsol - tt enkelt system för rallionaviger ing 
iiver långa distanser. I'opnlii r R a d lo 19 (lH47) , nr 7, s. 172. 

Prine:ip(I' Il flir Cnl1 :;w l-s}'s tC'Hlt.'t. S tr :llllill.~sU:iagl'a mmct fijr unteJlll
systemet för COIl ~ol- stll tion. Te.ckenkal'uktiiren, Systeme ts noggraIlu
)(I't. Srslem 'Is fördel ; enkdheten. 

~LI.HC S, H ; E nkla RC-kolJIJlillgar för än,h'ing a\' frek CIIS
kurva II. P opulär Radio 19 (1 U47), nr 7, s. 178 ; ur 8, s . 1H4. 

OI[k" typ e l' av [ r ek\' nsk urvor. Lliuka r med lwn dcnsa tore.r, LUnl,ar 
m ed kondensa torc l' oe h bcg-riin ."lll!;,s!n otsti\n ll. 'trap psteg uppät. 
Trapps teg nediH. AVP1'oxima t inu av t rtlPl1~legct med tangenter. Be
riikuiu g 'exemDel. 

U~1.3D(;'G21.020.G2: G21.3DG.021.G.1 

A K R IDLL, O : Om dubbclsupel'l lt' rOI]YUC1' för ultralwrtvåg. 
l'op, liir Radiu 19 (lD47) , nr ;-; S. 127 ; nr 0, s , 212. 

Olika typer u \' tit.lpcrhctcrou Yll pr flir Cltr bb CI tr;eJ.rve ru; ow vun dl i ll J:. Di~ 
m C' ll~ion c ri ug- UV i ngE't Il g- "" l,:-r l't H'1l , hÖgfrl'kn;n sst~get. fö r sta blånda r 
ste.~ct , första llH!lIanfrekn .:ns fUl's tHt'karcll, and ra lJlanflarsteget , andra. 
rn Pllrt tl f r (' Kvellsf(i r 'S tii rka rt~ n . ...\ llmii Il t OIll uj men~io neri Il ::ren a \~ d n b
11('1~11 r1 t:' rb P t(·lroc1y n pt", 

';21.3;JO.O{):!.O,S : G21.3Hfi.G2 

W L)fDSU:H, I"; åutollla ti 'k bandbreddsreglerillg. l'oplllli r 
R a dio 19 (1047 ) , nr 1), s . 217 : nr 10, s . 240. 

ön:. r~ik t över olika :.;s·:}tcm oell kODpli n g a r ri.)r automatisk hand' 
hI'edtbl' g kl'in g' ( ...ABH) A BR I:e.IlOlll r eg ler ing U\'" kOVllllngRg'r tlden, 
.~('nOlll reglering av å te rkoppl.iu g-en , gen om reg l(,;' ring Av kretstlHmp
Ili llgen g(~ nom ;shhlystiimuillg m edelst r ealr.tan s rlir , ge nom två pn r ul
kIlkopplatle nH~ llanJrl'kn,~I!:-;tursUirkar c , Di ti.ku.-sio ll e n u\" d c olika rn (~
l rll !(' rz:a. T.:ig"frc'kn'Ilt !l. R I~, 

ocn. l : G21.3!1G.02!l 

Rlassifieerillg a\' frek\!enser Odl l'äglällgder. I'opulli r U aJlo 
J!) (lL 47) , lH' 10, s. 285. 

l-~('f('rat a\~ ('ngel~kt för slag ti ll ldass ifkf' ring a v fl'C'k\'C' IlSDr och v:\g- 
liillglle. r. l·i.ir~lag till svenska lH.'lliimrIi! lgar . 

G21.3()7 (73) 

NILSSON, D, WERTJU:X, il : Telcvisionen i USA. Populär 
Hadio 19 (1H47) , nr lO, S. :!:\G; In' 11, s. 264 . 

His torik. _\merikan ska t ele\'l'SioIl~~normcr, Televi ~ iou$l.:all1Crol'. R und
radiosiin(l:1re för tC'levis löu>. Antenner t ör t c'levi s ion ssiindare. K a uel
f(irhindelscr för tp)rdsioll. Rndioliinkar. Stra. tosvisioIl. l\iottngarety
u er föl' lC'h?visioll. B iturur oeh :'ll'crginlin g . 

(;21.;~OG.ll.1J2!).G~ 

SVElUBIlRG, n : Topografiens im'el'kan pi', meteryågornas 
lItbre{lning. Populär Radio 19 (1D47) , nr ] 1, s. 270. 

Räckvidde n pil u ltral;o rt a Y:l 3'O r. Markreflexioner. Användning- a v 
topografiska karlor vid val av elindareplats , Troposfiiriska effl'Ue r . 

http:G21.3Hfi.G2
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C1, C7, C30 = 15 pF, lufttrimmer (fabr. Prahn) 
C2, C8, C32=50 pF, lrolitulisolerad 
C3, C9, C31 = 1- 12 pF, lul tt rimmer (fabr. Meissner, e\-. Philips) 
C4, C10, C13, C1S, C19, C21=2 000 pF, trolituI 
CS, C6= 1000 pF, trolituI 
cn, C12, C17, CI8, C23, C24 = 100 pF, trolitui 
C14, CI6, C20, C22, C33=S 000 pF, trolituI 
C26=SO pF 
C25, C27, C36=100 pF, lS00 V 
C28, C29, C37=5000 pF, 1500 V 
C34 = 2 X16 ,uF, 350 Varbetsspänning, elektrolyt 
C35=2S f<F, 25 V arbetsspänning, elektrolyt 
Cp = paddingkondensator, 17S pF på 5 m-bandet, SOO pF pa 2,5 

m·bandet 

R1, R4, Rn, R12, R13, Rl8, R21 = O,5 Mohm, 1/ 2 W 
R2 = 200 ohm, 1/ 2 W 
R3, RIO, R14= 50 kohm, 1/ 2 W 
R5 = 3 kohm, 1/ 2 W 
R6, R8 = 100 ohm, 1/ 2 W 
R7, R9 = 30 kohm, 1/ 2 W 
RIS= l Mohm, logaritmisk potentimeter (volymkontroll) 
R16=10 Mohm, 1/ 2 W (ev. S Mohm) 
R17=20 kohm, 1/2 W 
R19 = 7500 ohm, 12 W ({abr. Vitrohm, typ H) 
R20=2S0 ohm, l W 
R22 = 0,1 Mohm, 1/ 2 W 
R23= 1 Mohm, log. reostat (klangfärgskontroll) 

Ll, L2, L3, lA, L5 = sc speciell lindningstabell 
L6, L7 = 10 pH, HF-drossel, 70 varv 0,25 EE på trolituistav, 6 mm 

i diameter 
L8, L9, LIO, LIl, LI2, LI3 = 2,3 I IH , i\IF-spolar. 14 varv 0,65 EE 

tätlindat på II mm lroli tnlrör , gängade för 8 mm järnkärna. 
Avstånd mellan anod- och gall rspole= 18 mm 

Tl = Primärt : IlO, BO, 150, 220, 240 V, 65 VA 
Sekundärt : 2X325 , 100 mA 

S V, 2 A 

400 varv pålindat 
SI = nätströmbrytare, 2-polig 
S2 = »stand-by» strömbrytare, l-polig 
Dl =sildrossel, 30 H vid 80 mA, 600 ohm. 

HF-rör: 6AG5 
Triodblandare: 6J6 
M F-rör : 2 t. 7H7 alt. 7V7 elle.r 6SH7 
Det., AVK, l:a LF-rör : 7B6 alt. 6SQ7 
SIntrör : 7CS alt. 6V6GT 
Likriktarerör : SY3G 
Stabilisatorrör: VR10S 
Illdikatorrör: 6E5 alt. E}.I4 

I Antal IBand , Spole- varv 

»Sm» 

»2,5 ml> 

L 1,1 
L, 4,S 

Lo 2,0 
L, 4,5 
L. 3,1 

L 1,1 
L. 2,2 

L. 1,1 
L. 2,2 
L. 2,0 

Tråd- ' SPol- 1 IHngddlam. Anm. 
mm mm 

0,6 6 IIlII} ovanför L, 


1,2 
 uttag l varv från 

gaIJeränden 


0,6 


9 
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1,2 2 il 3 mm ovanför L. 
1,2 (4) uttag 1/ 2 \'arv från 

galleränden 
1,2 2 a 3 mm ovanför L. 
1,2 (4) 

1,2 
 (3) miuuttag 

6,3 V, 2,5 A Obs.! »2,S-nu>-spolarna äro fri bärande med en diameter a\' 14 mm, 
T2 o: utgångstransfonnator, anpassad till 5000 ohm, med ytterligare fastlödda inuti spolformen direkt i stiften. 
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Fig. l. l:'rindp,;chema för bredband,;supern. 
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6 E.5 (E.r''\4) GJG ose ILLATOR BLANDARE 

7H7 ANTE.NröPOLE 

Fig:. 2. BredbalHl"'lIpern ~edd oyanifran. 

MF ~ 

7B6 

7H7 

MFI 


MF2 


bredd, att sändare av enklare konstruktion skall kunna av

lyssnas med behållning. Gen m sidstämning kunna även 

frekvensmodulerade sändare med ganska stort frekvens

sving avlyssnas med en sådan mottagare. l det följ ande 

skall beskrivas en av författaren konstruerad bredbands
super för 5- och 2,5-m banden. 

Med denna ha mycket goda resultat erhållits. Sålunda 

har den mycket bättre signal/brus-förhållande än den su

perregeuerativa mottagaren och dessutom avsevärt sti:irre 

;<elektivitet. En nackdel är att den inte är så tålig mot 

tändstörningar som den senare typen. Apparaten ingick 

1. ö. som mottagare iSMSFS:s Som-station då den för en 

svensk sändareamatör första dubbelsidiga kontakten eta

blerades på detta band. Motstationen var den engelska 

GSTH. Dessutom ha ett flertal italienska amatörstationer 

samt en del ryska rundradiosändare avlyssnats, de senare 

dock be\·isJigen ö\·ertoner från 19 och - ehuru osäkert 
25 m-handen. 

Principschemat. 

För att erhålla så gott signal/brus-förhållande 80m möj
ligt har röret 6AG5 använts som högfrekvensrör åtföljt av 

616 som triodblandare. De ekvivalenta brusresistanserna 

äro ungefär 1,6 respektive 2 kohl1l , vilket får anses gott. 

Oscillatorns och blandarens anodspänllingar ha stabilise
rats med ett regulatorrör VR 105, som ökar stabiliteten 
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hos oscillatorfrekvensen. Denna har på båda banden lagts 

ovanför signalfrekvensen för att undvika införandet av 

extra förluster i signalkretsarna genom paddingkondensa

torerna. I det valda fallet kommer paddingkondensatorn 

att ligga i oscillatorkretsen där den betyder mindre ur för· 

lustsynpunkt. 

Mellanfrekvensen valdes till 10,3 Mp/ s där det syntes 

vara relativt fritt från kommersiella sändare. För att er· 

håna god förstärkning i 1VIF·delcn samtidigt med AVK 
reglering har 7H7 valts. Andra rör av »semi-renlOte

cutoff».typ som 7V7 och 6SH7 duga även bra. Parallell· 

kapacitansen hos MF-transformatorema är 100 pF och 

ger med ett Q.värde på ca 150 hos den ensanllna kretsen 

vid optimal koppli ng en parallellresonansresistans av unge· 

fär 12 kohuL Om man vill ha högre förstärkning kan den 

vid 7H7 höjas till 20 kohm, genom att minska kapacitRll

sen och öka induktansen, utan att risk för självsvängning 

via galler.anodkapacitansen uppstår. Hiirvid blir fordring. 

arna på avkoppling och skärmning emellertid större. 

l lågfrekvensdelen ingå 7B6 som detektor, A VK-likrik

tare och första LF-steg samt 7C5 som slutrör. Alternativa 

rör äro 6SQ7GT och 6V6GT. Likriktarerör är 5Y3G. 

För att lättare kunna utnyttja sporadisk E-skiktsjonisa. 

tion på 5 m-bandet har mottagaren utförts så att den täc

ker ett större frekvensomfång, nämligen 39-62 Mp/ s, då 
ju denna jonisation i allmänhet börjar från lägre frekvens. 
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Fi~. 3. Bredhand-Hlpcrn sedd underifdn. Bilden ger ett gott begrepp om hur gangningcn utförts. 

Läng>! till vän,ter ,}"IIt" sildrosscln med elektrolytkondcn,atorn C34. 


Det högfrekventare handet omfattar ungefär 75- 120 
.'lIp/s. 

KonstruktionelI. 
Chassiet. 

Detta är utfört av 2 nUll aluminiumplåt med en front

platta av samma material men 3 mm tjock. Apparaten 

far rum i en låda med dimensionerna 270 X 180 X 180 mm. 

Det har inte sparats på vinklar och stöd för att göra 

chassiet mekaniskt stabilt. 

Likriktaren. 

Likriktaren skall vara kapabel att liimna en Sptlnnrng 

av ca 260 V vid 80- 90 mA. 

LF-delen. 
Slutröret skall belastas med S kohm varför högtalaren 

skall anpassas till detta värde med utgångstransformatorn. 

Dessutom har ytterligare 400 varv pålindats för att man 

skal! kunna lyssna med hörtelefoner. Klangfärgskontrollen 

användes för att skära bort höga toner i det dessa mot

kopplas mcr än de låga. 
Om större brumfrihet önskas, inlägges lämpligen ett 

RC-filter mellan spänningskällan och anodmotståndet för 

786 med förslagsvis R = .30 kohm och C-= 4 ,uF, arbets

spänning 300 V, elektrolyt. Inget katodmotståncl behövs 

för 7B6, emedan den erforderliga negati\7a gallerförspän

ningen erhålles över R!G om 10 lviohm. 

MF-delell. 

Vid ledningsdragning och utplacering av delarna måste 
största vikt läggas \,id att få sa korta ledningar som ;llÖj
!igt, när de som anod- och gallerledningarna bära hög

frekvens. Dessutom skola j ordkontakterna vara goda, vil

ket ernas genom alt under lödöronen lägga fjäderbriekor, 

som gripa in i aluminumytan. 

I modellapparateu ha till MF-spolar använts 11 mm 

trolituIrör gängade för järnkärnor. Spolburkarna äro 

40 X 40 mm~ och 90 mm höga. Då dessa spolrör och bur

kar ej kuna erhållas i öppna marknaden, kan man förslags

vis göra transformatorerna kapacitansavstämda med glim

merisolerade trimrar och helt utesluta järnkärnoma. Xr 

samma spoldiameter hir handen, böra de angivna varv

talen ökas med ca 20 % och avst, nelet ändras nagot. 
\. Se under»Trimning».) 

H F-delen. 
Denna dd av mottagaren ar den som tarvar mest om-
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Fig. 4. Mottagaren sedd bakifrån. Antennintaget utgöres av de två 
keramikisoleradc banankontakthylsorna. Dessutom synes HF·röret 
6AG5 med spole för 5 m, nättransfonnatorn och nätspänningsom· 

kopplaren. 

sorg. Högfrekvensbärande ledningar måste göras så korta 
som möjligt och endast i undantagsfall få de bli så långa 
som S a 10 CUl. Tråddiametern bör vara l mm eller tjoc
kare. 10rdkontakterna utföras som anförts ovan under 
»MF·delen» och till jordledningarna från avstämnings
kondensatorerna tages tjock kopparfläta. Så få jord
punkter som möjligt böra användas; i modellapparaten 
har sålunda HF-röret en och blandareröret en. För att 
undvika modulationsbrum har samma sida av glödtråden 
jordats dels vid HF·röret dels vid blandareröret. 

Speciell uppmärksamhet kräva avkopplingskondensato. 
rema för 6AGo5. Detta rör är försett med två katoduttag 
varav det ena via en kondensator är j ordat till ingångs
kretsen. Till det andra ha avkopplingskondensatorema 
för anoden och skärmgalb-et dragits. Förlusten i förstärk
ning orsakad av katodtilIedningsinduktansen blir härige
nom millsta möjliga. 

För att minska inverkan av 6AG5:s galleradmittans, har 
gallret lagts till ett uttag på spolen. Blandareröret, SOI11 är 
en triod, belastar endast kretsen kapacitivt. Bestämmande 
för L/ C-förhållandet blir alltså 616:s ingångskapacitans, 
avstämningskondensatorns nollkapacitans och ledningska
pacitansen. Då detta förhflllande bör vara så stort som 
möjligt få trimrama endast användas i så gott SOI11 ut· 
skruvat läge. Tillsal1lmallS blir nollkapacitansen ca 10 pF. 

Avstämningskondensatorerna äro av fabrikat »Prahn» 
med en nollkapacitans av ca 3 pF och en variation av 1.5 
pF. Gangningen av dessa kondensatorer är lätt att utföra, 
då de äro försedda med genomgående axel. Bakre delen 
av axeln är visserligen 4 mm i diameter men om 1/4-tums 
rundmässing genomborras med 4 mm-borr i en svarv, och 
fastlödes, så kunna keramiska axelkopplingar av ameri
kanskt fabrikat användas för gangningen. Kondensatorer· 

na böra vara avsedda för skruvmejselreglering. Dessa ha 
nämligen främre delen utformad som en sexkantig mutter, 
som i en svarv, eller genom avfilning av kanterna lika myc
ket lätt nedbringas till 1/ 4 tum. Skalan bör kunna avge 
rätt stort moment utan att slira, då dessa kondensatorer gå 

ganska trögt. 

Blandaretypen är parallellmatad gallerblandning, var· 
vid kopplingskondensatorn från oscillatorn till blandare· 
rörets galler utgöres av den inre kapacitansen i 616. Inget 
katodmotstånd användes utan den erforderliga negativa 
gallerförspänningen för blandaredelen erhålles genom gal. 
lerlikriktning av den påförda oscillatorspänningen, som så· 
lunda uppstår över R4 • 

Spolarna äro lindade på 3/4 tum spolforlllar med 5 stift 
i sockeln och äro alltså utbytbara. På 2,5 m-bandet ha spo· 
lama gjorts fri bärande och de sitta fastlödda direkt istif· 
ten inuti spolen. Galleränden har på samtliga spolar lagts 
närmast sockeln, och lindningen har börj ats ca :) mm från 

botten av spolformen. 

Trimningen. 
Trimningen av MF-delen är svår alt utföra utan signal

generator. Om samma MF-transformatorer, som de i mo
dellapparaten, ha konstruerats kan man utan vidare trimma 
för maximal utgångsspänning på slutröret. Annars rekom· 
menderas föl j ande metod som i praktiken är lätt att ge· 
nomföra. 

En spänning av frekvensen 10,:3 Mp/ s modulerad med en 
tonfrekvens pålägges sista MF·rörets galler. Avståndet mel
lan de båda spolarna i diodtransformatom hålles stort, 
ea 4 Clll. Kretsarna trimmas för maximal utgångsspänning, 
och denna avläses. För undvikande av överstyrning hålles 
inspänningen låg och i fortsättningen konstant. Härefter 
m inskas avståndet med ca 0,5 cm, en eventuell omtrimning 
utföres, och utspänningen avläses. Denna skall härvid ha 
ökat något. Avståndet minskas sedan ytterligare försiktigt 
och proceduren göres om ända tills man konuner till det 
avstånd där ingen ytterligare ökning av utspänningen kan 
iakttagas. På detta sätt har mall med tillfredsställande nog
grannhet uppnått kritisk koppling. Nu kunna de två andra 
lVIF·trans{ormatorerna göras lika med den utprovade. Teo· 
retiskt sett erhålles en viss olikhet, men de yttre belast· 
ningarna på kretsarna äro försumbara vid sidan av deras 
egna förluster, varför i praktiken resultatet kan anses gott. 
Den som vill kan ju emellertid utföra ovanstående metod 
för de andra transformatorerna i tur och ordning. 

Om tillgång till katodstråleoseillograf och frekvensll1o
dulerad signalgenerator filllles kan givetvis bättre resultat 
erhållas vid utformandet av MF-transfonnatorerna, i det 
selektivitetskurvan direkt kan upptagas. 
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Trimningen av oscillator- och signalkretsarna kan utfö
ras utan signalgenerator m man har en någorlunda bra 
kalibrerad mottagare, som täcker de båda områdena. Även 
en vanlig kortvågssuper, som går till åtminstone 13 m
bandet kan användas med litet fingerfärdighet. 

Med signalgenerator förfar man enligt följ ande: 
Spolarna för m-bandet isättes och ändfrekvenserna 62 

respektive 39 Mp/s intrimmas genom att på oscillatorn 
justera kapacitansen i högfrek en ta ändan och induktansen 
vid den lågfrekventa. Induktansen varieras genom att sära 
eller skjuta ihop varven. Då känsligheten än så länge är 
ganska dålig behövs rätt hög signalspänning. Om signal. 
generatorn är övertonsrik kan man givetvis använda 2:a 
eller 3:e övertonen. När sålunda ändfrekvenserna äro rik
tiga topptrimmas signalkretsarna på 58,5 respektive 41,5 
Mp/s (Mosebackesändaren i Stockholm) varvid blandar
kretsen tages före antennkretsen. Dragningen mellan 
oscillator - och blandarkretsarna skall vara obetydlig på 5 
m men blir tydligt märkbar på 2,5 m. Den sista fintrim
ningen utföres utan signalgenerator så att maximalt brus 
erhålles. Man bör slutligen kontrollera att spegelfrekvensen 
ligger rätt, dvs. om signalfrekvensen hålles konstant skall 
denna återfinnas betydligt fö rsvagad på ett annat ställe av 
skalan, som motsvarar ca 20 Mp/ s lägre frekvens. 

Tonvikten har lagts pa Som-bandet. Kapacitanstrim. 
rama få därför inte röras på 2 5 utan den enda trimningen 
företages genom att variera induktansen och eventuellt 
paddingkondensatorn, om det går. Härvid topptrimmar 
man vid ca 114 Mp/ s varvid oscillatorn har justerats så 
att denna frekvens faller på samma ställe på skalan som 
59 Mp/ s. Trots att trimningen endast utförts på en frekvens 
fås relativt god följsamhet över hela området. 

Den använda metoden då trimningen utföres med hjälp 
a en aunall mottagare är i princip att man genom avlyss
ning konstaterar att oscillatorns ändfrekvenser äro riktiga 
dvs. 72 respektive 49 Mp/s. Sedan detta gjorts trimmar 
man för maximalt -brus vid förut angivna frekvenser. Vid 
en hjälpmottagare som inte direkt täcker bredbandssuperns 
område utnyttjas det förhållandet att lokaloscillatorn hos 
denna mottagare alstrar övertoner. Om en stark signal, 
exempelvis frän bredbandssuperns oscillator, induceras i 
hj älpmottagarens blandarkrets kommer under vissa vill
kor en mellanfrekvensprodukt att erhållas genom bland
ning med dessa övertoner. 

Antag: bredbandssuperns oscillatorfrekvens = lo 
hjälpmottagarens mellanfrekvens = Im 
inställd frekvens på hjälpmottagaren = Il 

Alltså dess oscillators grundfrekvens = h+Ini 

Levereras f r ii n 1 a g e r komplett med 3 
speciella testsladdar. För 110/220 V O P/s. 
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Ny förbättrad modell med instrumentet hermetiskt 
inbyggt i hölje av plastic. 

RöRYOLTiUETER för liksptinning med 11 J.Hl in 
gi'mgsmotstii nd PlI u lla miitområdena : 0-5--10
G0-100-G00-1000 V. 

V.:\'XELSPr'~NNINGSVOLTjnETER: (rätlinjig upp 
till 100 000 p/s) med mätområdenu : 0-5--10-00
100-500-1000 V. 

OH~BIETER med ti områden medger avläsning 
från 0,1 Q-l 000 ~m. 

JOHAN LAGERCRANTZ 

VäriaTägen 51, Sio~kbohn 

Tel.: 61 3308, 6171 28, 610891, 610892. Telegr.-adr.: Fivessvee 
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~edanslående 

rörlyper nu i lager 
tör omgående 

le\'erans! 
SändarrÖl' 
IIKU ......... . .. :];:;: 
HY09 ....... .. ... 2i):

llY615 .. .. ........ 19: 6;, 

'.rZ40 ............ 22: GO 
:\CU/ 24n .. .... 30: 5;; 
211 .... .. ......... 10: 50 
:304TIJ ............ 37: 50 
81:\ ... ......... ... 77: 8;') 
R2G ........... .. .. 2:3: 40 

1<20B ............ 4;:;: 70 

8(iO ............... 43:
1018 ............ 7: 

Likriktarrör 

HK21 ............ 
:m24 ............ 
R72A ........... . 
1641 .......... .. 
](;::;..1* .. ......... . 

Regulatorröl' 

OC3/ YRI0;:; 

1!1: 

17: ;:;0 
23: ;:;0 

28: ;:;0 

19: 50 

17:

12 :

OD3/ VR1i)O . " 12: 

Motståndsrör 

;;;;Al 
;;-;.-\2 

:l5n2 

Katodsh'älerÖl' 

i) : 

;:;: 
~:-

:~BPL\ .... .... . 40 : 

:iBP1 
;;BP4 
9JP1 

ö5:
G5 : -

130: -

Fotocellcl' 

922 .... ...... ..... 11: GO 
92:3 .. .. ...... . .... 10: GO 
031A .. .. .... .... 4G:-

Thyratronel' 

2D21" 
OD4* 
884 .... 

Speeialriit· 

18 : 50 
17: 2;:; 
18 : 7;; 

HYll;;* .. .. ... .. 1')' 
lP25 ..... .. ..... 80:
2 21 .... .. .. .. .. 16: 50 
:IC:'IO ....... .. ...... 22 : 
8011*" ....... ..... 88: 

MoUagarl'ÖI' 

lA3" ............ 1<)' 

1M; .. ...... . ...... 0: 
HA" .. .. ..... . ..... 11: 
mG· .. ....... ...... 11 : 
184" .. .... ...... .. . 11:
185" ...... .. .. .. ... 11 : 
1T4· ............. . 11: 
2AG .. . .... ........ 0: 
2R7 ..... ... .. ..... 11:
RA4· .. ..... . ....... 12 : 
(jAl';:;>" .. .......... 21: 
fi1n ...... .... ..... 11 : 
GG, .. . .... .. .. .. .. 8: 
42 ...... .. .. ... ..... fi:

44 .... ...... .. .... .. G:
;:;;:; .. .. . .. ....... .... f):

1(;29 .. ....... .. .... 10: 

l!iniatyrrii r , •• Vid flN' Un 1 rör C" X}1. matchade par. 

INGENJORSFIRMA ELFA 
AKESLUND 

Telefon 2616,5 Postgiro :l ii1326 

Härvid har förutsatts att fl är lägre än oscillatorns fre
kvens, som normalt är fallet vid rundradiomottagare. An
nars ersättes plustecknet a ett minustecken. 

Antag vidare att blandning sker med n :te övertonen från 
hjälpmottagarens oscillator. Då fas uttr)cket: 

fv ± fm = n' (!t+fm) 
således 

eller med f/ löst 

l\orrnalt är jlll~O,5 Mp/ s. Om 72 Mp/ s skall under
sökas och 11=4 så blir 1/ = 17,6 respektive 17,4 Mp/ s, dvs. 
i våglängd 17,0 respektive 17,3 m. Genom att kontrollera 
flera s. k. »undertoner» motsvarande olika n övertygar 
man sig om att frekvensen är riktig. 

För övrigt bör man undersöka att den på detta sätt ay
lyssnade oscillatorn i möjligaste mån är fri från modula

tionsbrum. 
En viss tendens till självsvängning kan uppkomma men 

'försvinner 0111 antennen, som bör ha en resistans mellan 
70-300 ohm, inkopplas. 

Nya symboler . .. F orts. fr. sid. 302 

-1 -O Q
-fIT ~ 
DIOD TRIOO TETROO PENTOO 

'y-< Qfil ~ ~ 
OUOOIOO OUODIOD- OUOOIOO- TR.IOO

TRIOD TE1ROD PENTOO 

OUOOIOD DIOOTRIOO HEPTOO OKTOD. 
PENTOD PENTOD 

TRIOD
HEXOOHEXOO OUOTRlOD 

Fig. 6. Förenklade symboler för elektronrör av olika typer. 

Det intressanta med detta nya sätt att symbolisera olika 
kopplingselement är, att de nya symbolerna genomgåend 
bygger på redan använda utom kanske ifråga om sym
bolerna för elektronrör. Det är därför knappast något S0111 

hindrar, att de nya symbolerna användas jämsides med de, 
gamla, som ett slags supplement, när det gäller att snabbt 
skissera en koppling med många element. Det nya be-
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Omgående le\Jerans irån lager 

~yl{Ql1struel'ade kvalitets· 
högtalare fabr. Sinus o('h 
AI"eka. 

n" llCl'll1.-,lrn. Kr. . 22: 50 
.-," llt'rm.-lIyn. Kr. :{O:

10" llerm.-dyn. Kr. 40:
10" llerll1. -dYIl. Kr. 60:

i"lto r ma t." I1C[ 
l~" pt> l'lIl.-fh'n. Kr. 95:
I~" l lerm.-dyn. Kr. 150: 

)o; (or mn~llet 
1.," \lprlll.-dYll. Kl'. il25: 

Cll iye r~ity utolllhusbö~
t "Iare alla typer finnps 
forlfaraude pfl lager. 

('hampioJl nya förstärkm'!> G1\128 
Rvrbestscklling: 2·1):-5.17. }-()l:lL7. 2-US:'\7, 2-01.U(;. 
]-;;('40. Dubb('l negativ iiterlwppliug. lll\~- och 
tlis lmnthöjning. J)nhl,la lIIikro(oning. med mixer. 
l:teffekt 25 watt. Pris kr. 565:

Champion förstärkare G:\125 

Yiilkiind mod. i ny upplaga b~'ggd med hästa kya

litetf<lUateriel. Rör: 2-EI~1l, 2-fiC8G, 2-EL12, l-AZI2. 

Dnbbhl mikrofoning". med mixer. Negativ ått>rlwpp

lill ~. l iteffel,t 25 walt. Pris kr. 450:-


Hörtelefonel' 

f V blist:l engel;;ka fabrikat. 
(R. G. Brown.) 

Dubbla från k l'. 19: 50. 

Kyrldplcfoner fr:1II In'. 21: -. 

:\likrol'oJler 

Pe:nl och Astutic m. fl. mär
ken Ingerfiire;; i stor sorte
ring frim kr. 85:-. 

förstärkare 
och tillbehör 
tillverkas och 
försäljes 
endast av:Olamlliol1 förstärkare G8. 

En liten prisbillig förstiirkare som passar fvr 
inomhusbruk: Söka rl1uläggnlngal', kyrktelefon
Ull läggningar m. 1lI. Rör: l-EJ<'ll, l·EDDll, 
2-ELll; 1-.\Z12. Grammofon och mikrofonill  (HJ\MPIO~ LJUDSYSTEM (Ilg. Gisla BidaSIrÖII)
gång med omkopplare. Uteffekt 8 watt. 

Pris kr. 325:- Kungsholmslorg !l, Slockholm Tel.: 5:1 25 28, 52 2:; :19 

http:2�1):-5.17


V~ Vz( ~ ) 
AVK 
0100 

AVK 
V~ 

DET... M,-:'TEG NÄTOE\.. 

Fig. 7. Enkel supcrheterodynmottagare uppritad med de föreslagna nya »s lenografiska» .ymbolt"In8 för schemarilning. 

Pris Kr. 475:-nelto. 
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teckningssättet skulle sålunda kunna betraktas som ett 

slags stenografiskt system vid schemaritning. 
Det schema som visas i fig. 7 är uppritat med de före

slagna nya symbolerna. Vid en första anblick kanske 
schemat verkar en smula förvirrande, men så är det ju 
med allt nytt som dyker upp; när man väl vant sig vid 

CARTEX 
Signalgenerator 
typ 915 
Ett preeisionsinstl"tllnellt för ra(lioserviee 
och laborat.oriebrulc.. Ytterst noggrann och 
tillförlitlig kalibrering och att~nllatOl' för 
(lirekt avläsning. 

SPECIFIKATION: 

FREUVENSOMRÅDEN: 50 Ke/ s-50 1\1C/8 uppdelat 
på O områden. 

BANDSPRIDNING : l\1F-omri'tdet 420-500 Ke/s. 

ATTENUATOR : Direkt avUisbar 1 ,uV-100 MV. 

STRÅLNING: 50 Ke/s-2 Mc/s under 1 "V. 
2 1\1c/s--15 Mc/s nnder 3 [AV. 

MODULERING: 30 % vid 400 Hz. 

det nya sättet så har man ofta svårt att förstå hur man 
kunnat använda sig av annat system. Hur det kommer att 
bli i fråga om de föreslagna symbolerna är det svårt aU 
säga något om, men naturligtvis är det inte uteslutet att 
de skulle kunna slå igenom även om det kan finnas en 
del att invända mot dem. Den som lever får se! 

(G Högberg.) 

PRECISION I AVSTÄMNING: ± 1 % Ull Hi Mc/s,
± 2 % däröver. 

FREKVENSSTABILITET: ± 0.01 % vid nätspännings
variation. ± 10 % (vid 10 Mc/ s). 

N,\TANSLUTNING: Omkopplingsbar 110-120-130
150-220 volt 50 1)er. 

DIMENSIONER: 370X200 X 140 mm. 
VIKT: U, :~ kg. 



Ba.otefl e hiig u,la ren. 
tlim nIoner : 
br 'tid 36,,) cm. 
högsta djup 2;; cm . 
lägst dj up 17 ('Jn . 
hu jd 40 cm.ODEON 

G8flMMOFO~FÖRSTXRKflRE 
TYP E;; - med lokalradio· 

Idealisk för: 

Grammofonhandelns 
spelhytter 

Skolradion 
MusikunderhåUning 
Konditorier och ka-feer 
Musik under arbetet i 

mindre lokaler etc. 

Ob s. förstlil'kal'(, lI s 
:imfi d irucnsloJl(·r : 

br edd ~7 cm . 
tljup H. cm . 
höj,l 16,5 cm , 

Synnerligen liillllllig HU fÖ.·stärkl'.· 

reu å.': 

PARl ,OPHONE SI{[VSPELI"R~; 


p 101 eller 


PARLOPHOXJo; SKl\T}L' LARJoJ 


p 501 . 


.'örstä.·karen ko~ta.' inkl. högta

lare i basrerlexlåda a v mahogny 

Kr. 360:-

Telmi ' a UIIJlgifter : F ur 'tUrkarc E;; är s ped e ll t lWIl,;Lrue l'a d fUl' gOl [Ite l' ''ly 
uing av grammof onskivor ch lokulrauio. Den hur l;ollstruerats av lngcnji)l' 
'l'horsten Bk trum, viilkä nd fu l' s ina specialurt ikla r ungilende lj udk"Vn li tet i 
"'P opul ii l' Hudiot" Jl\ fi lrH spu\' , k" l'Ilillgeu iiI' " ' IllICrli ;;t'n ef fektiv genoill en f öl' 
,Icllua fUl's tlirkurc n 'uppf tlUnen kOllpling, SOlll giver pe rfekt dis lwn t:1ter g ivning 
med minstu ra ' p, , amtidigt blir den annan; \'ullliga tonkonll'Oll E'n b ill' ö, e r 
flÖdig, d . i varje Hige på \'1) 1. mkoll t rollpll den Ii. la tonbnlun. en linda er
hålles. D istors ion och u lte rlll odulation har synnerl igen J.lg11 Yiirden (2 °10 
r esp. 3 % id 3 waU) g~no lll en ijveJ' flera s te;; , l'be tunde motkopplJ:ng. 
Denna ,", k. scriemotl<o pplin p: kan ndas t k Olllllla t ill uuvlindJling' 0111 bl'um, 
,'pänningen Hl' lika låg' i s lutiltegcts unodkl'c ts f;Olll i illg'tlllg r öre ts. varför i 
limma kons t rukt ion en fullkomlig utgUittning a v l'lllllll1et oillbesurjc " uv en 
extra triod, som 'ör : tCl'g i\'llinge n b elt brumfr I. Fiir tiirkaren klin Uven a n
" Hndas för lokalmottugning ( ka todkopplad de tektor ger ,.;ynnerligcn störnings 
f ri mot tagning illeu biistu. ljudk\"alite t) . t;tgångseffekt.: ;; watt Uttag: fö.' 
magnetisii pif.kup och kristalll,iclmp. R(irbestYflming: 6,J5, 6SN7, 6SJ7, 6V6, 6X5. 
Lokalradio: Förstärkaren är försedd med lokalliret.s, rJlpgh' \'id order för vil
1<1:'11 våglängd lokalkretseu skall \'ara inställd. 

'~ Vid levenlns är lokalkretsen illställd på önskad våglängd. 

SK!\l\IDIl\I!\\'ISKfl ODEO~ flKTIEBOL!\GET 

Vallingatan 3 B STOCKHOLM Tel.: tO 6198, 208340 



• USA," 
Radiolidningar utsända genom bildtelegrafi per radio kommer 

inom kort att utges regelbundet aven grupp amerikanska rund
radiostationer och tidningsorganisationer i samråd. Ett hörn av 
'l> Fax News" återges här nedan utan någon som helst retuschering. 
Radiotidningarnas format blir 24X30 cm, dvs något större än 
denna tidskrifts format och överföringstiden är 4 sidor på 15 minu
ter. Bildtelegrafpapper i rullar om ca 135 m längd lagom för en 
månads förbrukning kommer att kosta ca 15 kr. Man kommer att 
arbeta med 60 linjer per cm. 

FAXIMILE BROADCAS 

DATE, W H : Second Y ear Radio Technology. Lon
don 1947. Longmans. Green & Co. 22 s. 115 fig. Pri, 
7 sh. 6 p. 

Det r åder som bekant här i landet skriande brist på radiotek· 
nisk litteratur och framförallt läroböcker för studerande i detta 
ämne på olika stadier. Visserligen fi·nns det en del elemen tära ra
diotekniska kurser "id olika korrespondensinstitut och likaså finns 
vid de tekniska högskolorna kompendier i mera avancerad radio
teknik , men några läroböcker pa mellanstadiet saknas fullständigt 
för att inte tala om handböcker och facklitteratur behandlande 
mera speciella radiotekniska eller förstärkartekniska problem. 

För dem som behärskar tyska och i dagens läge framförallt 
/engelska finns ju alltid möjligheten att tillägna sig erforderliga 
kunskaper genom utländsk facklitteratur. Bland nyutkomna läro
böcker i ämnet på engelska föreligger nu en bok av W H Date, 
Seeond Y ear Radio Technology. Denna lärobok anknyter visserli
gen direkt till undervisningen vid engelska utbildningsanstalter 
för radiotekniken, men boken bör icke vara utan visst intresse 
även för svenska tekniker på detta gebit. Boken förutsätter visser· 
ligen vissa kunskaper i matematik och vissa elementära kunskaper 
om elektriska och magnetiska kretsar, men i stort sett synes boken 
vända s ig till den kat~gori radiotekniker, som företrädesvis sysslar 
med mer praktiska saker inom radiotekniken exempelvis servicemän 
och assistenter på radiolaboratorier. 

I boken behandlas till en början kapacitanser, induklanser och 
elementär teori för resonanskretsar. Vidare behandlas elektronrö· 
rets olika användningsområden exempelvis röret som detektor, som 
förstäl'kare och oscillator. Dessa avsnitt utgör bokens egentliga 
tyngdpunkt, men några kapitel ägnas även superhetel·odynprinc.i 
pen och några mätmetoder för HF-kretsar. Ett kapitel är ägnat 
grunde.rna för radiopejling. 

För svenska radioscrvicemän i praktisk \'erksamhet, som be

@T~~ -röret m,ed den stora livslängden erbjudes Eder 
" god sortering ,från lager 

Följande specialrör finnas även l lager: 

Såndarrör 	 ltK 05/5D2:1 25' : - HK/ 25/723L\B 277 : - RK78 ... ... 7G: -- 2E:3" 11 : 
RKS07 .... .. 13 : - 70m .... .. ... .. .. 24 : 50 RX120 .. .... 100:- 2I<J36 11:2C34/ RK34 27: 

RK4022 70 :  327A 187 : - RX120A ... 112:- 2g42 11:
RK4D32 70 :  'OlA 17 : -	 RX21~ .... . . 155 : - 2E41 11 : -

OscmografrörSOO ..... .... 24 : - RXZUi .. .. .. 136:- 2<121 11: 
RK20A 110 : - HAP1 , netto 40:
RK6D22 440: 

RX705 ... . .. 85 : -	 2G22 11:
Ul\JI<' diod 1l72,\, 52 : 50 CK502AX .. . 10:

RK3SA 115: 
RK25 ... .. . 31 : 50 	 5.lPl , netto 190:

YR7S 13: - CK505AX . .. 10:
RK47 125 : - 'R!)2 _0 : 

Likr.-rör Sub l\'Iiniatyrrör KallkatodlikriktarRK48 225: 
Klystroner 	 rör

R~5!) 31 : 50 HK3R24 24:- 2E::!1 11 : 
RK63 170:- llK/2K2S . .. 271: - RK72 41:- 2E32 .. ..... .. 11:- loG17/CK1013 27 : 50 

Styrmansgatan 4, Stockholm. Te]efoJl 62 08 22 
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härskar engelska, bör boken I'B ra av stort värde. Den ger goda 
möjligheter för dem att fördjupa och utöva sina teoretiska kun
skaper i radioteknik. Boken synes väl lämpa sig för självstudier i 
ynnerhet som det efter varje kap itel ges tillämpningsexempel, för 

vilka rätta ~var anges i l utet av hoken. För mera avancerade ra
iotekniker har hoken knllppa!' t något att gP ; därtil1 är den alltför 

dementär. 
Sch. 

COCKI G, ~ T: T elevision Rcceiuing Equipmcnt. 
Andra upplag81l. London 1947. lliffe & Sons, Ltd. 
354 s. 210 fig. P ris 12 sh. p. 

Ett halvt år efter krig.,ut hrottet, i mitten a 1940, n,i tan el! är 
dter det a tt televisionssänd.njngllfna i England mhibcrades, utgavs 
första upplagan av W T C clå ng: Television Receiving Eqnipment. 
Trots a lt bok 'n kom ut " id en tidpunkt, om man in te gärna kan 
het rakta som särskilt gynn am, visade det sig tt den fick en stry
kande åtgång. Inte mindre än forn nytryck av denna upplaga l Ides 
i snabb följd under kriget. Orsaken till denna även för u tgivarna 
,,;anska oväntade efterfråg!lIl visade . ig vara att den personal, som 
utposterades vid d många ekoradiostatione.r, som under kriget in
rättad - i England, kom underfund med att boken behandlade 
många problem, som had e nära anknytni ng till ·oradiotekniken. 
l själva verket är det . a att en hel del problem inom televisions· 
/)ch ekoradio tekniken är identiEka. 

Televisionssändningarna ' återupptagande inom London·området, 
vilket. självfallet st rkt stimulerat iU lI e e t för lelc\' isjonen har 
tvingat fram n n upplaga av Cocking bok. Den ä~ i sin andra 
upplaga "tarkt u tökad och kon pletterad . 

Verkningssättet ho ' n televisionsmoLtagare iir inte i motsats till 
\'ad mången kanske föreställer sig - i något av eende särskilt svår
begripligt. För den som är fört rogen med teoretiska och praktiska 
problem inom den allmänna radiotekniken erbj uder det j själva 
verket inga nämnvärda ~vårigheter att snabbt sätta sig in i tele 
'Lionsmottagares teori och praktik. Cocking som f. ö. "r redaktör 

för den utmärkta radiotidskriften Wireless Engineer har haft detta 
för ögonen och lagt upp sju bok på sådant sätt, att han ständigt 
nnknyler till fakta och principer kända för varje radjotekniker 
för a tt för klara tel >visjOl -mot tagarens el' -niJlgR~ätt och beskriva 
oes- praktiska uppb}ggnatl. är det gäller televisioJlsmottagare 
haserade pil. ka todstrålerör - vilka j u numera är allenahärskande 
- är det strängt taget endast någoo kunskap i elektronoptik som 
krävs utöver det radiot ekniska vetande, som ingår i en utbildad 
radioingenjörs fackkunskap-o . 

Författaren uppehåller oig i ,in bok mest utförligt vid de kompo
nenter och förlopp i en televisionsmottagare, som mest påtagligt 
skiljer sig från dem, som ingår i en ordinär radiomottagare. Så
lunda är det avsnitt av boken, som beha<ndlar vippaggregat, för· 
, tärkarsteg f(ir bildsignalen, synkpulsseparation och elektromagne
tisk och elektrostatisk avlänkning mycket utförliga; dessa avsniu 
upptar tillsammans ungefär hokens halva utrymme. 

l ell kapitel om speciella televisionskopplingar hehandlas sådana 
kopplingar, som llda~t undantags\'is finna 3m'ändnipg i "anliga 
radiomottagare. Här behandlas exempelv.is det anodjordade och 
gallerjordade stegets teori . 

I kapitlet »The Complete Receiver» genomgås konstmktiollen 
och den allmänna uppläggningen a" några mera kända engelska 
televisionsmottagarf'. Utförliga principschem8n anges för några ty
piska mOlIagare av superheterodyntyp och typen raka mottagare. 
r ell anuat kapitel genomgås nagra vanliga fel i televisionsmolla 
~ar och metoder för hur de skall lokaliseras och avhjälpas. 

Vad som gör Cockings bok om televis iollsmottagare särskilt " äl'
defull är, a tt ehuru den bela tiden anknyter till rent praktiska 
und dag den jämväl behand lar berälrn ingsmetoder o h televisio
nens teoretiska Ullderlag. ärdefullt är också alt de flesta princip
~clIemana åtföljas av data p, viktigare ingåend komponenter; i 
texten återkommer författaren ständigt till alternativa praktiska 
utföringsformer och tillämpningar. 

Cockillgs bok, _om tord vara den första bok 'Im television, soo 
på ett så utförligt och albidigt sält belyser olika aspekter, både 
teoretiska och rent praktiska vid beräkning, konstruktion och upp' 
byggnad av televisionilllollagarc, kan Hvligt rekommenderas de ra
, liot~klliker som i god tid viU förbereda ig för televisionen, som 
jl! - trots allt - d ck är på frammarsch även här i landet. 

Sr.h. 
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~tuell 
service lm ateriel 

från lager: 

• 	 Amerikanska radiorör, »National 
Union» och »Philco». 

• »Hunb elektrolyter. 

• Grafitmotstå nd »ErieJ. 

• »Philco» ringled nings- och 
g lödströmsbatterie r med 
hög kapacitet. 

• 	Säkringar och sökringshållare. 

• »Ersin Multicore», lödtenn 
med tre fl usskanaler. 

• Kopplingstråd, 0,65 mm 0, 
plasticöverdragen, grön. 

• 	,Pronto» trimverktyg, sats I o. II. 

• Montage- och servicetången 
»Ph ilco». 

ELEKTROSKANDIA 
STOCKHOLM 6, Norra Stationsgatan 79-81 

Telefon : Namnanrop "ELEKTROSKANDIA" 

Göteborg . Malmö . Nässjä . Kartstad 

Gävle . Sundsvall . O.tersund . Ume6 
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PÄR HELLSTRÖ~1 
AGENTURFIRMA 

Eltelm. avd. Tel. 114339, 132826_ Spannmålsgatan 14, GÖTEBORG 

Stockholms Radioklubb 

Kluhben sammanträdde tisdagen tlen 7 okt ., .h c i,i1ing. A Roll 
höll ett föredrag om »Mätmetod er inom mikrovågstekniken». Fö· 
redragshållaren betonade skillnaden mellan de mätmetoder, som 
mås te tillgripas vid dessa höga frekvenser, oeh de metoder, som an 
vändas vid mera ordinära frekvenser. Man kan j räkna med kon
centrerade kretselement , utan induktans och kapacitans äro för
delade utefter hela kretsen. I stället för vanliga svängningskretsar 
användas olika slags resonatorer, och för överföring av högfrekvens
effekt användas transmis"ionslinjer eller vägledare. Talaren redo
gjorde för uppkomsten av stående vågor utefter en transmissions
linje genom reflexion och visade hur mun genom spänningsmät
ningar utefter linjen kan bestämma såväl storlek som fasvinke.l 
hos en till transmissionslinjen ansluten impedans. Samma metod 
kan användas för såväl parallelltrådslinje och koaxiallinje som våg
ledare. 

Därefter demonstrerades en mätuppkoppJiug bestående av en 
kl YR tronoscillator, arbetande på ca 10 cm våglängd, som kopplats 
till en koaxiallinje. Denna var försedd med en längsgående sli ts i 
vilken en kort antenn kunde införas för spänningsmätningar. Spän
ningen från antennen likriktades i en kristalldetektor och mättes 
med ett visarinstrument. Då antennen förskjöts utmed linjen iakt
togos spänn.ingsvariationer fran nära noll till ett maximivärde unge
fär lika med dubbla tillförda spänningen. I detta fall var linjens 
hortända öppell. Då linjen avslutades med sin karakteristiska im· 
pedan" 50 ohm visade det sig, att spännillg;;variationerna nästan 
full ständigt försvunno. 

Talaren redogjorde däreft er för Je metoder, ont användas för 
effektmätn ing. Den effekt, '0111 skall mätas. konc ntrera vanligtvis 
på en metalltrlld, som därvid uppvärmes. Effeklmätnillgen kan ut· 
föras med bolometerkoppling eller med hjälp av thermistorer. Vid 
,'n annan lIIdod låter lTIan hög{rt·kH'n-cffektcn a b ~orhera~ i valten, 

Typ B 3 

Ett instrument för den mest fordrande service
mannen. Noggrannheten I kalibreringen samt 
attenuatorsystemets tillförlitlighet gör radlo
servicen med detta Instrument till ett nöje och 
ökar förtjänste Il , 

SPECIFIKATION: 

Frekvensomdden: 100 Kc/s- 30 Mc/ s 
i 5 band. 
Noggrannhet: Garnnterad till ± 1 Ufo• • 
Atteuuering: 75 ohms konstant im-

Nätanslutning: Viixelström 40--100 

p/s, 100-260 volt. 

Effekt: Omkr. 14 W att. 

Dimensioner: 31X34 X 26 cm. 


pedans genom anpassad trllllsmis
slolls linj e och konst.-an tenn. 
Strålningen: Mindre än 3 !LV ,id 
60 Mc/ s, 
In- oeh utvänclig modulering: Vild: Omkr. 12 kg. 
10 0J0 eller 30 0J0 vid 400 p/s, Pris kr. 600: - netto. 

vars temperaturstegring kan uppmäta med kalorimetriska metoder. 
För frekvensmätning användas oftast absorptionsvägmetrar, men 

för laboratoriebruk förekomma även heterodynvågmetrar. För ka· 
librering av absorptiollsvågmetrar förekomma även kristallstyrda 
hererodynvågmetrar. 

Vid sammanträdet den 22 oktober höll ingenjör U Johnnssoll 
ett föredrag om ~Höjdmätare för flygplan enligt ekoradioprinci· 
pen». Föredraget ingår i klubbens serie »Teletekniken i fl ygets 
tjänst». Talaren började med en kort historik och nämnde, att det 
är ca 20 år sedan de första försöken med teletekniska höjdmätare 
för flygplan utfördes. Först försökte man med akustiska höjdmä. 
tare enligt samma princip som fartygens ekolod, men dessa försök 
ledde ej till tillfredsställande resultat och sys temet kan ej använ
das för mätning av större höjder. Vid en annan metod mäter man 
kapacitansändringen mellan ett par elektroder på flygplanet. Da 
kapacitansen beror på avståndet till marken kan man på detta sätt 
få ett mått på höjden, men även denna metod lider av den nack
delen, att den endast fungerar på låga höjder, under ca 30 meter. 
Man kom redan tidigt att tänka på möjligheten att använda radio
vågors refl exion mot marken för höjdmätning. Vid de första för
söken uppmäuc man intensiteten hos den reflekterade vågen, men 
tlenna metod gav för osäkra resultat för att kunna godtagas. Även 
en metod, som utnyttjade bildning av stående vägor mellan planet 
oeh marken, måste förkastas. Är 1938 konstrnerade det stora ame
rikanska företaget Western Electrie den första verkligt användbara 
höjdmetcrn. Den bestar av en sändare, arbetande på 445 MpjE, 
frekvensmodulerad med ett sving pil. 40 eller alternativt 4 Mpjs. 
P å grund av frekvensmodulationen har sändarens frekvens hunnit 
,indras något under den tid, som den utsända vågen behövt för att 
t illryggalägga sträckan från flygplanet till marken och tillbaka igen 
till fl ygplanet. Det råder alltså en viss skillnad i frekvens mellan 
llen reflekt erade vågen och den av sändaren i detta ögonblick ge
nererade vågen. Frekvensskillnaden ger upphov till en interferen ...... 
ton i mottagaren, som är direkt proportionell mot höj den över 
marken. En till mottagaren ansluten frekvensrueter kan all tså gTa 
lieras direkt i höjdmått. Olika mätområdf'n kun na erhålla g nom 
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ändring av sändarens frekven ssving. Vanligtvis användes denna typ 
av höjdmätare för höjder upp till ca 1300 meter. 

För större höjder använder man företrädesvis höjdmätare enligt 
impulsmetoden. Därvid uppmätes tiden från det impulsen utsändes 
till dess ekot å terkommer till fl ygplanet. Då vågens fortplantnings· 
hastirrhet är konstant, är höjden direkt proportionell mot tiden. 
Som indikator användes ett katodstrålerör med populära koordina· 
ter. Strålen bringas att beskriva en cirkel på skärmen, och det 
återvändande ekot markeras som en tagg på cirkeln. En skala, gra· 
derad i höjdmått, är anbringad på skärmen, och man avläser höj· 
den mitt för »taggen». Denna typ av höjdmeter användes för höjder 
upp till ca 13000 meter. 

Båda de beskrivna typerna av höjdmätare demonstrerades i drift. 
Då man av lättförklarliga skäl ej kan få eko på normalt sätt vid 
demon~tration på marken användes en lång kabel, som anslöts till 
höjdmätaren. Vågorna reflekterades vid kabelns andra ända, och 
man fick en höjdindikation svarande mot kabelns längd. Dylika 
kablar användas för kalibrering av höjdmätarna. 

I novembernumret av POPULÄR RADIO har tyvärr ett tryckfel 
in. mu it sig i referatet av l :e byråing. G Kruses rorcdrag. Näst 
sista ~tyeket på sid. 289 bör lyda ; 

Som exempel på nuvarande standardutrustning nämndes SAS' 
flygplan. De ha förutom trafikapparatur t.vå automatiska radio
kompasser, Lorenz- oeh ILS·apparatur samt radiohöjdmeter. 

. ista sammanträdet h 1947 hålles tisdagen den 9 dec. kl. 19.30 
i Medborgarhusets lilla hörsaL P ersonlig kallelse till alla klubbens 
sammanträden och studiebesök sändes som vanligt till alla med 
lemmar. Om Ni int.e redan är medlem blir li det enklast genom 
att sätta in årsavgiften 10: - på klubbens postgiro 50001. I 
avgiften ingar prenumeration på POPULÄR RADIO. Avgift, som 
in be!alts efter september månads utgang, gäller för lir 1948, men 

kallelser till höstens literstående salllluanlrädeu sändes i 83 fall 
utan extra kostnad. 

Förfrågningar om klubben oeh dess verksamhet besvaras av sek
reteraren, civiling. Gunnar Solders. Adressen äT: Stockholms Radio
klubh, Box 6074, Stockholm 6. 

Sekreteraren. 

Meddelande 

angående PÄRMAR för 

POPULÄR RADIOl 

Samlingspärmarna för POllUläl' Radio äro f. Il. belt slut

sålda. En ny UPl)laga är Ullder arbet.e. Vi rälma med att 

kunna leverera pärmar i början av 1948. Närmare tidpunkt 

meddelas genom allnon<; i tidningen. 

p O P U L ÄR R A D I O. Expeditionen 
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IlPHa 
Vi ~iro nu åter beredda att ta

ga emot beställningar på eIek

trolytkondensatorer.Normal t före

kommande baJvtorra typer för ra

dio- och svagströmsändamål leve

reras med korta leveranstider. 

Ett LM Ericsson-företag 

Elektrolytkondensatorer 

~ Ur Alphas tillverknillgprogram /3 

SUNDBYBERG • TELEFON 282600 

POPULÄR RADIO NR 12/1947 322 



Radioklubb bildad i Örnsköldsvik 
I Örnsköldsvik har den 7 okt. bildats en radioklubb. I nitiath . 

tarrare voro: radiorepal'a törerna Llss trandberg, Harald e arlstedt, 
A;ne Bylund (SM3A]l, samt John Nordström. 

M.ötet öppnades av hr Liss Strandberg, vilken hälsade samtliga 
välkomna och övergick däreft er at t omtala sy ft t m d klubben. 
Därav fr~"ick att man fråmst skulle anordna . tudi.ecirklar i ra· 
dio- och mätteknik. Dessutom Ekulle en kurs imorsetelegrafering, 
ledd av amatörsändare Arne Bylund ( M3AJ) anordnas. Man skulle 
även undersöka möjligheterna att anordna kurti i engelska, uligt 
den nya naturmetoden. Kurserna äro främst av edda för alla, vilka 
ämna försöka att erövra ett amatörsåndar certifikat . 

Efter hälsningsanförandet upplyste Strandberg att en sekreterare 
för dagens förhandlingar måste utses, och dät·tilI values radiurCjJ. 
H Carlstedt. 

Därefter överlämnade Strandh g ämnet om klubbens bild nde 
till diskussion. Efter en Ung och utlömmand diskussion, främst 
ledd av ing. Karl A Jansson, ueslutades enhälligt tt en r dioklubb 
skulle hildas. 

Det blev nu frå,ya om val av interimstyreIse. och till ordförande 
valdes radiorep. Li~s S and b TIl, till sekreterare resp. kassör 
radiorep. Harald Carlstedt och ing. Karl ~ Jans~?n .. Dessutol~ val
des två tjänstemän utan särskild funktIOn, namhgen radIOrep. 
Arne Byllmd och montör Lennart Genuerg.

Radioklubben i Örnsköldsvik vore synnerligen tacksam få erhålla 
stadgar från audra klubbar i ~verig. Des a 'unna sändas till 
klubbens ordförande, radiorep. Liss Strandberg, Postfack 590, Örn. 
sköldsvik. 

De som önska upplysningar av något sIng kWlIla likaså hiirlvända 
<ig till ovannätnuda adres Sekr. 

Arsrapport från SEK 
Svenska Elektriska Kommissionen (SEKl har utsänt en teknisk 

årsrapport öv r verksamheten under år 1946. I denna rapport läm· 

. .... .. .. .... ... ..... .... . .... .... .. 04 ........ .. .. ............ .. . . ..... ... ... .. .... .. . ......... .... . ......... ... .. .....
 

PRAGUE 
glimmer
kondensatorer 
(Himmerkondc alorer f r : Il Spr:t~ue upp!' 1
ler de stl'UngRste fOl'drin"al' i frå 'Il om kon
Rlrllktlon. n t jjrallde och palitl i '"[1 egen ;:apel' 

- ett faktulll •.·om bestyrkes \' dora . vli rlds 
Olllspiinnanuo anyiinur lllg under extrema Rl'
betsförhiUlanden. De fInllas t illgängliga i 
kompletta tYllseriel' ocll storleka r tö r prak
ti skt taget Yilket anvlindninb' område som 
Jlelst. 

Sprague Betlrit Company 
Norlh Jldams, ~fass. 


tBepresenterad u: nL\I;\~ GI~SIUBY, ää W, 4:!nd Street, 

\ew for" 18. N. Y., U. S • . \.I 


nas en del uppgifter om de normarbeten, som f. n. pägår. Pl om· 
rådet teleteknik återfinner man bl. a. följande kommitteer: 

Kondensatorer för teleteknik. Normkommiwin har ingående stu· 
derat under hösten 1945 erhållna amerikanska och engelska norme 
för teletekniska kondensatorer i och för jämförelse med de plane· 
rade svenska nonnerna i tillämpliO'a delar. 

Sektionen för papperskondensatorer har utarbetat förslag i d n 
utsträckning, om visat ig vara möjlig, innan re ultat föreligga av 
långtidsprov, igångsatta under höst .n 1946. 

Sektionen för elektrolytkondensatorer har samlat och bearbetat 
det experimentella material. som bedömts vara nödvändigt för norm· 
arbetets genomförande. och har även plhör jnL utarbetandet av 
norll1er. 

Sektionen fö r glimmerkondensatorer awakt • att situ tionen 
kring användningen av i utlandet, speciellt • ngland och USA, ut· 
aruetade mili tära normer för glimmerkonden"atorer p civil mark
nad skall klarna. 

Sektionen för keramiska kon densatorer har fortsatt de tidigare 
påbörjade långtidsproven och kompletterat dessa med ..ett l!\·slängds. 
prov entigt de amerikanska Jan-uormerna IUlder anvandlllug aven 
för ändamålet konstruerad utrustning. Den i orienterande syfte 
igångsatta provningen av detta slags kondensatorer kan härmed 
anses vara slutförd . 

Torrbatterier. Utvecklingen inom batteriindustr in utomlands har 
under krirret " jorl stora framsteg, vilka ännu icke kunnat tillgodo· 
göras av de s~~llska fabrikerna. och som dessutom ännu äro ofu ll
ständicrt kända i Sverige. Även radio[abrikanterna ha ställt sig 
avvakt" nde inför de nyheter på batteriornrådet , som kunna v äntas. 
Dessa omständigheter göra, at! normkomlllittell under året icke 
kunna t fullfölj och slutföra sitt uppdrag. 

Telesignalanläggningar inomhus. Kommitten har under året hu
,'udsakligen bearbetat avsnillet för led.ningar. ilket visat sig Iller 
omfattande än berä at. Preliminärt normförslag beräknas före
ligga under år 1947. 

Ljudförstärkareanläggningar. Det normIöTslag, som föregående 

. .. . ...... .. . .. . , •• ••••••• • , • ••• ••••• •••• • • • •••• •••• , .. . . .... ........ . ....... ......... .. .. ... .. .. . .. ..... . .. ..... . . 
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TILL SALU! 
Z st. grammolonlnspelologsaggregat 

I. 	Fabrilmt Sunder &, Jansson (SAJA), gra,'erdosa 
8 ohm, synkronmotor 220 V. 

H. Fabrikat 'Vuton, gra\'erdosa 500 ohm, likströms 
motor 220 V, 

B."Hl·a bcgngnadc mc'n i mycket gott skick . 

A.-B. TOBO BRUK 
TOBO 


Telefon växel 16, 4·6 Ol~h 76 


Utländska tidskrifter 
ti II ori gi no Jpriser bl. o. 

Radio, 12 nr lli: 20 nCA Review, 12 nr 9: 50 
Radio eraft, W nr H: 2,; T':lp('tronies, 12 nr 47: 90 
Uadio Mirror. 12 nr 18 : 70 Electr. Engin, 12 nr 19: GO 
Radio News, ' 12 Ilr 19 : 

R esen'ation för prisiindl'illgnr rl'~n förlagen. 

Ange rrun vilken manad abonnemanget skal! glJ llll. F . n. 
kan abonnema ng mo ttaga s till c:n :! ,,00 tid ;; !<rifte r öve r 

h ela ,Urlden. S,uutllga till fi)r!agerrs ol'iginalprlser . 

Holger Norin. Bråvallag. 31. Norrköping 
Postgiro 29871 5. Telefon 28081 

" 

högkvalitativa in~pelningsagg regat - Stu
diamodell typ SV 2 resp. SH 2 förwtt med 
graverhuvud typ A 43. 

högkvalitativa inspelningsförstörkare - Stu_ 
diamadelllyp W 25 - Frekvensamröde, 30
10.000 P/s ± 2 dB. - Basvoriation; ± 6 dB 
per oktav under 250 pis. - Diskantovskör
ni ng ; 4.000. 5.000. 6.000 eller 10.000 pis. 
Uteffekt , 15 W vid mindre än 2 % distar· 
sion. 

högkvalita!iva dynamiska nölmikrofon. _ 
Studiomodell typ B 45. Normal elter löng 
orm försedd med motvikt fÖr iustering av 

Högkvolitotivo mikrofoner nöltryck. - Frekvensomröde, 25-250 p/s + 
och kontrollhögtalore offe c:a 2 dB, 250-8.500 p /s ± c,o 0.5 dB. 
reras p<'J begöran. 8.500-10.000 - c ,a 2 dB. 

G 	 E N E R A L A G E N T FÖR SVERtGE, 

Elektromekaniska apparater och 
anläggningar. 	 A~ T I f B D L ~.011tilhm 
Teleteknik och elektronik i tekniska 
och industriella tillämpningar. ~ MAlMD-SWEDEN 

Väs·ergat. 24 - Tel.: Växel 120 71. 170 9t, 31840 - Telegr.·adr., Elec!rometer 

år utsändes, har i huvudsak visat sig tillfredsställande och kom· 
mit till användning särskilt bland konsulterande ingenjörsfirmor. 
Från sakkunnignämnder, industriföretag och statliga verk m. fl., 
som erhållit förslaget, har stort intresse visats, och malnga förslag 
till förtydliganden och ändringar ha inkommit. Arbetet på ett nytt 
normförslag har påbörjats. 

Planering av normarbete inom radioområdet. Planeringskom· 
mitten har under året bl. a. diskuterat frågan om normerade tal
serier för motstånds- och kondensatorvärden. Kommitten under
söker underlag och motivering för motsvarande normering i utl~n. 
det, främst i USA och England, och ämnar sedan underrätta be· 
rörda normkommitteer om resultatet .. 

Teletekniska symboler. Vissa förberedande utredningar ha igång· 
satts. 

Radionomenklatur. Kommitten har i uppdrag att utarbeta nor· 
mer beträffande grundläggande begrepp och data för radiomot
tagare och för radiosändare. Under äret ha de viktigare definitio
nerna för radiomottagare fastställts. Beträffande sändare ha ett an
tal begrepp av betydelse för leveransprov definierats. Samarbete 
har ägt rum med motsvarande danska normkommittl;. 

Akustisk nomenklatur. Kommitten har varit förhindrad fortsätta 
normarbetet under är 1946. 

I konstruktionsbeskrimingen »RöTl1oltmeter med ma{;isl.e öga 
som indikatoT1> införd i nr 10/ 1947 saknades uppgift om värdet pa 
potentiomctern P. Värdet på d~nna potentiometcr skall \'ara 
5 kohm. 

....................................................................................................~.............
................................................................................................................... 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
................. "' •• , ••• t ..... 1 ..................... 0 ....... "' •••••••••••••• t ••••••••••••••••• , ••••• "' ~ . . ............. . 

............... . ........................ ... .............................................. . . ..................... tO 


Unde. denna rubrik Intö.... vi standardiserade rad..nnon.... a" n .. dan
at4t-nd.. ub....nde till ett pris a" kr. 2: - per rad. Minimum 2 ra"ero 
utrymme. Ou.... radannons". liro .....edda att skapa _ töroditJn1nC., 
kontakt radioamatörerna emellan. 

Slgnnl Trn~er, Importny, till salu billigt. Ioö,irlllilro upt'IYJi<nlngar 
ALTAIR-tuborl\torlet, p.,!flfack 4716, 1I1nlmö 4. 

TIT.J, SALU: Spolsyst. f. am.-mott. m. HP-.steg lO, 20, 40 Och 
SO mh. Plats rör 1'3 mb. Inb. omk., koppl.-schema medr. Storlek 
1007: 150 mm. Kr. 117: - . Spo!.system merI !)SC. och s ig .- krets lO, 
20. 40. 80 mb. Plats mr 15 mh. 75XlOO mm. Inb. omk . Kr. 36:-. 
Spolar rör b" ut os e. 400-500 kc. uygt .-kond. m edf. K r . 3: 95. Inge 
Forsberg, S~\l3GB, Hornsgut8.n 14, österH"ulld. 

GELO"O 102;) m ed "a ug'. Oell SkaIIl, C\'L'ut . hel radio slI Ues. Tel. 
Stlllm 57 3~ 96 . 

KRISTAJ.T.ER, 40 och SO m eter 10 kr. s t. I bel Hat s S k r . L ennart 
Brune, Odtns au tan 21, Göteb.,rg. 

I I 

Amatörer! 
Hos oss k a n m, efter Egna ideer, hcstJilla EdTIl na.,k, 
chas.ler och Cr.,ntpOJleler. Ni kan f1I dem I ,lIke.n storlek, 
form och utrörllnde NI ön,skar. Xven krymplllekerade och 
borra de. Sti nd en dllst med en enkel sk.iss. Standardstor . 
l ekar pit lager. YiilgJort a rbete. Billiga prIser. Kort 
lcvcraas tid. Än'n radiodelar och rör pä lager. Begllr 

prislista . 

Radioamatörernas Inköpscentral 
Trollhättan 2. - Tel. 121 39. 
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A~IATÖR l'\ETTO 435: - lu·. 

WestoJl ohmmeter. Typ 689. 
Ett av \" p.s tons k valitet" in st rumeut. A~ lt att 
anviin das för mli tn ing av 'Illa r esist an . r. )Iä.t 
omriiden : 10 ohm. 0- 1000 ohm. 
L ev. nL i nb . bntrerier , tes t,.la ddnr samt clegau t 
och kra Cti g t lä der fodral. l' r i. netto 1:c! : 

Tag vara på tilliäIlet all bliva ägare 
till en iörslltlassig Iraiikmollagare 

He a" Hr ('ID b~pr(j'\'nd 111oft ;1 ~H r{' . ,' {JJil Ilnglig(l-fi anvlin d e :-: a," d l 'l f.) Yl'u:sku f ra fikfJ.\"g". 
Ut. f l. , dlir 8tora k ra \' l-Ja ~ä k r motl agning (l rf(lt'rl r ~. 

Test-RUe In trument Co. AM-Signal· 
genera torer. 
Rn litc n behänd ig shrnaI"encrntor för sc\" 

dr..emanncn och a matören. 

F .rekven somr'.de: 150 Kc t ill liO000 Kc, upp 

eTelat p il. 8 baud. SlgnaJgcnerulo rn är för8e<.l<1 

mell inb yggda batterier . N et to 198: 

JJetrOI)olitan univer slI.linstl'ument. 
Ett l> ilJl g t inst rumen t för ~er,"iceverk tn<1en. 
:'ni to m råde u: 0- 1 111l0 Q, O-lU 000 n, 0-1\1 
mf>g Q. 
Liksplinning; : 2000 volr. 
VUx ulspiinning-: 10-1 000 "oIL 
Likström: l mA- l O .'\ mp . l 'r i·s netto 98: -

ReA. Tonfreln'en, generator. Typ n r J54. 
Nätan·slutcn . FreI,,·e llsomr. 30 !{ , t ill 1ri 000 K r . 

rrl s n N to aIG: - Te.o;;t-R.ite A:.U-Signa.lgenerntor. 

Sön darrör s:?B 1 9: 50 :;X2/S,O 1-1: 50 HJS A 18: 50 6X4 7 : 70 
:;4 (} .... . 32 Gli SWB 38: 70 05U •. . .. 18 : M 2051 1: 70 

Spedalrör 011 9 : 80 
HY 615 .. .... ID 4{) ILU5 12 :- 2D21 n: w 9002 
nK 34 21 GO Regulatorrör 	 HY115 17 : 56 

12: 
VR 75 I '"  9003 14 : 211 10 90 	 .\J4 27: - 2 E30 . .. ~ L : 00VR 105 12 : -

SOl ... 19 25 	 8&l. 18 : 75 2C40 B :M 9006 8 : 40 
VH100 I Z:  2APl . 28: 69 

l4 41 LIkrikta rrör 023 l O: 110 nAB5 6:30 3FP 7 . . ... 47 : 
SOR 30 25 ,:) 7: 70 !lM 12 : - (lADIl 8 : 40 

80~l 58 	 fI~2 11 : 1\0 :;C44 l' : 60 

5BP 1 62 : 
5B P4 72: son 15 S.1 ... 7: 70 n;,5 1.2: - 6AD7 8 : 4{) 

Sl1 .... 17 50 06 9 : 80 !l51; . ... ..... 18: lin OA E U (I : 00 7BP7 .. . . . . 98: 

4 ...... S:J 85 872/872A ... 26 : 7.~ 057 12: - 6BI,'6 11: 70 :xe t.toprlser. 

P.820. G1immerkolld. SO pL 0000 ". test. 	 11:05 

G Jimmorkond. C. D. Sprauge m. fl. fabrilmt. 3000 .'oJt samt 2 Amp. 
vid 3000 lic. 

1'. 821 a. Vll rden melJau 35 pr. = 100 pf . {): 60 
P. 821 b . Viirllen mellan 100 p r . = GOO pf. 11 : 60 
P . 821 c. Vä r den mellan 500 p f . = 900 pi. 11 : 85 
P. 821 d. Vä rden meUan 1000 p i . = 2000 pL 14: 25 
P. 821 e. Värd€n mellan 2000 pE. = 6.000 pL 15: 75 

G!immerkondenaatorer. C. D. Sprnnge, Sangamo nt. fJ. fabrikat. 
P. 822 a. P rovspänn!ng. 2500 ,"olt. 100--1000 pE. 4: 15 
P. 822 b. P rovsp'innlllg. 5000 ,"olt. 400-1000 pf. 8: 50 
P . 822 c. Pronpänn!ng. 5 000 , ·olt. 1 OOO-ri oon p!. 11: 85 

r. ~~~ (.1. PrO'·SI):iHllill ~ . () 000 '-o lt.. ;; 000-15 000 p r . .... .. . 12: 85 
P. 82~ c. ProvspiiIlning. 7 GOO vo lt . 1 000-- 2000 pr. .. . J.4: 2-5 
P. 823. Rörhallat'" r. 2,,0 T H . 8'i2 m. fl. FlIr slll"rade kontakt" r l : 6:, 
P. 82·1. B F c]r ()"' 'I 2 m H. 2iiO UlA . . ... ............. . . . l: 85 

P. 	82[,. I\:f" r:un isk kon den ...ato r. li'l"nn:s i ~ p r., ;j pr.: 10 pr., 

15 \lf.. 20 nr. oell 25 p f . O: 80 

)linilltyr ''l'idkonden~a to rer nH~..d isoL'lition av Jlögvärdig bakelit. 
1'. 8211 u. 10 pf. 2: 9G 
l'. 8'26 b. 20 pf. 3: 20 
J'. 827. Dynam l.k l1(lk ro(ou kup eJ. 11llpC(!UlI :' 60 ohm 7 : GO 
P. 828. :\IikrO(O ll lransforma tor 	 ... .. .... ..... 4 : r.o 

r. 820. Octal hankontakt . . ..... ......... .. .. 1: !15 

r. 83". S l ru p m ikrofon ..... 	 18 : 70 
P. R07. Bad k arskout! osu tur 3X O,l mr. 600 " ol t ... 3 : sr. 
1'. 832 n , O lj kondcn ~ator 2 mr. 1000 ,"ol t nro etl<s p:t lJll ilJ ;,;. ..... G: 95 
J' . 8.'{2 b, TCC o]j~ kond p. n s!llo r . mr. 750 V'll t urb ctsRpli ll n iu ;; 12 : 841 
P . 832 c . Te ol je kondensRtor. 4 mE. 2000 " olt o. rbetsspä nnin;; 18: 85 
P . 833 a . Olj konue" a to l' l )H. 2 500 volt nrbc f;.sjJänni ng 11: 50 
1"' . 833 O. OJje kondensa tor 1 :l:If. 5000 "olt al"bpts pänning ~9: 70 
1'. S,'H 3. Omkopplu l'C (j-pol. B-v:·ig . .. 4 : 110 
P. !>34 b . Om ko Plllare 2-pol. (j·vä g . 	 3 : 95 
P . 835 u. Ko ppling-. s tö d, S- po l. . Q: 27 
1' . !!:.lo l>. Kopplin gsstöd . 5 -p oJ. O: 83 
P . 836. St and ort lI lijd 19 mm. 	 O: 6() 
P . 837. l so lalorkrok av luli ssing med porsli nSiso lation O, M 
P . 838 a. 300 ohm _\mphenol kabel . .. per me J,Cl' O: G-t 
P. 83 h .150 ohm Coaxla l kabel ,.. " per meter ;1: 611 
P. 838 c. 7;1 obm Coax ial kabel ........................ per meter 2: 25 

P . 838 <1. 52 o hm Coa xln l ka bel. ............ . .. . .. per m eter l : 8.; 

P . 21. V ri dspolpi nstrum n t ;3 mA. :';torle l, ,!5X;l;; mm. ...... 25: 50 
P. 830. Split ,s tator kond . 2X200 pf. 1500 voH keram i"" 

upphUngni·ng 	 19: 75 

.-\uto trl1l1sformntor 276 Y. A. 
P. 8{O. Prim. 230 ,"olt !'ck. 104 volt U; A., 40 " o l t 3 A. 43: 50 

Högspånningstn'lnsformator .. 

1'. 841. Prim. 230 ~ol t. Sek u nd,!rt 68, ". n5 yolt vid O.G Arnp. 
Synnprligea l i:implig för bryggkoppling, d:"L ca. 1 750 volt 
ocb ~;;O m A. kan ut tagas. Separat g-!ö(htrömstrau s.!orm a tor 
medföljer. Toln! vikt ca. 2 O k i I ° .... .... .. 1411: 

Snnltl.lga priser nf>(to. Ra·bntt \"id köp ny ~törre k1.-antit.eter. 

loll,lIDllllll8lun -I:!. SIOflilolm 
T"II'(ODrr -10 I!I .JO. "I .u nr\.- • BO PJlLMBLJlD fS~ 5ZK, 
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