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senaste numret av ' lectronic Engilleering1 beskriver 
D G Tucker, en känd och uppskattad radiotekniker i Eng
land, en helt ny typ av radiomottagare, som han kallar 
för »the s nchrodyne». Den nya mottagartypen SOIU på 
ett radikalt sätt kiljer sig från de typer vi hiuiII förfo
gat över. synes 'ara . v betydande intresse. Detta visar, 
att utvec -lingen på det radiotekniska området längt ifrån 
att vara definitivt avslutad ännu rymmer många intres
santa möjligheter. 

Som h kant fi nns det för närvarande egentligen endast 
h'å huvudgrupper av mottagare, antingen superheterody
nen eller den »raka mottagaren. Gemensamt för dessa 
båda typ r är, att den inkommande modulerade bärvågen 
demoduleras genom utnyttjande av likriktande element. 
Mottagarens förmåga att särskilj a stationer, dess selekti
vitet, åstadkommes med hjälp av avstämda kretsar el
ler bandpassfilter, . om insättes antingen i HF- eller MF
delen. D .ssa selektiY3 kretsar måste iusätta fö re le or

gan, som demodulerar signalen, enär annars alla signaler 

skulle demoduleras på samma sätt, varigenom det blir 

umöjligt att särskil ja de olika signalerna. 

Nu är det en känd sak, att det är utomorden tligt svårt 

aU dimensionera de selektiva kretsarna s , att dessa selek

tivt undertrycker icke ön kade ignaler och samtidigt er

håller en försumbar linjär distoro: ion av den önskade sig

nalen. Kraven på selektivitet och kvalitet ä r därför oför

, T eKER. D G: Th e »5ynchrod)'ll e>. Eleclronic Engineering 
1947, h 3, s 75. 

EV. BRED- EV. FÖR DEMO

OI~ 621. :~Uti .tJ:n 

enliga och dimensioneringen måste ga ut på en acceptahel 
kompromiss. 

Dessa svårigheter kan kringgås och en väsentlig fören k
ling av kopplingsdetalj erna kan enligt Tucker ernås genom 
att en ny metod för dem dulation tillämpas. Enligt denna 
metod p föres den högfrekventa signalen demodulatorn 
utan förmedling av nagra selektiva kretsar; den önskade 
demoduleringen ernås ick genom likriktning utan genom 
modulation med en signal, vars frekvens fullkomligt 
överensstämmer med den mottagna signalens härfrekvens. 
ilodulationsprodukterna ay den önskade signalen erhålles 

dän rid korrekt men alla andra signaler konlmer att ligga 
mycket högt i frekvensspektret arig . o de lätt kan sär
skiljas så långt detta är önshärt med hjälp av ett låg
passfilter i utgångskretsen. 

I Jen av d r Tucker föreslagna kopplingen går det inte 
att använda en fr i oscillator. Dess frekvens måste på nå 
go t sätt styras av den inkommande signalen. Minsta avvi
kelse mellan de t\'å frek nserna skull , ge upphov till en 
lågfrekvent svävningston i utgångskretsell, som skulle vara 
otillåtet störand . Genom att emellertid synkronisera de
modulator-oscillatorn med bärvågen kommer man ifrån 
denna ri~k . I fig. l lsa ett block chema av den n a 
mottagart 'pen. Man ser här fr n vänster ett eventuellt 
bredbandfilter o h en oavstämd högfrekvensförstärkare. 
Dessa båda enheter kan emellertid i många fall helt utgå . 
Längst ner på hilden ser man oscillatorn, vilken styres på 
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CO""SOl 
ett enkelt system för radionavigering 
över långa distanser 
Av ingenjör Arne Sundin 

Den fredliga an ändningen a ' de radionavigerings
system, som utvecklats och praktiskt provats under det 
andra världskriget, har arit föremål för diskussioner 
vid olika i nternationella konfercnse . D olika systemens 
fördelar och svagheter h a här vid ingaende prövats och 
vissa system ha rekommenderats att komma till använd
ning. Redan nu finnas olika system i bruk för trafiken 
till sjöss och i luften. Sålunda täcktes vid krigets slut 
största delen av Stilla Oceanen samt västra och nordöstra 
delarna av Nordatlanten av Loran-stationer. 

Eu na igeringssystem som gi\7its en förmånlig place
ring vid dessa diskussioner, och som från europeisk sida 
uppställts som konkurrent till det amerikanska Loran för 
navigering över stora avstånd, är det tyska Sonne-systemet, 
för vilket stationer under kriget anordnades i norska, 
franska och spanska kusttrakter. Dessa stationer voro i 
första hand avsedda att t j än de på och över Atlanten 
opererande tyska fartygen och flygplanen, men kommo 
så småningom att tjäna även de allierade, då de kommo 
und rfund med system ets verkningssätt. Sonne har efter 
kriget övertagits av engelsmännen, som ytterligare utveck
lat systemet och döpt om det till Conso!. 

I motsats till b!.a. Decca, som direkt anger position, är 

Consol ett system för riktningsbestämning. För att utföra 

lämp1i ot sätt av den . inkommande bärvågen. Eventuellt 
kräves en iös dämpning och filtrering av inkommande 
bärvagen. I mitten av schemat återfinnes demodulatorn, 
som exempelvis kan bestå aven vanlig ringrnodulator 
sammansatt av kristallikriktare. Efter ringmodulatorn 
kommer sedan ett lågpassfilter, eventuellt anordningar för 
automatisk 01 ymkontroll och slutligen utgångssteget. 

Anledningen till aU man använder ett bredbandfilter i 
ingångskretsen är att förhindra mycket starka närbelägna 
stationer att åstadkomma överb lastning av likriktarna 
och på så sätt förorsaka överhörning. Dr Tucker har 
prövat sina teorier i praktiken och lämnar Electronic 
Engineering en del uppgifter om den nya koppling ns 

DI\. G2U\!)G.D32/933 

en positionsbestämning fordras sålunda observationer i 
h-å varandra skärande riktningar. 

En Consol-station, som i princip utgör omväxlande en 
irkulär och roterande, riktad radiofyr, sänder omodule

rade radiovågor inom frekvensomdidet 260-420 kp/ s. 
Stationen, vars antenneffekt är 1-2 kW, är utrustad med 
tre antenner - ca 100 m höga självstrålande master 
placerade i rät linje och på ett inbördes avstånd, som ut
gör en viss multipel av den använda våglängden. Den 
effekt, som tillföres antennerna, uppdelas så, att den mel
lersta - huvudantennen - erhåller ca 10 gånger så 
stor effekt som vardera av de båda hjälpantenncrna. 

ändningen från stationen sker i perioder om vardera en 
minut, åtskilda aven minut långa intervaller, under vilka 
effekt tillföres endast huvudantennen, då stationens igen
känningssignal utsändes med :Morse-tecken. Strålningen 
från denna antenn är cirkulär. Under sändningsperioden 
tillföras samtliga antenner effekt, men genom en speciell 
antennkoppling åstadkommes att vågen i den ena hjälp

antennen är 90 ° före och i den andra 90° efter vågen i 

huvudantennen. Härigenom får strålningsdiagrammet det 

utseende, som anges av den heldragna kurvan i fig. l, 

vilken gäller under förutsättning aU antennerna äro pla

cerade på ett inbördes avstånd av tre våglängder. 

fört j änster. Vi får kanske anledning att i ett annat sam
manhang återkomma härtill. 

I detta sammanhang kan det räcka att omtala, att av
stämningen av mottagaren är mycket enkel. Avstäm
ningen sker genom att oscillatorns frekvens successivt 
ändras, tills den överensstämmer med den önskade sig
nalen. M~n låter härefter bärvågen synkronisera oscilla
torn, varvid den starka s ävningstonen försvinner. Mot
tagaren är genom denna synkronisedllg antingen alldeles 
korrekt avstämd eller också är mottagning helt omöjlig
gjord. Vid anliga mottagare är som bekant ofta nog en 
sidoavstämning av mottagaren orsak till en del onödig 
distorsion. Sch. 
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F ig. 1. St.rålning ' diagrammet för an tenns)' temet till en 

Consol-station. 


Om fasfölj den hos de håda yHr antennerna omkasta , 
kommer diagranunet alt få det utseende, som m8Tkeras av 
den streck de kurvan. En . udan skiftn ing hos fasföljden 
utföres i en iss takt, samtidigt som de yttre antennerna 
nycklas med punkter r esp. streck i samma takt. Denna 
nyckling är avpassad så, att 60 punkt r och 60 streck ut
siindas uncler en period m en minut. I ng. l kan s lunda 
den heldragna urvan an ses representera st luingen under 
siindning av punkter och den streckade str lni ngen då 
8treck utsända.. Runt stationen erhålles sålunda sektorer, 
inom vilka man i en mottagare, inställd på stationens 
frekvens och utrustad för mottagn ina av omodulerade vå
gor, kan avI 'ssna punkter re p. streck. I gränsområdena 
mellan dessa sektorer komma te knen att sammansmälta 
till en kontinuerlig ton. 

Som fr amgår av tråln ingsdiaCframmet ha sektorerna 
olika öppningsvinklar, b ro nde p deras riktJling i för 
hålland ' till antennlin jen A-B. ektorema i mot denna 
linje vinkelräta riktningar ha vid ett sy tem med 24 sek
torer ca 10° öppningsvinklar, under det att sektorerna i 
riktningen A- B äToavsev~irt bredare. 

Strålningsdiagrammet för antennerna står emellertid 
icke stilla ulan bringa- med hjälp a en goniometer att 
rotera med en jämn hastio'het, som är avpassad så, att 
\'ridnin o'en under en period är lika med en sektordelning. 
under den minut igenkänn ingssign J utsändes, återställes 
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sy,-temet till del tidigare uJgangslägeL. Sektorerna kOlllIn a 
lunda att va:ra orienterade . samma, bc lämda rikt

ningal' vid arj c _ändningspe riods börj an. I n moltac' ,HP, 
placerad i ektor 5 i Dg. 2 kommer sålunda, eft 3\' _ 

lyssnandet av tationens ig nkännillO'ssignal, alt under en 
mi nul höras C r t elt antal punkter, därefter en ko nt inuer
lig ton och sedan ett antal streck, var -ft . slationens igen 
b nn ings_. igoal at r höre ' lmder Il Dlinut osv. Skulle mot
tagar fl vaxa placerad i sekto 6 hör först streck när
efler en stadig ton och sedan pWlklcL Befi nner sig mo 
taga ren däremot i gr änslinjen mellan tYå sektorer, exem
pelvis 5 och 6, höres först en . tadig ton och därefter en
bart punkter . Eft r om del allLal punkter resp. sl r ck, ' om 
utsändas under en minut, är be_ tämt kan n avigato'-ren vid 
mottaga ren gen m att räkna tecknen tydlio-en avgöra va r 
inom resp. sekt r han befinner si ..... 

Som framgår av fig. 2 äro sekl.orern a l, 3, 5 osv. sins, 
emellan lika ifrån'a 0 111 tee -enkaraktären. Detsamma gäl 
l r om sek torern a 2 4, 6 osv. Riktningen till en Consol
slation kan sålunda in te enbart bestämmas genom av
lyssnande av tecken och deras antal. En grovpejling 
måste tydli o-en först äga rum, s°vida inte den ungefär
liga bäringen redan är känd med tillräcklig noggrannhet 
för bestiimm and av den aktuella s ktorn. Denna pejling 
kan utföras med hj älp av pejlantenn som vid pej ling av 
en vanlig I;adiofyr eller annan radiostation. 

Sändningen från en onsol-station kan antingen mar
keu s på n karta, fig. 3, på vilken de riktningar angi\'its, 
i , ' lken kontinuerli o- ton utsändes vid sändningsperivder
nas börj an, e ler också användes en speciell nyckel. Den
na kan exempelvis ara uppställd i fo n n av en skala en· 
ligt tig. 4. Då kartor med inritade häri no-ar användas 
k lilla dessa all ting n alt angivas med räta linjer eller 
kurvor, beroende på enligt vilket pr jektionssystem kar
lan är r itad . På en storoirkelkar ta bli bäringarna l-äta 
linjer, vilket även - ehuru noggrannheten något asido· 
sättes - är fallet på de internationellt använda kartorna 
med pol ykon isk pro jketion. Tyskarna am-ände fig av kartor. 

A 

F ig_ 2_ Te "enkaraktären för sträblingen i de oli -a sektorerna frdn 
en Consol-stat ion. 
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utförda enligt MeTcators projektion, övertryckta med kur
vor, som angåvo konstanta bäringar. 

Förfarandet vid ortsbestämning med hjälp av Consol
systemet är som framgår av ovanstående teoretiskt sett 

relativt enkelt. Antag exempelvis att Sta\'angers Consol
station, tig. 3, avlyssnas och grovpejling verkställts, va r
vid r iktningen befunnits vara sektor A mellan 6T och 
77 ° _ Under teckengivnillgsperioden uppfattas så 12 tec
ken därefter en jämn ton ett ögonblick och så ett antal 
tecken. Om sektore rna tänkas rotera medurs, ä l' rikt
ningen 12 tecken från lllitt~trålen , dvs. 12 60-delar mT 100 
eller 2 ° f rån denna stntles utgångsriktnin o'. Riktningen 
är alltså 69 J På motsvarande sätt bestLimmes riktning n• 

från en annan station i systemet. \'ar f ter positionen kan 
fastställ as liH skärningspunkten mellan dessa riktnino"ar. 

M ' 

Fig. 3. Sektorerna mot Norrh jiin fr- Il Consol·stationen i_ tavanger. 

I praktiken kan förfarandet bli mera komplice rat ge
nom interferens mellan mark- oeh rymdvågo r, störningar 
o.dyl. Sålunda kunna strålarna med kontinuerlig ton ha 
en varaktighet av flera sekunder. Operatören får då, för 
att kunna fastställa strålens mittpunkt, fortsätta att räkna 
i teckenrytm under den tid teknen fl yta ihop och sedan 
genom interpolering bestämma antalet tecken på sidorna 

om strålens mittlinj e. 
ystemets noggrannhet anses vara god, särskilt då de 

smalare sektorerna utnyttj as. Den teoretiska noggrann
heten är sålunda 1/ 3° __1/ 2° under d acren. P å grund 
av radiovågornas fortplantningsförhållanden, interferem 
o.dyl. blir dock noggrannhetp-n i p raktiken något mindre 

eller omkring 0,6° på dagen och] " __ 3° nattetid. En del 
av de fel, som göra sig gäll ande äro systematiska, men 
variera med bl.a. avstånd och bäring. Korrektionstabeller 
eller korrektionskurvor kunna dock uppställas och t j äna 
till att öka noggrannheten under annars ogynnsamma för
hållanden. Såsom ovan nämnts äro de sektorer, som bilda 
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Fig. 4. i'iy~k(' 1 för [,c"tänlilingen av bäringen från en Consol·station. 

liten vinkel med antennlinjen relativt breda, varigenom 
obse rvationer i dessa riktningar blir mindre noggranna. 
AntellnSystemet orienteras därför å, att dessa sektorer 
all a inom mindre viktiga områden. 

E n ollsol-station med ca 2 kW antenneffekt har en 
räckvidd över vatten av omkring 3 000 km under dagen. 
Systemet lämpar sig sålunda i likhet med Loran för ocean
navigering. P å grund av antennsystemets strålningskarak
teristik iir riktsändningen från stationen icke användbar 

inom ett område närmast stationen. 

Consol-stationen i Stavanger sänder på frekvensen 319 
kp/ s. utom denna station äro enligt uppgift två stationer 
i Spanien, Lugo och Sevilla (303 resp. 311 kp/ s) , i 
drift. Dessutom har en provslation anlagts i Norra I r
land, vilken station utför experimcntsändninga r på frek
vensen 263 kp/ . 

En betydelsefull fördel hos onsol-systemet är, att de 
motlagare, som vanligen finnas på fartyg och flygplan , 
utan vidare kunna användas. Genom att omodulerade \'å

gor komma till användning kan den erforderliga band
bredden hållas låg, omkring 200 kp/ s, varigenom stör
ningar i viss mån kunna utestängas. 'lottagarna kunna 
även förses med automatiskt registrerande anordningar, 
vilket är ägnat att öka noggrannheten och underlätta na
vigatörens arbete. Dylika registreringsanordningar syna;; 
dock ännu icke ha tagits i praktiskt bruk. En svaghet hos 
systemet är, att positionsbestämningen icke anses kunna 
ske tillräckligt snabbt för att tillfredsställa fordringarna 
inom tätt rafikerade områden. Såsom komplement till Con

sol i dylika fall anses Gee-systemet lämpligt. 

Systemets fördelar ur såväl teknisk som ekonomisk 
synpunkt anses dock så stora att det har rekommenderats 
att kOIl1lna till allmän användning för långdistansnavige· 
ring över Europa. 

Alla radiotekniker 
i Stockholm med omnejd kunna draga 

stor nytta av de föredrag som hållas i 

Stockholms Radioklubb 
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, Ei'IGl).\~ID 
Av ingenjör John Schröder 

( 
POPULÄR RADIO:s redaktör ha r va rit 
över till Eng land för att där studera hur 
långt man nått med televisionen efter 
kriget, och delger i nedanstående art ikel 
sina intryck. I 

~---------------------) 
Redan sommaren 1936 p ' bör j ades regelbundna tele

,-i5ionssändningar i England och det t orde vara slällt utom 

all t tviwl- att engelsk television före kriget var den bästa i 

yärlden. Den l september 1939 i samband med krigsut

brottel, då för övribrJ: antalet »viewen> uppgick till ca 

-O 000 och detalj rade planer förelåg aU u tvidga televi

sion;mälet med en relästat.ion i Birm ingham. kom myndig

II t mas order om at televisionen tills vidare skulle full

s tändi t läggas ned. Televisionsspecialisterna skin oTades 

o h saUes in som radiospecialister på de olika krigsskade

platserna och televisionssändaren i Alexandra Palace i 
London gjordes om för att tj äna RAF, dvs. Royal Air 
Force, för lokalisering av fl 'gplan. 

P å hösten 1943 tillsattes emellertid av m ynd igheterna 

en kommitte för att t aO"a upp frågan om televisionstj äns

tens framtida utveckli ng. ommitten framlade i slutet a,' 

1944 si tt betänk nde, som gick ut på att BBC, ek s. British 

Broadcasting COTporation, även l forts ättningen skulle h a 

hand om televisonen och att televisionssändningarna skulle 

återupptagas inom London-distriktet så snart sig göra lät 

efter kriget. Vidare rekommenderades, att samma tekniska 

utrustning, som utnyttjades före kriget, å tminstone till 

en börj an sku lle komma till arwändning. Förbättrad ha
litet och utvidgning av televisionstj änsten till övriga delar 

a,- landet skulle däremot anstå tills vidare. 

Allt detta innebar, att alla förkrigsutrustningar fö r te

levision på både sändar- och mottagarsidan utan vidare 

åter kunde komma till heders. När därför myndigheterna 

i oktober 1945 fastställde de av kornmitten fr amlagda för

slagen, var det fö r BB endast att sätta i stand de till 

Från en av inspelningslokalerna i Alexandra Palace i London. 
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' Il av BBC:8 television.skameror arbpte utomhus_ 
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hälften bort".Iömda televisionsutrustningarua, att r usta 
upp Ale "andra Palace' gamla televisionsstudios och kalla 
in den gumla staben tekniker från sina militära förband 
o h iriska upp deras kunskaper i telev isionstek ik. 

D n 7 juli 1946 kom så den stora dagen, då televisionen 
i England åter startade - på sanuna punkt som den etop
pades i september 1939. För många var det kanske en 
besvikelse, aLt man inte pas ad pa att efter det långa 
avbrottet kas era hela den gamla utrustningen och gick 
in för ett system med större antal lin jer (nu har man fort
farande 405 lin jer) eller rent av tog steget fullt ut och 
gick in fö r fäTgtelevision. Förslag i denna ri -tuing ak
nades ingalunda. Saken debatterades synnerligen livligt. 
men skälen f" r att behålla det gamla t levisionssystemct 
av förkrigsmodell ansågs vara så vägand , att mera ge
nomgripande reformer fått anstå tills vidare. 

Den omständigheten, att högst betydande belopp )" dan 
före kriget investerats i tele ·sionsutrustningar - eltba rt 
för mottagarsi dan kan man överslagsvis räkna med alt 

aLminstone 1/ 2 miljon pund, dvs. ca 71/ 2 miljoner sven
_ a kroll har investerats -- talade oekså f- r ett bibe
håll nde av den <YamIa utrustnin CTen. LikasA är det sjäh-
f allet -lor pengar, m lagts ned på ändarutm·tningar 
os\" . Def var naturligt is svårt att u an vidare iitta dessa 
anläggningar ur bruk genom att övergå till ett \lytt tele
vi_>.ioussy t lU med sJörre antal linjer. 

Eng and h -finner sig för övriot i ejälva ve -k t i s dant 
läge, att man är Lvingad att hushalla med resurserna. lt 

:tå {ram nya typer av televisionsanläggningar .::kull kräva 
stor insats varbet kraft och n1ateri a1. ;;om Enl!';lalld i 

dao-ens läae väl behöver för exportindustrierna för att 
klara sinn trassliga utlandsaffärer. Den som närmare kän
ner det prekära läge England befinner sig i måste beundra 
en O" l männen för deras kur age alt tro t de oerhörda 
aktuella svarigheterna änd hålla ein televisionst jänst 
ga ng i den utsträckning, som fakti kt :3k r. 

Alexandra Palace -- den engelska tele,;i. ioneJL' högborg_ 

Karta visande de fem 
lelevisionsrelä ändare. 
~om inom de när
maste åren kommer 
att uppföras i Eng
land. Cirklarna kring 
re '· p . sändare anger 
, rationernas un<>där
liga räckvidd . 

Televisionen är emellertid som sagt i gång igen i Eng
land och på BBC är man mycket optimistisk beträffande 
televisionens framtid. Vid ett besök på Alexandra Palace 
hos BBC:s pressmanager, Mr Thomson, meddelade denne 
exempelvis, att man för närvarande har 25000 televisions
abonnentel- och att folk står i kö för att få television~ 

mottagare. Det är emellertid ganska svårt att komma över 
sådana mottagare; industriens leveransförmåga är inte 
obegränsad och leveranstiderna lär uppgå till minst ca 
4 månader. Tillströmningen är för närvarande ca 2 00 
per månad och Mr Thomson var optimistisk nog att tro, 
att man redan nästa säsong inom London-distriktet skall 
ha kon1luit upp till 100000 televisionsabonnenter. 

Inte nog därmed, man hyser också planer på att utvidga 
teJevisionstjänsten till andra delar av England. Sålunda 
räknar man med att nästa år till hösten ha en relä· 
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Från the British Industries Fair 1947 


Televisionsmottagare, ekorad ioanlögg
ningar och en del avancerade radioap
parater och radiotekn iska mätinst rument 
hörde ti ll de för en radiofekniker mest 
intressanta produkterna som utstä lldes 
på the British Industries Fair 1947. 

. he British I l1dustries Fair 1947, SDlll för f' r ta gången 

efte r kr ' o- L • t r lao:it upp i na portar, hade i år gi 'its 

jättelika cli mensio er. T r ut tiillningslokaler, två i LOI1

don (Earls Court och Ol 'UJpia) och en i Birminghmn 

(Castle Brom\ 1eh) , ardera av ung fä rligen samma OUJ

attning som Svenska Mässans lokal r i G"teborg dispo· 

Il rades för utställni nnoen. Utställningen ga en bild av vad 

Englands n u fij r fredl ig produktion omställd ' ndustri 

kan p roducera 21 månader efler krigsslutet. 

Englands prekära läge som i tillapet ad fo rm återspeglas 
j sIagorden »e.'tportera eller dö» gör det !löd änd igt för 

landet att driva upp sin expor t. Industrimässan var i 
första hand alt belrakt som ett gigantiskt el1gelskt sk lt 
fönster mol utlandet ; den omfattade huvudsakligen sådana 

industriprodukter bakom vilkas tillkomst önskemålen om 

vsiittning på den europeiska marknaden san Lydli fY a spå r. 

Bland de uts tällda r adio pparat rna lade m an särskilt 

m" r e till en radio!!l"ammofoll anlägbniu O" av enon n a di 

mensioner från A ddison Electric Co Ltd. Denna apparat 

tel vision ' ändare l Ia i Birmingham . Denna skall arbeta 

med samm a effekt o ·h i övrigt ha samma utrustning som 

L ondon- ändaren. Vidare h ar detaljerade planer lagL 

upp f 'r ytterligare reläsändare i Manchester- Newcastle-, 
Glas a'ow- och Edinbctrgh-cl ' triktet samt i Bri tal. Dessa 

utökningsplaner beräknar man, fOltfarande enligt Mr 

Thomson, aLt kunna fö verkliga inom loppet av ca 5 år. 

Därigenom sJ...-ulle man nå ca 1.'5 % av Englands befolk

ning IDed televisionsprogram. 

Man är inte heller obenägen att diskutera eventuella 

f' rbättringar och omläggningar av televisionssystemet, 
., en om man i detta avse Dde kommer att gå synnerligen 

försik ti !rt fram, i synnerh t som man med 40S-1injesyste

met fakt iskt HItt fram fuTIt acceptaL l bildkvalitet sam

tidigt som man med detta linjeanLal kan åstadkomma 
televisionsmottagare till rimliga priser . Färgtelevision är 

ännu inte aktuell, även om saken diskuteras här och var 

inom tekniska kretsar. Just nu arbetar man med endast 

en televisionssändare i Alexandra Palace, med vilken man 

inom London-distriktet n år ca 14 miljoner invånare. Räck-
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var utrustad med en r adiomottagar beståen av n kOlll 

lnunikationsmottagare merI kristaIlfilter, st "rningsbegrän

sare ch beat- os ill ator, vidare n lokaltiIlsats och televi 

i onsmottagare (endast lj udkanalen) . 1\1 ltagarcn var vi 

dare utrustad 1 d t böatalarsy t m vara en 45 cm 

bashbgtalare för frekvensomr ådet 20--600 p/s, en cell· 

h ögtalaTe för frekven_ umr&det 600-11 000 p/ s och en 

speciell elektros t tisk högta are fö r frekvensolllrådet mel

lan Il 000 och 2000 r / s (! ) . Förstärk-ardelen som k und 

anordnas såväl fö r k~mpre Si011S- som expansionsförstärk . 

jorts. på sid. 18 ') 

Fig. l . Engelsk radiogrammofon a ' enorma dimensioner. 

Bredd 3 m. Pris 19500 kr. 


idden är ca 40 engelska m il (ca 65 km) men varierar 

hög t avsevärt i olika riktningar bt'..Toende på topografien. 

ålunda har m an fått rappor ter, alt m an h a.r jämförelse\ris 

god mOlt< gning på analöarna 180 engelska mil f rån 

London . 

Just nu har man en del svå righeter att brotta med och 
detta gäller iute minst i fråga om televisionstjänstens rent 

profY ramtek--niska sida. I var je f all h ade man före kriget 

betydligt lättare alt komma över goda televisionsprog am ; 

nöjeslivet h ade då helt annan präge1 med väsentligt fler 

teatrar och kabareter etc. och nyheterna duggade tätt. Nu 

för tiden är det svår are att komma över sådana aker 

utanför televisionsstudioll. Programledningen är tvungen 

att lösa den programteJ...-niska sidan av televisionstjänsten 

huvudsakligen med egna sändniu<Yar, vilket många gån o'er 

erbjuder vissa besvärligheter. 

I nästa nummer kommer förf. att skildra ett besök pa A lexandra 
Palace i London och ett be ök vid PYIl Ltd i Cambridge, som med 
sina 2 000 arbetare och 150 ingenjörer i forskningslaboratorier är 
ett uv Englands ledande företag på telc\' isionsområdet. 
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Enkla RC-kopplingar för ändring 

av frekvenskurvan 

Av civilingenjör Holger Marcus 

I nedanstående artikel behandlas hur 
Re-länkar kan utnyttjas för frekvenskur
vekorrigering. Förf. anger bl. a. en ny 
synnerligen bekväm approximativ be
räkningsmetod för dylika länkar och 
deras frekvenskurva. 

D t inträffar ofta att man behö,'er ändra frekvensen i en 
lagfrekvemförstärkare. Orsakerna härtill kuuna vara många 
dels kunna vi,.sa lä'nkar i en överföringskedja vara olämp
liga, ;oå alt en korrigering behövs, dels kan den akustiSKa 
lj udstyrkan ,rid återgivningen kräva att en ändring införes, 
dels kan en ändring vara lämplig när den medför ökad 
nyttig ljudstyrka vid oförändrad övertyrningsrisk OS\' . 

Det finns många olika sält och medel, som kunna använ
das. för en ändring av frehenskurvan. Reaktanser eller kom

binationer av reaktamer och resistanser kunna användas. 
Den frekvensberoende länken kan utföras som T- eller 
:I-länk, br 'ggkoppling eller som parallell-T-nät. Länken 
kan sättas i överföringskedj an, men den kan även placeras 
i en motkopplingsgren. 

Bland alla dessa möjligheter skall här den vanligaste och 
enklaste 111 toden behandlas. Den best· r i aU motstånd och 

kondel15atorer inkopplas i serie eller parallell vid lämpliga 
punkter. 

Kurvkaraktiirer. 

Frekvenskurvorna S0111 man vill uppna kunna ha olika 
karaktär. Det kan bli fraga om höj ningar eller siinkningar 
i basen eller i diskanten. Detta ger fyra kurvtyper. 
fig. 1. 

+10 

o 

-10 

'00 'tOO 500 5 10 f (W) 

r--- Ba.hÖjning- .......... 

.:--,.. "'..:-./ 
I-'" 

//BQS5änkning 

--
Di~kanthöjning --,... 

.L. 

~ 
-....... 
~ 

Di~konbönkning -
lbe<;rönsod) p/.; kpIs 

Fig. 1. Olika typer ay frekveoskurvor. 
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Höjningarna. .'·om endast kunna uppnås på bekostnad al' 
för stärkningen, ha givetvis alltid en begränsning, sänk· 
ningarna kunna däremot utföras antingen nled eller utan 

begränsning. 

ppritlling av j rekvellskurvor. 

Frekvenskurvor uppritas numera alltid i ett koordina t
system med frekvensen utefter den honsontel\.a ax:eln och 
spänningen (strömmen) utefter den vertik,ala. Båda axlarna 

graderas i logaritmiskt mått, så att ett visst intervall, t. ex. 

en oktav, upptar samma längd på frekven saxeln oberoende 
,w laf det ligger, samt aU en vis5 kvot mellan utgangsspän
dngarn a upptar en viss längd på förstärkningsskalan . Den 
log ritmi~ka indelningen på axlarna bör om möj ligl väljas 
så alt n dekarl får sanuna längdmått på b, da axlarna 
(m. a. o. l okta\-= 6 dBL 

Den vertikala axeln brukar gradera - i decibel (dB). dB
~ ärdena beräknas enligt den kända formeln 

b =20
10 

losl ~:ldB (l) 

~är det är fraga om avvikelser i en frekvenskurva brukar 
man införa en referensruvå (O dB) vid en VIS<; frekvens, 

t. ex. l kp/ s. Härvid får man 

b=201010gIV2. Vl (l kp/s)I. (2) 
Vl V2 (l kp/s) I 

K\Toten 50m lo <>'aritmiseras kallas i fortsättningen y och 

härmed fås 

(2a ) 

Vid uppritning a\- frekvenskun' or är det en slor hjälp att 

ha ett lämpligt rutat papper som underlag. Något sådant 
finnes dock ej i allmänna handeln. KurvbIaden längre fram 

'isa hur ett s dant rutpapper bör se ut. 

Läl1J~ar med ell kondensator. 

Införes en kondensator mellan matningsimpedansen ch 
bela~tnjng~impedan5en, \' ilka hör och i fortsättningen ans.e; 
vara rent re",d iva så får man en bassänknil1g om den in
kopplas . serie med impedanserna och en diskant5ä'nkn ing 
om den anslutes parallellt med dessa. Denna &ak är välkänd 
och 'tages endast med för fullständighetens skull och för att 
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'1 -

Y = 
l + 

If. 

l+jWC.~ 
q" + Itz 

Fig. 2. Lilnk för ha"änknin g. 

'j5 hur Ii'J1lpliga hjälpvariabler kunna äljas för freh ens

och impedal!5förhållanden. 
Bassänkningslänken har schema och ehation. som an· 

ge- i fiO'_2. {; ttrycket j fig. 2 har delats i två faktorer, ITaral' 

den ena är frekl'en~obero ende och anger målttt på den Tent 

l t'sistiva spänni.ngsdelningen och den and ra varierar me·d 

Irc-kven-en o ·h är 1,00 för höga il" ' venser. S r man när· 

lTl r på den -jsta termen 5å upptäcker man aU den är bero· 
f'nele a v C och summan av R 1 och R~ dl·5. kretsens serie, 

rt ' klans h en eresi tall . Om se rieresistansen ingå r ; mat· 

lIing;:impeda n. n eller i b Ja. 'niugsre" istan en är ;; lede-- lik · 

s iltigt för termen, som bestämmer rekv n.. 1·ur n. Den na 

f"rdelning ~i r däl'emo t avgörand e för n re",' Qtiva spänning~' 

delningen . 

ör aU erhålla gen rar erade ehationer och frehens

kurvor är det lämpligt att införa en rE'ferensfrekvens (Vo och 

en dim n;: ior.slö-, frekven5.hot 17. 

Referensfrekvensen definieras här och i fort sättn ing n 

genom en impedamlikhet för r aktansen och r -i~tansen. 

:\1an har här 

~Rl+R2 (3) 
UJo 

Frekven~kvoten de inieras såsom 

UJ 
-= 1) 
W o 

Med des5a definitioner får man följa nile uttr) c för saml· 
liga fall enligt fig. 2 

l 
y=_I _ ; IYI (5)

l l 
1- . \ .,' 1 ..L ., 

]1/ ~r 

o h I rekvenskun'an för ana dessa återg = av fig. 3. 

de bly) 
o 

""·(R, .. Rz'C 

I 

ig. 4. Länk för dii'kanl oänkning. 

Diskant!'äl!knillgslänken har schema och ekvation. som 
anges i fjg. 4. 

l den fr ekl'en,hero end fa·ktorn oättes 

1 
17 = 

w 
(6) (7) 

(tJo 

H iirm d erhalle

l l 
1'= --- : (3) 

.,. 1+ j l) , Ix = I l Il .,- Ij-

Denna ek,'ati on Jåminnel' Jllycket om (5,1 , olikheten är 

01 ·ene ast l all -] an.. {l r at:; tl'II Il , F'rek vens 'kluvan bliI' faII ana 
'l 

i diskanten enligt fig, :J. 

dB 

(l-r--_=
bCy) 

-10 

- 20 

o,~ 1.0 2 lO fCw) 

Fig, 5 . Di>kanlsänkning med parallcllkondensalOr. 

Länkar med kondensator och begränsningsmotstånd. 

:Med hjälp av ytterligare m{)tstånd , begräIl5ning~motstånd> 

kan man uppnå elt avrundat -trappsteg i frekvenskurvan. 

Steget kan ga uppåt eller nedåt och beroende på var del 
placeras på freJ...'Tcnsskalan kommer det att uppfattas : 0111 

en höjning eller sänk--n in O'. 

Trappsteget lIppåt har principschema och ekvation, 

,om ange;; i fig . 6. 

Fig. G. Länk för lrappHt'g uppat. 
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ig. 7. F rekvenskurvor rör Lrapps teg up pa t. 

Ekvali nen innehåller v~a ka rakteri &ti~ka l ' ITner. F örsta 

faktorn anger spännlrwsdelningen vid ' ortslutning av kapa 
citansen C. F ör korthets skull i nför~ 

(9) 

K \'oten under bråkstrecket anger förhåll andet mellan den 

största och minst förstärl,.ni ngen, trappstegt'l5 h öjd, den 
betecknas med ;. enligt 

?=Ro+R,+R! ( 10) . Ro+ R
2 

De frekven -beroend termerna generaliseras i nlighel med 
föregående till • 

l UJ 
--=R1 ; - = /I ; 17 = 0) R[ (11) 
woC Wo 

i'l'led dessa n ya variabler fås 

(12) 

M d ), såsom parameter kan kurvskaran uppritas fö r alla 

dylika trappsteg såsom - -ett i f ig. 7. 

\vser man aH med Iänken uppnå h Oojn in cr • som är 

\'ar iabel och ändå ej im'erkar på botten förstärkningen, så 

fi nnes en koppling med vilken m an kan uppnå delta 
önsk mål. 

\IRz 2 

rVo""' "1~W C(R,.r) 

Fig. ID. Länk för 	 ba5 h(ijning med variabel höjn inO". Obs. botten· 
förhtärkning oberoende av r. 

Detta resultat om ' andlas med hjälp av samma hjälpvariabler 
och med 

F ig. 8. Länk för diskanthöjning med variabel höjning. Obs. ootten (IS )
förstärkning oberoende av r . 
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1 +jWC(R.,+rl 

Med samm betydelse som förut kunna här var iablerna 

a l = päTIll in ITsdelningen vid toppförstärkning 

a b = spänningsde1ningen vid bottenförstärkning 

il = kvot m lian 	topp- och bottenförstärkning 

17 = wC (R1 +r) = generaliser ad frek vensvariabel 
iII f " ras och m an far där vid som förut 

7 1 ..L j /l l +h
T ~= Vo ' a t ' ~!= Vo' ab' --o (12a, b ) 

I . I J/7 l + J? 
I. 

Tages bottenfö rstärkn ing n som referensnivå, vilket är ör

d elaktigt ur \' i-- synpunkter ~å få kopplinga rna enligt f ig. 6 
och 8 föl j nde general iserade ekvation 

1. + .h 
y = --;-	 (13 ) 

l + J!j 
I. 

Trappsteget neddl har följ ande principschema och eha
tio n (fig. 9 ) 

Fi~ . 9. Länk för trappHeg ned,,- t. 

.:\.ven hä r införas hj älpva riahlerna 

RoR2 -- R 
}. _ R-::+J[; at 
, - R 

I l 

- ; a!;=-; 
1 

= .!!:!.... och härmed fås 
W o 

För ba.-:höjnil lYslänk fl fin ns det ävenledes en version soin 

\"id oförändra-d boltenJör-tärkning ger en va riel'ande n öj ning 

180 



HtrJ:t~r:eJ;e,o,ei: 

Beräkning a v högfrekvensdelen 

III. Dimensionering av högfrekvenssteget 
Av ingenjör Curt Rydell 

Vad i et föregåen de sag ' ro a stämningskretsar gäl. 
l [ i sturt sett för så , äl r aka mol~ 'a som f' r super
heterodynmottagare. I fortsättninuen komma beräkningar 

och di kussio n r att avse endast uperhet rodynmottagare. 

Superheterod ynprillciJlen. 

1 en rak mottagare förstärkes I 'n len i elt aIl tal på 
ar ndra f" ljande .k. högfrekvenssteg (llF-steg ), v rt 

och ett b tående av ett r - r tärkarrör med tillhörande pa
r alleUkrets. Vid mottu!!Iling av viss slalion må_te samti· 
diga kretsar av tämmas till samma frekvens. Härvid upp
slår lätt icke önskad koppling ffi -lI an de olika stegen 
(sj älvs ' ttn<Yning kan uppträda). Risk n för sådan koppling 
ökar med antalet lIT.steg. En rak mo tagare med länga 
I F·steg och flera frekvensområden blir vidare synnerligen 
komplie rad, bero nde på att omkoppling a s mt1iga 
kretsar m åste ske vid övergång från eH frekvensområde 
till ett annat. Omkopplingsanordn ingarna sänker dessutom 
kretsarna godh tstal med låg förs tärkning och liten se
lektlvitet som resultat. 

DeQ,:;a nackdelar ·· ro elimi era de i superheterodynmot. 

lagaren, där alla si <'nalfr kven 'er omvandlas, »tr an_ pone· 
ras» Lill samma fl'ekvens före den huvudsak1i<r8 förstärk· 
nino-cn, som ker i den __k. mel1::mfrekvensdelen. 

till 

(16) 


Trappst gens frekven beroende faktorer Ullna - lede

sammanfallas med följande enlda fo rml r 

y= 1 + h7 eller 1+ j 'YJUppåt 
J.+jrj l+ j? 

I. 

1+h7 Il l +il7y = --.- e er -- 1+ ]J.1i l I • 

-:;- T lY)
l . 

D K ()21.3!)G,6~1 

I r adioapp arat r i III Uanpriskiassen användes inget 
HF·steg. Av skäl , som kOlllln a att behandlas längre fram, 
fö rser man emellerlid mera a ancerade mottagare med etL 

eller flera U F· , teg mellan : La signal kretsen och d t ..k. 
blandarsteget (se nedan) . Detta är anlytt i f igur 15, dät· 
ett HF·steg följer på 1 : ta si:="ll alIcretsen. 

mvandlingen av _ignalfrekvenserna till en fasl s.k. 
roenanu kvens äo- r rum i 
I blandarsteo-et in" :lr ett 
få r styras ieke enda' t av 
en spän ning alstrad aven i 

blandarrörets anodkr ets 
spiinning» förorsakad av 
uingarna. 

tt sp ciell t leg, blandarsteget. 
elel tronrör, vars elektron, tröm 
~ignalspäl1 ningen utan även m' 
mottagaren inbyggd oscillal L 

erhålles härig nom en »bland· 
Låda de två pt fö rda styrspän· 

Den blandspäll11ing s Dl rhålIes i blandarrörets anod
krets innehåller dels en växelspänning vars frekvens utgör 
skillnaden mellan signal h o cillatoruekvens, dels en 
,pänning vars frekv ns utgör summan av de två styrspän· 
ningarnas frekvenser. ppenbart är alt om man ser t ill 
att skillnaden i frekvens mpllan signal· och oscillator 
frekven äT konstm t koml er man alt erhålla en fast skill
nadsfrekvens. 

Har exempelvis den mottagna HF.signalen en frekvens 

= l 00 kp/ och den i oscillatorn i motlagaren alstrade 
signalen frekvensen 19 O kp/s, så eThå1les i blandarstegets 
anodkrets en signal med frekvensen 4.00 kp/ s. M ottages 
nu en si.gnal med frekvense n l 000 kp/s, am tidigt med 
att man har sett ti ll att den i moUa,yarens cillator al t· 

rade signalen har frekvensen l 400 kp/s, så erhålles i 
anodkretsen rtfarande skilInadsfrekvellsen 400 kp/ . 

Vid blandningen erhålles som redan omnämnts alltid 
förutom den ovan augivna skillnadsfrekvensell även sum
wafrekvensen, i det angivna exemplet alltså 3400 kp/ s 
resp. 2 400 kp/s. Man utvälj er emellertid alltid den läa re 
av de id blandllingen erhållna frekvenserna, skillnads 
frekvensen, detta emedan såväl fö rstärkning som sele ti.
vi tet kan göras större vid en lägre mellanfre\.:ven , I blan · 
darstegets anodkrets i lägges därfö r ett filter som endast 
tillåter skillnadsfre vensen att passera. Summafrekvensen 
iir sa avsevärt m 'eket högre än skiIlnadsfr kvensen, att 
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den inte passerar mellanfrekvensiiltret, varigenom den 
inte på något sätt verkar störande. 

OscillatOl-! rekvell sen. 

Det ligger nära till hands alt fdlga sig 0111 oscillator
frekvensen skall vara högre eller lägre än signalfrekven
sen. Båda möjligheterna kunna ju ge rätt mellanfrekvens. 

praktiken lägger man alltid oscillatorfrekvensen över 

signalfrekvcllsen. Varför torde utan, idare framgå av föl

jande ex mpel. 

i.VlellamTårrsomradet ligger mella l 500 och 500 kp/ s. 
Antages mellanfrekven 11 som förut = 400 kp/ s, måst 
oscillatorfrekvensen, Olll dcn ligger öI'er si o-n alfrek\'en
sen, varieras mellan l 900 och 900 kp/ s_ dvs. frekvens· 
förhållandet är ungefär 2: l . Ligger o illatorfrekvensen 
däremot under, måst den ,-ariera mellan 1 100 och 100 
kp/ s, vilket motsvarar ett freh -ens förh lIande= ll: L 

En liten frekvensvariation iiI' giretvis fö delaktigast, 
emedan då skillnaden lllellan max- o ,h min-kapacitansen 
hos den i oscillatorkretsen ingående vridkondensatorn 
blir liten. 

Spegelfrel.venser. 

ntag ~ mottagaren avstämd till en sändare med frek
vensen l 500 kp/ s. ,å svänger den lokala oscillatorn enligt 
föregående på en frekvens=l 900 kp/ s. Om första signal
kretsens selektivitetstal är lågt kan därför en sändare med 
frekvensen 2 300 kp/ s över kretsen nå blandarsteget och 
där ge upphov till en växeLpännin cr (skillnadsfrekvensen 
2300--1900=400 p/ s), som salunda kommer att störa 
mottagningen av l 500 kp/ s-sändaren_ Frekvens 2 300 
kp/ s kallas spegelfrekvensen till l 500 kp,'s om oscilla
torfrekvensen = 1900 kp/ s. 

;' 
/ / 

/ ~ /L ________ ___ ___ _~ 

AV5tömning 

~uhänder det kanske inte s ofta att två sändare ligga 
j list sa, som ovan antytts. pegelfrekvensen kan emeller
lid yttra sig även på det sättet, alt en viss station kall 
lagas emot P~l två olika pUllkter på skalan. Är signal
frekvensen som förut = l 500 kp/ s erhålles mellanfrekvens 
dels då mottagaren är inställd sil att den lokala oscilla
torn svänger med frehensen 1900 kp/ s (rätt inställning) , 
dels vid en sadan inställning att oscillatorn svänger med 
frekvensen 1100 kp/ s (mottagaren inställd för mottag
pino- av signalfrek\'C'nsell JOO kp/ s). En viss station kan 
saledes <''tLcrfinnas på lvå punkter på skalan. Frekvells
avstå ndet mellan dessa punkter är lika med 1 500-700= 
BOO kp/ s= t,-ä ganger mellanfrehensell . 

För att kunna ange i hur hög grad spegelfrehenserna 
inverka störande har man infört begreppet spegelfrek
vensförh&llande, vilket definieras som förhålland et mel
IlI n erforderlig inspänning härrörande frän spegelfrekven
en för erhållande av ,')0 m W utgångseffekt fran låg

frekvensförst .. rkarcn och erforderlig inspänning härrö
rand från »l1ormah> ~i"llalfrekvens för erhållande av 
samma utg ngseffekt. Kallas den fö rstniimnda spänningen 

och den ~ i.stnii1l11 da C , ) är speg lir h ensförhc Ilandet eS11 

e." , 

För att erhalla högt spegclfrekvensförhållande bör man 
l första hand se till att »förselektionen» (selektivitetstalet 
för signalkretsen, e,~ . krebarna) är sa stort som möj ligt. 
El) hög mellanfrekvens är exempelvis gynnsamt. Ju högre 
mellanfrekvensen är, desto längre från signalkretsens 
( -kretsarnas) re;:;onausfrekvens kommer spegelfrekvensen. 
Av skäl, som komma att behandlas i samband med mel
lanfrekvensförstärkaren kan mellanfrekvensen emellertid 
ej väljas hur hög som helst. 

2:dro Mf
tron.5formator 


MF'- ~9j ~ 
! # 


steg 

Fig. IS. Principschema för <uperhel erorlyn. 
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Från the Dritish .. . Forts. fr. sid. 177 En mindr apparat i elegant ch kladbrunt och kräm

ning llade fyra förstärkaringimgar: fö r Tadio, för nål· 
mikrofon och för tva mikrofoner. Cteffekten angavs till 
max. 40 watt vid l O/u harmonisk distorsion ; kombin a
tionstonsbildllino-en är härvid mindre äh l 0/ O vid sam

tidig återgivning a 40 och 550 p/ s. Hela den mao-nifika 
anläggningen drar .::;00 watt i drift och kostar l 300 pund, 
dn;. ca 19 500 kr. S fig. L 

Bland m ttagare av mer a mänskliga dimensioner och 
p rislägen k n omnämna;; e ll del apparater i golvmodell. 
Dessa apparater, m la y i prisläg l omkring 50 pund, 
d,"s. ca 750 kr.. 'ar i allmunhet för edda med högst ordi
nära mottagare och rrral1lmofonanläggningar. -teffekten 
,-arierade mellan 4 o h I:l watt: l110ttagaredelen i övrigl 

a,- konventionell tvp med kortvåg men i allmänhet utan 

bandspridning P' kort våg. 

_VIottagare av bordslllodell, avsedda för export, erbjöd 
föga av intresse. " m,jtt det vid en hastig genomgång var 

möj igt alt bedöma f uns iIloa sär ki ld for oss okända 
finesser att antec "ua. Formgivn ingen var i de flesta fall 
på intet sätt påfallande elegant ; tvärtom synes de svenska 
r adioapparaterna i detta avseende väl tåla en jämförelse. 

Fig;. 2. Li tt'H \" Iq;d,k mottagar i elegant pla, tichölje. 

Blockschema för S/I}Jerheterodpunottagare. 

I figur 15 . te rfinlles ett blockschema för den mottagare, 
som kOlTlmer att behandlas i fortsättningen. Den av an
tennen uppfångade signalen passerar fö rsta signalkretsen 
och förstärkes i ett H ' -5teo-. Den förstärkta signalen blan· 
das i blandarsteget med den lokalt alstrade oscillatorspän
!l ingen till n Juellanfreh ent signal. 

Efter hlandarste rret fö lj er mellanfreh.-vensförstärkaren, 
hestående av två mellanfrekvenstransfonnatorer. skilda åt 
av mellanfrekvenssteget. På mellanfrekvensförstärkaren 
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fä rgat plastichölje är ifr ga 0111 formgivning värd ett 
särskilt omnämn ande (se fig. 2). Denna apparat, som gav 
I ,.'i watts uteffekt, och som hade en 5" hö~talare, hade 

F in-. 3. ör5tärkare utformad aven <; kicklig engelsk formgi,·are. 

dimensionerna 30XI8X I .5 cm och kostade ink!. »Pur
chase tax», dvs. något som motsvarade vår nu avskaffade 
omsättnino-sskatt, ca 18 pund, dvs. ca 270 kr. 

En firma, Al/red Imhof Ltd i Landa/!, har slagit sig 
p o tillverkning a,' lådor och chassies för instrument och 

[örstärkare ; man tillverkar dylika åväl i standardstorle· 

Fig. 'k Laboratorieinstrumcnt av t'ngelskt fabrikat 
utförande. 

smakfull! 

följer så demodulatorn, i vilken modulationsspänning till

föres sedan lågfrekvensspänni ng separerats. Modulations· 
spänningen tillföres sedan lågfreh.-vensföl'stärkaren i form 
aven lågfrekvent spänning. Sista steget i mottagaren 
utgöre av slutsteget, vilket innehåller ett eller flera slut
rör och en utO'ångstransformator, vilken överför den låo-
frekventa spänningen till högtalaren. 

I demodulatorsteget erhållas även erforderliga spän
ningar för automatisk vol 'mkontroll och visuell avstäm
ningsindikering. 
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•r	Håll Eder a Jour 
med utyecklingell 

Det är så mycket nytt inom rad iotekniken, 
att Ni för at! följa med· i utvecklingen bör 
sätta Eder in i allt nytt, som framkommer. 

Nvheterna inom radioteknikens olika om' 
r, den nnner Ni i den danska »Radio' 
D iagram,Haandbog II», som nu kan fa s 
elle r beställas hos Ede r bokh~ndbre. Den 
in nehåller helt nya diagram för super, för, 
stärkare, mätapparater, F. M.,motta.~are och 
,sändar, och mottagare för ultrakortvåg. 

A IIa diagram äro försedda med värdean' 
givelser för alla komponenter och så utför, 
liga förklarande texter, a tt alla med n ågot 
radiotekniskt kunnande äro i stånd att för . 

stå och använda dessa. 

Beställ Radio, Diagram, Haandbogen II 
hos Eder hokhandlare. 

Nederlag för Svedge: 

I~IPORTBOKHANDELN 
STOCKHOLM 

ELEKTROLYTER 

Själagårdsg.6A 

Telefon 200047 

~ STOCKHOLM 


En nyhet 
bland Populär Radios handböcker 

GRAMMOFONINSPELNING 
I denna redo göres snkHgt och ut[ö rllgt fiil' prill ci perna 

vid a nHttöriu s p e l ning av gt'a rn n lOfo n s l;;:iv o I". Lika s:l gl~r 

tlpn go d hancTl ed n in g vid viLlet ay a ppa. ru tur s a mt r Cdo gn r 
fii r konst rukti on och sköt.'el. Bo kpn ,jr r ikl iIlu"S t rernd 
och kos ta r endas t kr. 1 : ;;0 lif t. Kan r"kd l'~ra.s dirdet f riln 

POPULKR RADIO. Box 3221. StockhollII 3 

Fig. 5. Minialyr förstärkare med inbyggd mikrofon, avsedd för per
soner med ned alt. hör~el. 

kar som på beställning. Bland de specialutförda lådorna 
såg man några som synes vara av visst intresse (se fig. 
3 och 4), då deras utformning i vissa avseenden väsent
ligt skiljer sig från den mera traditionsbundna stilen. 

En miniatyrförstärkare med inbyggd kristallmikrofun 
och med en vikt av ca 300 g, avsedd för personer med 
nedsatt hör el, demonstrerades av il'Iu.ltitone Electric Ca 
Ltd. Förstärkaren innehåller en heptod och en triod
kopplad p ntod, som ger en total spänningsförstärkning 
av 4 000 ggr. Förstärkaren anslutes till ett 45 volts minia
tyrbatteri och är avsedd för användning i kombination 
med ett s. k. »earpiece», dvs. en liten hörlur som stoppas 
in i ena örat. 

(jorts. ) 

Stockholms Radioklubb 
~iöta sammanträdet för vårterminen hölls tisdagen den 13 maj. 

Därvid avslutades klubbens i höstas påbör.iade föredragsserie 
:)Moderna snperheterodyner» med ett föredrag om lågfrekvensde
lcn och stri.imförsörjningen. Föredragshållaren ing, John Olsson har 
]' lllnat följande sammandrag. 

Föredrage t var upplagt med sikte på den lämpligaste gången 
med hänsyn till planering och konstruktionsarbete. De viktigaste 
primära synpunkterna, vilka var avgörande {(jr LF·delens slutgiltiga 
utformning, genomgicks, dessutom omnämndes Je mera sekundära 
synpunkterna på LF·förstärkaren såsom allmänna önshmll.l be
träffande tekniska fin esser m. m. inom ramen för de primära syn
punkterna. 

Mera detaljerat behandlades slutsteget, iörförstärkarsteget, vissa 
kopplingselement, tonkontroll, negativ återkoppling och brumkom
pensering. Föredragshållaren ansåg, att man borde utnyttj a möj
ligheten a tt genom rörkarakteris tika i förväg planera lämpliga 
rörkoppl ingar med hänsyn tiU beJastningsimpedans och arbets
punkt Hir att slippa undan vissa oklara detaljer vid laboratoric' 
arbe t t senare. De freb 'ensornrådesbestämmande egenskaperna hos 
\'i88a kopplingselement genomgicks i kor thet. Nöd\'ändiga avkopp
lingar för högfrekvens (mellanfrekvens) och näthrum antyddes 
och i samband därmed vissa brumkompenser ingar. Brumkompen· 
sering är endast möjlig med kraftigt fasvridande glältningsiilter 
i nätaggregatet. Olika kopplingsscheman visades. Diskantsänkande 
tonkorrektion med aria bel l lågpassfilter visades och lrekvensbe· 
roen de negativ återkoppling för sänkning av melJanr gistret. 
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:'-l agra synpunkt r " :1\'5 b t räffan de förstu rkarens uppbyggnad, p fil men kommer fotocellspänningen att variera i Lakt med de 

Carbones strömka,lar 
garanterar ström lom varar 

Vi 	gör Eder reseradio 
sarkare i stämman och pålitligare! 

--~----

GurnONE 
glödströ11ls- och anodbatteriet 

C arhonc levererar standaru- och SP(:Ci3 t ~ 

typer för reseradio, battcrilllouaga rc , 

tclcfon- och signalantäggningar SamtEr reserad io blir starkare och tydligare i stäm
handlyktor. 

man - och billigare i drift - om Ni anlitar 

Carbones strömkarlar . De represente ra anod

och glödströmsbatterier av högsta kvalitet med 
SVENSKA AKTIEBOLAGETstor kapacitet, jämn spänning o h snabb åter

hämtningsförmåga. Carbones stora leveranser till 

statliga verk och fordrande industriel' garante

rar Er topprodukter. l\Jed Carbone-batterier får TEL. 282615SUNDBYBERG 

Ni mer glädje under längre tid av E l' reseradio. 

placering av detaljer, led llin~sdragnillg och jordning. Som :1vslnt
ning visalle~ ett par kopplingssch eman för näIaggregat för \'ä. d
~t röm och aJlitri5m. Olikhel 'rna plki 'a es_ Vi a ri ktlin jer beträf
fa nde s ibl in~ och dirne n&iom:ring angavs. 

Fredagen den 30 maj anordnad klubb en Il sluliitiliesök vid 
Filmslad 'n H1i.s unda , \'m' nyulrustadc l judtckni.ka ;n'delning be
:-:-ågs. 

Först b ,ijii kl ,. stora a telj tlJl . enna byggdes und r st umGlmens 
,lagar, och var alltså från början j avsedd för Ijudupjl lagningaI _ 
_\lan har sedermera genom anordningar med draperier e tc_ för
bättrat akustiken. Fullgod är den dock ej, utan man tvmuas ar· 
heta med korta mikro[onavst nd för au r educera efterklangens in
verkan. 

Fr n mikrofoneu ledes l judet till kontrollrumm t, där det via 
för tä rkar In lys~nas i e n kontroilböglalar'. Anol'dnin"ar fi nnas 
här för kln ngfä J~ I' gIf' rill~, kOlllprcs ion, Dltitnj-n o' av ut styrn ingcn 
och blandning a" lj ud" t frän -ilda m ik ofo neT. 

R egistreringen av lj udet lIker i tonkameran. I less ~illograf, 
"om j princip ii.r upphyggd ' om en sp ge lgaJvanomet r med Erna 
dimension er, fö rvandlas ,äxclslrömmarna han kontrollrumm -ts för
s lärkare till viLrationer hos oscillo"Tufspegcln . En ljns trale som 
r iklas mot pegeln, kommer allB il atl avhöjas i takt med l jud
tivängningarna " id mikrofonen, och den vibrerande ljuss tnllen teck
nar en bild a ljudet på filmremsan, som glider förbi med en kon
stant hastighet av ca O,S m/sck_ Efter framkallningen framträder 
ljud l som ett svärtat ba.nd, vars breuJ varierar i takt meJ ljud
svängningarna. 

Vid avspeln ing låter man en Ijusstr- le passera filmen och träffa 
en fotocell. Det genomsläppta ljusflödet beror då på svärtningens 
bredd hos l judbandet. Den spänning som foto ellen lämnar beror 
på ljusflöde l, och då detta varierar i takt med s1'ärtningsbredden 

inspelade fjuds vängningarna. 
Lj udcffl'kl cr ( fo Ls teg, dörrgmäIlar etc.) och mus ik in pelas på 

sin Ij udrel1l:;a för a lt ,edan blanda~ med d tm inspelade dia 
logen . ' id blandn ingen ~pelns de tre remsorna samtidigt i var sin 
aVSjl lnin g;sappara t s 'nkront med motsvarande h ildremsa. L jud
teknikern -er allt '1 bilden och kan reglera lj udet från de tre ljud
r em50rna att en lämplig blandning erhJ l.I _ Denna blandning 
hl_-P las p en ,ny film rcm;;a i en ton kamcra, oeh det så erh ållna 
tO llllcgati vct ko pieras til];;ammans Ined bildnegativet till en slu t
l i" fil mkopia med bad e bi ld och l j ud. 

Inga ammanl.räden ha11 a nndcr somman nånad ema. Verksam
here!1 terupptages i eptemL-r, och und er höstterminen hålla 
s m vanligt sammanträden varannan vec.' a_ Höstens s<lmm anträ
desdagar äro ännu ej fast -t ällda, men medlellunarna fa personliga 
kall elser i ood tid . 

Alla, ~om äro intresserade a radioteknik och äro bo tta i 
Slockholm ell er dess närhet, äro välkomna 80m medlemmar i klub
ben. )'iedl em~kap v innes enklast "m årsavgi ften 10: - kr_ (stude
rande och tek nolog r 6 : - ) insättes pa klub bens po tgi ro 'onlo 
':;0001. I avgi t.en in" r prenumeration pil P PULAR RADIO. Bliv 
medlem nu för a ll vara säker om att få kallelser till ilöstens Eam
martl räden! 

Förfrågningar om klubben och dess verksamhet besvaras av 
sekreteraren, civiling. Gunna r Solders_ Adressen är: tockholms 
Hadioklubb, .Box 6074. Stockholm 6. Meddelanden om adressför· 
ändringar kunna sändas till samma adre~s_ 

Sekreteraren. 

Svenska Radioservicemänn:ons förening i Malmö 
har haft ord. sammanträde, varvid telegrafingenjör Nincll höll fö 
r drag med dt'monSlrationer ÖVer L fonautomatiseringen. Därefter 
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demonstrerade en medlem a öreningens kortni.g~~ektion en ultra
modern amerikan~k kortviigsmottagare. 

Kristi Himmelsfärdsdag besökte föreningen s medlemmar jämle 
inbjudna medlemmar av SydväEtra Skane, Radiohandlarförcning 
Tele·,,-afverkets lokaler i Malmö. 

T. L. 

Nedanstående bild visar en el gant interiör i dt' t danska ruml
radiohuset i Köpenhamn. Det är tora kOl15ertsalen. om vilkt'n 
signaturen L. R_skriver i senas t· numr t av Byggmastaren : 

Att närvara vid en oIl <;ert i rad ioT ni -n, komcrtsal är i mycket 
en fröjd för öra och ö.,u. När lj u5t:l dämpat!> ned s all det luftiga 
lätta rummet blivit änd Jufli:::are och diskretare tillbakaträdand . 
kan man glädjas åt det mycket vackra ljudet. Det är ett ot'rhört 
arbete med slit, lidande och glädje, som måste ligga bakom detta 
rums tillblivelse. Rummet är i m~'cket Sall Pleyel a\' 194.5. D I 
har i huvudsak lånat och berikat den franska konsertsalens ban
brytande form, lIIen pa förega·ngarens nakna och kalla ytor har 
via Göteborgs kon erthus träet kommit till an ändning på golv, 
väggar och tak. He1a rummet är en luftig träsymfoni , med olika 
perforerade, vinkelställda. r ibbade eller kompakta träytor. som 

Stora konsert salen i det dan;;ka rundradiohu;;eL 

reflektera ljud strålarna, ge den r ä tta efterklangstiden och klang
färgen. Orkestern intar som sig bör en starkt markerad huvud plats 
i salen understruken genom rumsform oeh be IY~ lling;. 

Belysningen är för ö\Tigt oerhört studerad och för det mesta 
löst pil. ett spirituellt sätt och med förståelse för dess svärbehand
lade egenart. 

återger \'I nedanstaende lilla h i ~ toria ur Radio erajt : 

-- Det ar ju. jöriärligl. Elden är lös på tele~ision.sslUdion! 

............... ,..................................................................................................
....... ,.......................................................................................................... 
BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
::::::: :::::::::::::::: ::::::::::~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: 
Under (lenna rubrik Inrora Y1 s tllndardlserade mdannonser av nedlln
ståt"nde utsee nde till eH pris 1\" lir. 2: - per rad. lUlnlnlom 2 rnder8 
utrymme. Dessa. rn(lnnnol1ser äro a-, 'seddtl. att skapa en rör8älJnlngs. 
kontakt radloamntörf"rna emellnn. 

SpoLsyst. m . UF-steg f. anl. -mott. lO, 20, 40 80-mb. Plats f . 
15-mh. Inb. oml<.. koppl.-schema medf. Begränsat antal. Kr. 67: - . 
Spolar för beatosc. ",n. 400---f>OO kp!_ m. kärna, 8\·st. lwnd. medf. 
Kr. 3: O~. I. ForRberg, SlII3GH Uorn§lI'. H, östersund. 

TILL S.1LU: :Ett II'rnmmofo nIIlSpdninll'."lI'lI'regllt, synn. stabilt 
hygg t. DIl:tl -motor mod om kop p l. insp.-'lVSp. () kg. skivtallrIk, samt
li~a delar gå på kullager, JUl.' 'tig-het.en kOll I inllerligt va ria b el 33-78 
r / pm. ;; ohms grave rtJ"'S a. ;:;00: - kr. 1 st. rae!, för siindare : 200X50 
(:lJl. 35 : - k r . 

AmatörbYII'",t phUo.kop mo cli fi crat e:1 att miitnini: kan ske pil 
Hlla omr:ldpn Jll cd 1 °/. nogg rann_he t. 80: - kronor. Nya kat.od
strII trör 5GP1, 3AP1, 002. Pris kr. 75: -. (jO: - oc h 40: -. Några 
Iill lldarpc ntoder SH 50: - kr. Likriktarrilr SG6 kr. 10: -. ,'a~ tm 
"Kand. WI derhi,,1m tel. Stockholm 31 3568 kl. 5-t;. 

llllnlmarlund l1Q-1..'!9-X Si, ljes nled fabriksgnran,t! till högstbj u
<lalIde . Ing. John enrls"on, Dokbllldare"iigen 74, StoCkJlOIm 32. 

TI Ll. S,\LU: O-rörH amatörmottng,,~('. Pris kr, 175: - . Tage All
dersson, Nybrog-ntan 68, 1 tr, Stockholm 

T I LJ, t' L : Radlil"matörer! BygJ:'"lt"~r til! 1) 1. a. uItrnt,od:;
\-;'i .....'SID o ttugarc. på villat ama tör.. IJo-lis ru{lio lU. m. kan avlY~8nas. 
(3.J: - J\:r .) . TOllg'enemtor för tclegrafitr;ining (16: 50), r a diom...."1te
..tel av alla ~,Ja g'. Begiir p risli :5 ta och niirmare uppl,}";s nin, r. 
I,. ){JeUström. Yästen"ägen 25, TurelJerg1 

TIT,T. t'_·\Ll:: Ett allral U\' am('rikanska d,iirgtrloder, ultrakort
\':\!.!:~rÖret 05;'') , nH: d hi\illlI"e i tropikförp;lt.:kning la. ]3::>D. Ragnar 
v . R(..t~, l'olllenlSlll:lts.... n ~, G·Ötl'borg. 

ö~SJ{'-!S l{öPA: Gf'loso ~llpl'r~polsat s lB25 lued gangkond. ~1. 
Odentutoi. Yinter,-ägen 26, 8olna,. 
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R iclJter, . K. P .. D irekt" 'r, Å/ E li rOn. Kung;,holm 
gat. 6_, Stockholm. 

R iuJ!uub l•• t e ll , l n o-., k" , ' i~l1 11 5, S lll\' ln. 
I(,o('I;:. her , len, IIt!l'l', P ost1a k flO, , S tockh olm 6. 
R ol!. An 1 .1':;, el llin ..·., U lr' c lwmn v. 28, H umI ull·l'r· 

I iijd il. 
R ome!l , a~. Tck u., veaviig. 0_, D j lll'811 olm. 

Ho,linde.r, Huut', RaillotekJl " Vulltfl Hnv. 5, Fly. tfl . 

R ose!! , me, llerr, Fo lkun~ngnt. 1461, • to .k110101 . 

R osen, llj iir l1 , ~'elin., P r! ·alg.ut. 76ll, tCJckl1 nlm. 

l{O," l'n \ i·l. . G., Tekn., c/o J. A . T,., ITcrlm le,gnL 22.8 , 


8 l(J l h lm. 
Ro!' n hnl , F ra " tm!., ArllHel,'1ll. 20, ' t ekl olm. 
HU'ner, H . K. . luu. , And. RE'lmenn . nI, . 'toc:Jd t lm. 
H;t'ha.!.te , Ragna r, lllU., 

. uml, , 
Rrland!'!", Ca rl·GÖ ta, Fi . t nu. " Cl1e ( leg t. l O, tock

lJolm . 

'a ndbl m , A. T., Herr, RalllJh1iru;y, 2 , E ,,;.h c. 

·:tMdrt"i. t, Ma r ti n 1ng. , nore "ii<rell 3ill , ,t. ta, 


~Il 'ed e. 
,' eherIim~, Gi) ta, In!!"., L id n enpln u l .2TI r • Stoel;holm . 
yon Seh rli ll~, . F " H !"r, S\'a rn rr a t. 131 , lo k- ' 

h olm, 
Sclniiller , J ohn, I ng .. R Y ruv. 15, Smr-usIUtten. 
~·chult7. K ., .Lnstr.·mnk., Kal. Bl nga la '10, l 'kholm. 
i'\iucu , T orsten , mg., okbil1dU l"\~. 47 UI, 'tockholm 32. 

illen , I:. G., TrIlogra!, Torlljör n K lock, re' ''Ill. 5-7 ·(J At 
Stockh olm. 

SH j eholm, lista. r. R()~inRYiigen 23 . " ngny . 
Smlth, 1: , R. ng., '.rorsTI· ~'iigen 1, Lill in""ö . 
Solders, G., OiYiling" Rrldlllan~gat. 9IIl , Slol:kholro. 
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D olm röm , l.ig, lut!., tt rbo " 34, e/r W .tlrJ· 

st,' m, Sto .:holm. 
llullega ru, E rik, l ng., J hu 'ricsson.g. 12, lo k h olm. 
H uJt, R obin , In~., Äl !"vjin'cn 24, SIl1t~jö·DllTIlfu;. 
H ult !n, Gus(~l\-, lll ~ . , '1\ l" berg. 
Hul tm:t D, • rn r. e iY.iug., ö !:l rd v. 21, Tr::w clJe g. 
flrt ub .rg, D, T k u .. Komillcnd··l".gn t. 4 , ,_ t ck holm. 
n mamsson, Gurrnnr, Uyd. ,~, rd. 
H rtkllD 'son, Göte, Mo\.Jäck 11 , .Killven . 

nägglun.d, B , Fil. s tud" Gärleg. -t. l , to (holm 

lli jc! rnulrk, OQud cl, lng". , il It'nebor"'s~wt. 'iII, Sl r,ck


ho1111. 

Jncobso ile . 'Iud" Vn."!l \·. 7, LicUllgö l. 

J"acob ' 0 , Derill , ~ l e!l. IGm d., TIergpo l,tSY . lO, .Ä.PllP 

viken, 
.Tan:;() , Lennart. Gii[.~;l t. 2{1 . Sl or-khol m . 
J ansson, .BiIi, FIl. It111 , Fre l hiill 'g t . 1, ' (lcl,hcllm. 
.Tan.s_on, OhH' _, Fll hr l UI', Er~ lRItn. l. 24[ ', S t ock h olm. 
Jan son, E, Ing., .-\l1tler' I l Dle~\"ll I)V, S> tocl(bolm. 
.Tan - ou. G E F, B rl --alu n G2T11, lockholm. 
J ans o , ngemar, YflIld flIIlIIl.l>"'Y, 42, M id:;ommr.l"' 

I, rall n. 
.la , :.o n, La r , • l ml. , A br nhn.Jl1SlIe r (S\' , 44, Alm t!. m~· 

ber.... 
.Tanzön , S. V rInn ., l\ lö k cl v. 28 Il. b., Ensked('. 
J nn7.o , Åk , Ci".I ng., tockho ll11.<;"\' . 6, D jur holm . 
.To l . , T ge, olh~m, T umba . 
,Tohall on , JUirj , l\{ngn c-ber " krol,e 3. E n lied 
,Tohnn&on, F olk , ,'y~ rs ägen 7, tor holm 32. 
Johans: on , H rry. Kamrer, Vndktipin!\" ilg. 5, Akcsh v . 
Juh nnsso , Le 11:1 , TOl1lteboga . 48U , Stockholm . 
,Tohn son, ~ Teknolo, T ., ludds ligen 35, . lat 

J ohan,son, K E , Verlan ., -n·r lsvlksgat. 91, t kb 
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,TohcllJ' ' 'on, Sune, VurgentinsgM. 5 III nppg. 5, SLock· 
holm. 

Johnsson, Alla n , Stud., JUalmskillnndsg.u t. 3-G, c/ o Snell, 
nmn, Stockholm. 

.John ~ 'on , H e'l gE', Tekn., Pingsty, 30, :\IidsOlllilllal'
k run. en. 

Jo [l{l s. on , B, Ing_, Liicköy. lGl , Ha mIDHrhyhiij den . 
.JolL'lSOn, Be rtil, lng., Lundagat. 41, c/ o Ryberg, Stock· 

110lm. 
JOllS:iOn. La rs, Stud" Rörst w nldsgnt . 54., Stockholm. 
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MIn iaty rrö r Bl' . 
2E:11 11. 
21-: :12 ]l. -
2P,35 11 
21';:ltj 1] : 
2[<;+2 ]l : 

2G21 11: 
2G22 11: 

Radiorör lill 
hörapparater 
Ch:512AX 10 . 
CIGj05AX 10 : 
Cl(510A)( 10: 
C!(:;07AX 16: GO 

Sändarrör 
8J7 8 : 115 n'to 
811 15: 7.') nlo 
813 77: 8 , ntQ 
829B 45: 70 n-to 
211 22: 50 nto 
Il l, ·-I-D22 70: 
HK --ID32 70: 
ltK · 6D22 HO : 
nK ·20,~ 110 : 
RK·28A 20J: 
nK ·38 11 .• : 
HK ·47 12:1: 
n[(-~8A 22.; : 
RK · A3 170: 
RK · R5 2,,:) : 
HK ·71M3 2-1,,: 
RK · 715 24;:;: 

LIkriktarrör 
8~ 11 : 
816 lil: fi a 
I./ in .-\.. 14: 

Reg u latorrör B l' . 
' ''" HIO!} 1')' -l1to 
VR 150 12:  11 10 

Mottagarrö,' 
OZ4 11: 
IAJGT 8: 
1.\7 (,'1' S: 
1lH Jl. -
1 ('.')()'!' 8:·
l Il b(;T 16: 
1 E;,)G 11: 
1II·f( ; 7 : -
l II ö(;}' 8: 
I LCI;GT 11 : 
lLIH 10: 
11,:\0 11: 
l L1 11 : 
l :\~GT 8: 
lR5 11: 
l S~ 11. 
lS5 11: 
1'1'-1 11. 
2B7 H : 
2C .W 35: 
2F.5 12: 
2'7.2 14: 
~A4 12: 
~B7/l291 H: 
~J)6/12aa 1-" 
:l. -l 11: 
:lOCiGT 11: 
~n4G 7: 
!)Y30 G: 
f)Y4 G !): 
fl.-\ -I 12: 
roA S 7: 50 
P"I R7!1";;3 16: 
1 : .li'~G T ~: 
GAGG lG. 

Mo-Itaga rrör Bc. 
GAW; 21.
(;.-\1-,:1-; H: 
n.·lni n:·
(l.-lC7!1832 15: 
(iR·!G 1:3 : 
UB7 8: - · 
OBS D: -
1,IIE:i n: · 
("Ini D:_ 
Ge l 13:-
IiOJ 7: 50 
ni' (1 11:
()T~ .) 7: GO 
()Jo'I, 7: 
01'8G 11: 
(i.T.) (): GO 
0.J7 X: 
()[, nGT n: 
flK7 7: 50 
(lKB D: 
6T.6G 12 : 50 
GL7 12:50 
(l:-"7 11: 50 
1)[(7 10: 
(\S.-\7 7: 
rSC7 D: -
fiSG7 9 : 
(;~H7 n: 
(lSJ7 n: .... 
r."K7 7: fia 
n"T,7G'T' 0: 
r,~;\7GT 0: 
fi~Q7 7: 50 
aVOGT 8: 
OX 5 7: 
0,,-1 12 - n to 
Or,r, 12 - nto 
0002 J2 - ni o 
00113 14 - nto 

Firma PtlL)IBLAD IS\15ZKI 

FOLKL\'G.lr,lT.\ \ 42. STO CKIIOL\ I 

Mätinstru ment 
U -3 m.\. 2 ~~ " tik aJa 

rris \!4 : Ur, nto. 
0.-;)00 n dcr o amp_ 21,,:6" ,~ kultl 

P r is 33: ·15 nto. 
O~1 ;) O m.\. . 2 1/G" s kala. ! (' rmo · 
kopplat R. P. in <t rum enl 

Pris 27: 85 nto . 
0-3 A~[P. 2',G" s kala. THR~IO · 
knpp l3t R. P. 111 ,rr L1m ~H t. 

r['~s 3i: 75 nto . 
Si/drosslar 
20 Hy 200 mA swing c:hokc 

1'r'is 20: - n t o. 
2;; Hy r.;; mA , iIdros ~ee I 

Pris 11 : 65 nto . 
10 Hy 100 mA siIdrosse l 

Pris 10: 85 Ilto. 
19 Hy 28 mA sildros,e l 

Pds 7: 90 n t o . 
(J H y 8J mA sihlrostie l 

P r is 7: 90 nio . 
Potentiometra r 
O.;:; oc h 1 m co;obm. Pris 3: 75 nio. 
M e d ba , utl:tg- P ri s 4: 40 nto. 
Trttdlin tl ade po-tentiomet r ar 10 k . 

Pri. 4: 90 nio . 

Keram iska amkopplare 
2 gang 2 viig- :1 3 poliga 

Pri~ 9: 85 nio. 
"li lle Sw i tch S. P . S. T. 1 : 10. 
r. R. C. rno tstlln d 10 re 20 W . 

3: 50 
Sign a llampor 2: 85. 

Jones pluggar och socklar 
] ~ p o li ga. J' r1s p r Sf't 5 : !lO nto. 

Amerikanska telefonpl u o gar 
3: 5G n io. 

Konden satorer 
2 i\If. 1000 '  arbets"!, . , olja, 
fl: 05 nto . 
3' 3 "r!. 603 ,"olt arbc l 'p. , olja, 
11:R5 tl to. 

Konden satorer 
3 XO.l Mr. GOO volt a r h J I'5p ., o lja,
a: Sfj nto. 
3 Y O.1 ?\I f. (JO ) "01', ti lj a . 2 : 7.) nt o . 
n.u ~If. GOO ,"oIt u " J,c l ,<, plinn llig, 
2:6n n t o. 
2:; ~[f. 50 ,"olt katodell'ktrolyt. 
l: ~O nto. 
S . 8 M r. GOO yolt fiJ.tC'l'kond . 
8:R5nto . 
<l ~[ f. 20;;0 "oH aCIWI,,,[l.. 15:
ntn. 
1 ~[f . 3010 Sicmc~s papperkond. 
7: 25 n t o . 
nOO) Pf. 600 V ;;- l immcr . O: 95 nto. 
30::0 Pf. G 'O V g- lillllTI Cr , O: 95 n to.-:; 
1000 Pf. HC)O V g- lintm f' r . O: 85 nto . ...:! 
DOOOPC. 1200 y f!lImm !' r. 1 : ·15 nio. ~ 

ERIE C('rftmic"o n kanu. ~ 
2.1 GO . 100 r r. O: o:;:; n to. 

10 ~If.· 10aO volt arbc t g,:;p., olja, 
] 9: 7;'') n to. 
6 ~[r. 6DO " o l t arh ~ t, s' p. Olja, 
] 2 : Wi nio . 
2 )If. GO~ volt al'lJctssp ., P~'ranol , 
j: :')0. , 
0.01 ~rf. M ira sii ndarkond. 1200 
\'o lt a r b ets:-: p .. :~; 65 nto. 
0.02 Hf. s ;ind a rl<ond. 1200 vol t 
t (;.... i..:p. :~ : ,:;0 nto. 
IUH ) [f. Pap pe l' kond. A"rovox 
(laO "Dit a r t);' t' ~p . G: SJ ö n Io. 
Trafikmottagare 

BC·,nZ 0 ('11 BC·34R. 
Amerikanska mi1iUirhöl"tek fo ner 

17 , 90. 
OBS. ! n.rn lc kris tall pick up 
~lumpns Hir 6: 50 u to. 
:\ rillt' fI h:eram b ka tOPflan ~l. för 
~f;() JH f l. 1: 1-.:;. 
-'H llpn' ~nnd ftrko nll. div. typer i 
lag pr . 
.r\ mnt öu·r . institutio n er, labor n
foder och å ferförsiil,ia.re erhålla 

r abatt. 

ficksignalgen eraforn 

PEN - OSCIL- LITE 
Et t in . trumenr som i ngen SGryis'111tl u lian und,'ara. 
Kun bä ras i viLlf ickan. E j större lin en re 'e-rvoar· 
penna. DJ1\'cs a v inbYg'1-\ !; m lnlalyrlJa tted. L ämna r 
1JIide liög-- oc:!l lågfrckYens, 700 p/s ti ll WO ?>Ip/s. 

J1egär brosl'l.JF ft'1l. n genera lag nt uren ! 

ELEKTRONIK 
MELLA NGAT AN 22, VlSBY 

R A D IOIN G E NJÖR 
f.. n. förestånda re fö r r.ldioverkstad i Skåne, 

,tad öns ka r platsb y te. A lder 27 å r Fu llgod 

teore lisk och praktisk kom pe tens. Mycke t sto rt 

in tres , e för branschen. D rive n förhand~ings' 

vana och el·kä n t got t sä tt med allmänhet en. 

Sva r till "S, S, 5220», denna tidn. expo f. v. b . 

RADIOBVGGSATSER 

moderllaste kon sll·ukt;on 


m ed lwrt -, mellan


och ldngvåg 


I"e,'c rcrfs i ::at se r m~(l fö lj ac(l e de lar: 

Spo!sj's tem, !:'] lii rrf il l! r , "IF·fil te r, g:lI!g. r,< t'al ions· 

sl;a!;l och rör. 


F ör växelström G rör med I lI l" ] ' pul l "Inhteg 


Kr. 8.3:-. 


För allström ;) riir lllE'd pusll ' ]lUll sIuts~cg och ~l'lell


likrikl :ll'C Kl'. b,' : - . 


För batteri ± riir med kl'islaliclel ektor Kr. 80: - . 


: - Dl' st. 

CUAMPION RADIO !.-B. 
[)cta ljjörsälj ning : ~lnlm !l- ki1llt ndsg. 24, S t ockholm 

Telefon 2 t 57 03 

http:brosl'l.JF


RK4D32 och RK4D22 
U.orh-ugssä nda.rrö r Ot'-Ii förstärlcarrör a,'" 


ny k Olls trukt.ion, BeaIu-rö r, 


100 \V utg,'n ;.:'$dfl;kt vi ll endast GOO V 

au ou :-; p. 1.2J \V u tl:)t y rJlill g'st~ ft' t..: k t. I.[l,!Z· · 
förlu rkon Hlrllktio n . Fu ll etie .la id 60 
l\Ie . :\ ('utl'uli Sce rin g e j nöu.\'ullui cr , 125,v II t;:!' il n g ~~ ( Ce kt \"id k lass ~~ H: g a ller
rö r s p. :!5 V. HK4 D32 ö .a V, ' 3,7 Ci A, 

BK4D22 12,0 V , 1,G .\. 

Nedanstående rör lager/öras 

lår närvarande i mindre antal 


Inom några månader kunna vi l eve rera alla 
förekommand e typer i erforderligt antal. 

J\liola.tyrrör SändtHTÖr Rn.d icrö r 
Typ Kr. Typ Kr. Typ Kr . Typ Kr . Typ Kr. 

KCi02 .·\X1il : - RKlDn 70 : - az" 11 :- GB4G 13: - 'iL7 10: 
( ' K;:;O;:;AX 10: UK4D32 70: - OZ-I G 11: - 'i : iiO 7::\'1' 11: (i ( :;-i 

1.\5G S : - Ul:'U 7 : - l~A()GT ]1: 
l.l.7G '1'/G . - li.J3GT O: JO 12SF3 : ;j ' j 

C'K50G:\X 10 : - RKGD22 HO: 
C' 1';:;10A X lfi : 50 RK20.·\' 110:  lU 11: - UJ7U 7: JO 12SJ7GT ()

RK28.\. 200: 2E:11 11: - l ::\JG'1' 8: - 0K7 7 : 3D 1 ~SL7G'1' 11 :
RK3S 120 : -  lH Ci 11: - fi L7 12: HH'1' 10 : 
RK47 1~;j: - 1 S·~ 11: (jR7 la: 7G 1): (jO

2E32 11:
2F.3G 11:  RK.J8A. 22;) : - l:;~ Il : - ilS .\. 7G'1' '{: JO 82 11 : 
2E3G 11: - 2X2/ '7D l R : - fiSD7GT !J : - H'~G:} 170:- VRnO/30 17 : 

:1.\8G'1' JG: - nSF.J 8: -2E.Jl 11 : - R KUii/ nl.J05/30 20::J l )·) 11 : - iJ.'K'iGT 7 : J)
2E-I2 11: - ijD23 253: - 00111 la : :!Q;;G'1' 11 : - !j,TfiGl' 8: 
2G21 11: - RK71Sll 2-lG: - liAn P ' - [iiGG ]2 : !lOOZ Hi: 

~G:?2 11 : - R K713C21O : - r..\C71l S:,2lG: - GZy5G 10: - D:03 10: 

TELEKTRO A.-B. 

Styrmansga tan 4 STOCKHOLM Tel. 620822, 622422 

GeneralaJ:ent för Raytheon Manufacturing C o ., New York 

UNIVERSALl NSTRUMENT 

EM M T 
Modell 945 

F ÖTstklassigt och behändigt unh-ersalinstrument med 23 mät
områden uppd elat på 4 skalor och i 3 färger. L'tfört i bakelit. 

Känslighet: 1000 Q/ Vol t. 

)(ätonlr;,\den: 

I 

I 

Liks plino i n!; 
0 1 V 
0 10 V 
0 ~O V 
0-250 V 
0-500 V 

Lik st röm 
0- lmA 
IJ - 10 m.\ 
0 ~)m _\ 
0- 2JO m A 
O- f>OO 111.\ 

VuxelspH nuing 
0 1 V 
IJ- 10 V 
O- ;'j0 V 
(}-2,,0 V 
O- .jn:l V 

Viixc.lström 
0- l mA. 
0 10 m A 
0 50 mA 
0- 250 mA 
0 ;:;00 111 A 

~l OI. Sl:' nll : Kapaciteter : 
0- 1000 Q 2 områ d e n en !. l.Jir·ogad tabe l l. 
0 100000 Q 
0- ;) ~m (anslut n i ng o:v) 

Separat på bcgi.iran: s hn nta r till 2:i Amp" mo ts tTlnd till 2000 Vo lt. 
InslTumentcts vikt: 3jO :; r . Dlm . : !}4 X UZ ;<aG mm. Pr is för E~I-m ,~ tern 

mo ll e lI D15 .... ... . ........ . . . .. J{r. 120: 
Fo dral med 2 t es t s hul dar .. .....» 5: 75 

E)I-:i\le tern 941) 

NATIONAL RADIO 

MÅLARGATAN l, STOCKHOLM 


Telefon 208662 


" f 


