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Televisionen kommer l 

Civilingenjörerna Björn Nilsson och Hans Werthen, som i början 

av detta Ar företog en studieresa i USA för att där söka få fram 
en teknisk bild av den aktuella situationen på televisionsgebitet 
har nyligen framlagt sina iakttagelser i en reseberättelse.' Det är en 
synnerligen värdefull och intressant översikt som ges i denna skrift 
över de problem som televisions teknikerna i USA just nu brottas 
med. Författarna har uppenbarligen inte skytt någon möda att 
samla material, de har också förmått servera materialet på ett 
överskådligt och njutbart sätt. 

Huvuddelen av reseberättelsen upptas aven genomgång och dis· 
kussion av aktuella amerikanska televisions problem. Vad som 
emellertid gör reseberättelsen så särskilt intressant är, att förfat· 
tarna hela tiden under sin studieresa sökt finna ut vilka tekniska 
lösningar av telcvisionsproblem, som skulle bäst vara lämpade för 
att föra in i Sverige. Förf. diskuterar också i ett särskilt kapitel 
televisionens framtida möjligheter och förutsättn ingar i vårt land. 
De synpunkter som förf. här framlägger på basis av sina ameri· 
kanska erfarenheter ger en helt annan och ljusare bild av situa· 
tionen än den, som brukar målas upp av representanter för stat· 
liga myndigheter och institutioner, när televisionens möjligheter 

Sverige kommer på tal. 

~Det är ej rättvist att på förhand utdöma svensk television som 
omöjlig, så länge inga ansatser till aktiv verksamhet föreligg~, 

skriver författarna i sitt företal. Sammanfattningsvis vill de ha sagt, 
att Sveriges speciella och homogena förhållanden erbjuder förut· 
sättningar för ett ekonomiskt televisionssystem, som mycket väl 
kan uppväga nackdelarna av landets låga befolkningstäthet. 

Ur reseberättelsen kan vi inte underlåta att för en större krets 
av radiomän återge det avsnitt i vilket författarna med påtaglig 
entusiasm skisserar upp ett program för hur televisionen skulle 
kunna introduceras i vårt land. 

~Införandet av publika televisionsutsändningar i Sverige är gi. 
vetvis underkastat samma svårigheter som andra kommunikations· 
anläggningar, t. ex. vägar, järnvägar, telefon och rundradio i glest 
befolkade länder med litet befolkningstal. Förhastade lösningar 
kunna medföra stora ekonomiska förluster och kanske för lång tid 
hindra ett rationellt utnyttjande av televisionen. Men en förhastad 
lösning kan uppnås på två sätt. Antingen kan man med optimism 
omedelbart och okritiskt installera något befintligt utländskt sy· 
stem, eller också vänta så länge med varje ställningstagande, att 
man om några år inför den allmänna opinionens växande tryck 
blir tvungen tillgripa en metod, som lö~er ögonblickets krav, men 
som på lång sikt kan visa sig oförmånlig. Talrika exempel på 
sådana åtgärder funnos under de första beredskapsåren. 

Utom för direkta överföringar till hemmen finnas också en 
mångfald användningsområden även inom andra verksamhetsfält. 
På sjukhus utnyttjas sålunda televisionen för överföring av när· 
bilder av operationer från operationsrum till föreläsningssalar. In· 
om forskningen kan man på samma sätt följa förloppet vid farliga 
experiment. Det kanske mest uppmärksammade exemplet härpå var 
atombombförsöken vid Bikini. Viktiga militära tillämpningar äro 
fjärrdirigering av bomber och flygplan, överföring av lägesbilder 

1 NILSSON, B, WERTHEN, H : Televisionen i Amerika. Tekniska 
Högskolan 1947. 
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vid de främsta linjerna till staber, eldledning och eldobservation 
m. m. 

Tiden får nu anses mogen att även i Sverige börja bearbeta 
olika sidor av televisionstekniken. Experimenten ha föreslagits äga 
rum i mindre skala på Kungl. Tekniska Högskolan, där en riklig 
mätinstrumentutrustning och tämligen lämpliga utsändningspunkter 
stå till förfogande. Vidare kan önskemålet att få televisionsutbil· 
dade ingenjörer därigenom realiseras. Utrustningen bör göras så 
flexibel, att den kan anpassas till skiftande krav i fråga om upp· 
tagnings- och transmissionssätt. För att arbeten skola komma i 
gång någorlunda snabbt, böra i första hand inköpas en kamera med 
kontroll- och synkroniseringsaggregat, filmprojektor samt en mindre 
sändare, förslagsvis 500 W. Denna sändare kan, på grund av det 
rikliga frekvensutrymmet inom ultrakortvågsområdet, få sända med 
dubbla sidband. Vidare behövs en mikrovågsutrustning för relä· 
överföringar och slutligen ett antal mottagare av varierande storlek. 

För att handha denna apparatur har föreslagits att bilda en ar· 
betsgrupp på ca 10 anställda, under överinseende av professorerna 
i radioteknik och telegrafi·telefoni. Organisationen utbygges succes
sivt allteftersom materialen kan levereras och bör bli färdig under 
år 1948. 

Det är givetvis inte möjligt att med en verksamhet av denna 
omfattning bedriva något utvecklingsarbete. Inte heller kan man 
till en början sätta sig in i alla delar av televisionen. Avsikten är 
i stället att sA. snabbt som möjligt få till stånd en försöksanlägg· 
ning, varmed filmbilder och utomhusscener med god belysning 
kunna sändas över ett kortare avstånd till några stycken provrnot· 
tagare. 

När i en framtid dessa anordningar bragts att fungera tillfreds
ställande, kan man börja undersöka, vilken kombination som 
skulle ge ett lämpligt svenskt televisionssystem. Det största pro
blemet består i att finna de ekonomiskt lämpligaste formerna för 
programdistributionen. Sannolikt måste lösningar tillgripas, som 
avsevärt skilja sig från den punktvisa koncentration av sändare till 
tätorter, som för närvarande användes, och vilken. endast kan till· 
godose ett mycket begränsat område. Man bör överväga att pröva 
alla de nu kända metoderna för överföring, nämligen ultrakort· 
vågssändningar med olika effekter och antenner, mikrovågslänkar, 
koaxialkablar och flygplanssändningar. De sistnämnda ha även stor 
betydelse ur militär synpunkt. 

Den definitiva organisationen har ännu inte fastställts. Vid de 
förberedande underhandlingar, som förts, ha emellertid. Kungl. 
Telegra/styrelsen och Försvarets Forskningsanstalt lovat att bidra 
med medel för upprätthållande av driften. Tele/on AB L M Eric· 
son har åtagit sig att anskaffa den nödvändiga cxperllnentappa
raturen. Genom att Kungl. Tekniska Högskolan lovat att ställa 
erforderliga lokaler till förfogande, finns även tillgång till de tele
tekniska institutionernas omfattande instrumentutrustning. Det 
vore för televisionsfrågans framtida lösning mycket förmånligt, om 
redan från början ett fruktbärande samarbete mellan de intresse· 
rade kan komma till stånd.) 

Till detta är egentligen endast det att tillägga, att vårt lands 
radiotekniker och radioamatörer med största spänning ser fram mot 
den dag då televisionssändningarna sätts i gång här i landet, och 
då det blir möjligt att med utbyte experimentera med televisions
mottagare. Sch. 
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,iJe tdteQ,ko.tivåg 

Av civilingenjör Carl Akrell 

(Forts.) 

I det tidigare avsnittet av denna ar


tikel om dubbelsuperheterodyner 
(POPULÄR RADIO, maj 1947), be
handlades följ ande fyra apparatty
per: 
a) 	 Mottagare med gemensam oscilla

tor för första och andra blandar
stegen. Samma oscillatorfrekvens 
påföres bland arrören (Blocksche
ma se fig. l). 

b) 	 Mottagare med gemensam oscilla
tor för första och andra blandar
stegen. Olika oscillatorfrekvens 
påföres blandarrören (Blocksche
ma se fig. 4). 

c) 	Mottagare med hög första mellan
frekvens. Första blandarsteget av
stämmes som vid en vanlig super
heterodyn. Andra oscillatorfre
kvensen är fast (event. kristall
styrd) (Blockschema se fig. 5). 

d) 	 Mottagare med första blandarste
gets oscillator fast avstämd (ev. 
kristallstyrd) . Avstämning inom 
begränsade frekvensområden möj
liggöres genom variation av andra 
oscillatorfrekvensen (Blockschema 
se fig. 6). 

Fig. 8. Utdrag ur schema till mottagare tillverkad av Link Radio Corp., 
typ 1905, avsedd för mottagning på en fast frekvens inom FM-telefoniom
rådet 152-162 Mp/ s. Schemat har i figuren återgivits fram till första 
amplitudbegränsarsteget och apparaten är av den typ som beskrivits i 

______~__~__~~_____-, 

.,. 

L-
blockschemat i fig. 4. 

POPULÄR RADIO NR 9/19~7 

R· r ......pt. " IC~ l$l,·.WltR IST I·r AUPU'l[R 2NO MIXCR ......purIEA 
\1 ' 01 \/IOl \fIOl \/"104 \fIO~ 

SAKS SAK5 7A<:'7 7A<:'7 7A<:'7 
)/IOJ '11:104 Xl0~ ""'" 

Redan i första avsnittet av denna 
artikel återgavs ett detaljsehema för 
en till a) hänförbar mottagaretyp. I 
fig. 8 återges en del av ett detaljsche
ma till en l3-rörs FM-telefonimottaga
re [18]1), som är att hänföra till den 
under b) upptagna mottagaretypen. 
Denna apparat är avsedd för mottag
ning på en fast frekvens inom området 
152--162 Mp/s. Antennkretsarna 
(LIOl, CIOl) och gallerkretsarna 
(Ll02A, CI04, Ll02B, C106) äro så
lunda avstämbara inom detta område 
(Ja)' I högfrekvens- och första blan
darstegen användas rör 6AK5 (VIOl, 
V102), oscillatol'spänning (/0.) från 
oscillatorstegen (fast frekvens inom 
intervallet 104,8--111,2 .Mp/ s) påfö
res blandarrörets galler vid anodkret
kretsen till tvåfaldarsteget (LI02C, 
C107). Den påfölj ande första mellan
frekvensförstärkaren (/ml) arbetar på 
en fast frekvens inom intervallet 
47,4--50,6 Mp/ s (TlOl, Tl02), som 
wellanfrekvens och andra blandarrör 
användes 7 AG7 (V1'03, V 104 ). Oscil

l Se litteraturhänvisningar i slutet av upp
satsen. 

2: ,.. ,-" 
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latorspänningen (f02) från oscillator
stegen (fast frekvens inom intervallet 
52,4--55,6 Mp/ s) påföres blandarrö
rets galler via kondensatorn C154 om 
2 pF; andra mellanfrekvensen (/m:) 
år 5,0 Mp/ s. Då k:=6 och kl = 12 blir 
kristallfrekvensen Ix ungefär 9 Mp/ s. 
Enligt formel (6) 

I =la+/",:,_ 
x 	 ki +k2 

(obs. ej minustecken i tälj aren som 
angavs i föregående avsnitt!) erhål
les Ix=9,0 kp/ s, då mottagning ön
skas för frekvensen la=157 Mp/ s. I 
första osciIlatorsteget (V112) uttages 
på anodsidan sj ätte övertonen (k2 = 6) , 
som påföres andra blandarsteget. Ef· 
ter en ytterligare frekvenstvåfaldning 
(steg V113) påföres 12 :te övertonen 
(kl = 12) första blandarstegets galler
krets. 

I fig. 9 återgives en del av sche
mat till en FM-telefonimottagare [19], 
[20] som är att hänföra till under c) 
upptagna mottagaretyp (se även fig. 
5). Apparaten är avsedd för mottag
ning aven fast frekvens inom polis
radioområdet omkring 35 Mp/ s. 
Oscillatorerna till första och andra 
blandarstegen äro helt skilda från 
varandra, i anodkretsen på för~ta 
oscillatorröret uttages en överton 
(f01 ) till kristallfrekvensen och påfö
res blandarrörets galler. Första mel
lanfrekvensen (fmi) har i detta fall 
valts till 4,3 Mp/ s, vid andra blan
darsteget ändras sedan mellanfrekven
sen till 450 kp/ s (fm2)' Som synes 
i figuren är oscillatorkopplingeu yt
terst enkel; genom användande av 
s. k. »Pierce»-koppling behöver endast 
styrkristalIen inläggas mellan oscilla
toranod och oscillatorgaller till andra 
blandarröret på sätt som framgår av 
figuren. Andra oscillatorfrekvensen 
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Fi ,-,. 9. Utd rag till schema till motLagnr ti llverkad av 
Calvin /II/jg Corp. (J\fotoroJa) avsed d för mottagning 
på en la~t frekvens inom det lägre f~- l. eJefoniolllrå 
det vid 3,) "Tp/ . l fi guren har sehemat alergi"it, 
L o. m. andra blandarst 'get. A pparaten iir av den typ 
som be.ckrivits i bJockschellla t i fig. S. Fön, la och 

andra oscillatorerna äro i detta fall kristall· 
: stY'I da. 


F ig. Il. B ild li chasöiet till den i fig. 10 heskrima 

trerörs bbnclarenheten tillverkad a ' R.J\IE. v bilden 

fralllgar den k lara uppbyggnadr n, "arvid Ilntenn" 

" aller, och oscillatorsekl ioncrna ",kilts fr un va r 

andra. 


(i02) väljes i detta IaU Lt.75.5 kp/s eller av ovannämnda f} ra kortvågsband 
(1 .845 kp/s. och resp. områden täckas gellOl11 ay

1 fig. 10 återgives ett s ' hellla över stämning av den vanli ga bilradio
cn trerörs blandarenhet av~cdd alt an mottagaren inom övre delen av meJ
!-ilutas till en vanlig sup r1wterod yn ianvågsfrekvensband ·t. 
inställd [ör mottagru ll lT p å 10.()00 Till ovan beskrivna fyra olika dub
kp/ s, i d tta fall första mellan fre  hclsuperheterod}ner kan läg l!as) t
j' veu_en (iml ) . T illsat en m ö jlig-gö r terligare n femtc r22J, Som om
mottagn ing i nom fr kv n om rådena näm nts i föregå ll de urtik I ha över
23-30 och .')6-60 Ipjs o('h iil" a ' gång n till ~ dubb l,;;u IJerhete rodyn 
"I ämb ar, medan el n ur pruugl"ga mat  kopplingar i män~a fall varit motive
lagaren ä r fast uv~tällld. Fig. 11 vi"ar rad av att önskad fö r tii rkning ej 
c hassiet Li Il ovannämnda t rer!)r" b lan kunnat erhållas med en enda mena 1

dilr Ilhet. T ilIsa t r av denn t, p äro frekv n u r ,_L bilitetss) p mk t. I 
synnerligen vanliga, va f"r ni g n ) t många fall, specj Ilt vid f !\ll-m otta
terli gare Il " ri\cning s ynes oniidig. anTe, som ur brussynpunkt kan ges 

Fjg, 12 åLerger s hemat till en tv,i . m ycket hö" känslighet udt d ~l r en cf
rörs J ortvågstillsats för DloLtu!!TIirw I kliv utstyrn ' ng av ampli tu ILeg rän
av 19, 25, 31 o(;h 50 m eterhand n sa ren även vid (L "Vaga~le si ~nal rna 
L21]. Tillsammans med en v nlig hil är en förutsä ttning ["r mottagarelIs 
radioapparat, a\ ~edd fli r nbart In l  goda fUlIk' on, hillld r det, att man 
l[wnin rr av mellanvågsomrad >t, fun 
tre ra r uITu - tnin rtcn ni. und r dl ov n 

ngi\'en princip. ( e ä\ n fig. 6. ) Eli 
tri ,fl • _'L (liknan de H , 6e5, 7 iL) 
20"" des SOI11 blandaITl'ir, oscillator
,;päl1111ngen inmatas p katoden. iii
.,aL n är fast avstämd fi:ir mottagning 

Fig, 10. Schema av lrerör- (e"klusivc l ikrik
larrör) blandarenhet tiIlv~Tkad nv Radio 
Mj Engineers, Ine.. (RME ) , Iyp DM.36, av
~l'dd att anslutas t i11 en vanlig; kortvagsl11ot
[ag~re, Enheten är avstämbar flir moltag 
ning; av frekvcnsomrlidena 2 30 0 1' h :; 
60 ~rp/ s och olllfa ltar hö"frckvens, blandar
"ch o"eillarorsteg, Kortva~smotlogoren in
, råU fast p:1 10 ~Ip!~ (första mellanfre
kvens). Totalt er h lie "Hund en duhbel
,.;uper av den Iyp , som bel.'h i\'ils i ii", 5, 
'ndra oscillatorn är dock ' ] kristullstyn l. 
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tar ut all ur staLilitetssynpunkt upp
Il elig fci rs tärkn ing ur såväl första 
som andra mell nfrekvensförstii rka
ren. D'l fi-ir k mmer också att motta
g aren förses med ett eller flera hög
fr kvenssteg. E n duhbebuperheterodyn 
med tv å b landarsleg, där oscillatorer
na rbeta på skii tla freh enscr , ä r 
cm lIertid. s. om o an nämnts, ur 
ds a synpunkter svftr att dimensio
n era. 

J ng. 13 ,i 115 Il block, chema för 
Il l11otta~are med lva skilda mellan

r , 'ekvense~. A tldra frckvell som vancl
lingen åsladko ll1nH!S ej pa konvelltio
nellL sätt j ett hlruldarsleg utan man 
:mvändt' f si g i stiillet av ett flerfal
e1 arsLeg av den typ. om numera all
mänt förekom Il l r i F I-sändare. I 
en av Rendi adio tillverkad trafik
motLagar typ .VIR .·1 (fig. 14) har 

'0 
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Fis. 12. Schema av ell tvårör, blandarenhet 
till erkad av Phileo Radio and Telet'lsion 
Corp., typ SWl, avsedd att anslutas till en 

vanlig bilradiomottagare. 
(8) gallerkrets 

(1), (9) gallerkretstrimmer, 50 m. bandet 
(2), (10) gaJlerkretstrimmer, 31 m. bannet 
(3), (11) gaIlerkrctst.rinuner, 25 m. bandet 
(4), (12) galterkretstrinuner, 19 m. handet 

sålunda första mellanfrekvensen valts 
till 9,5 Mp/ s. Efter förstärkning i tre 
roellanfrekvenssteg (VI 03, 104, 
VIOS) åstadkommes frekvensför· 
dubbling i ett kombinerat amplitud
begränsar. och tvåfaldarsteg (VI06). 
Steget arbetar som klass·C förstärka· 
re, varvid frekvensfördubbling erhål
les då anodkretsen avstämts till 19 
Mp/ s. Efter det därpå följande andra 
amplitudbegrkinsarsteget (VI07) föl
jer FA'I-detektorn (Vlll). För myc
ket S\7aga eller inga ingångssignaler 
kommer amplitud- och frckvClIsför
dubblarsteget ej att fungera_ I mot
sats till vad fallet är vid vanliga FlVI
mottagare konuner sålunda en apparat 
av denna typ att vara tyst, då ingen 
signal tas emot. En automatisk och 
enkel s. k. »squelch» erhålles salun
tIa. Ingangsspänningen till amplitud. 
begränsar- och tvåfaldarsteget behö
,-er vid den av Bendix konstruerade 

mottagaren ej vara högre än 0,1 ') 
volt för att steget skall fungera el
t ktivt. Apparatens känsligh t vid 

;,:allret till första mellanfrekvensrör t 
är i detta fall 50 ,uV och mottagarens 
totala känslighet för förstklassig mot· 
tLgning 0,5 ,aV. 

I fig. 14 avbildas en del av sche
mat till den här beskrivna mottaga
ren. l fig. 13 har blockschemat till en 
dylik apparat inritats och ett par sif
({':.rexempel införts. Andra mellanfre
h -ensen förhåller sig till första mel
lanfrekvensen som 1m2 = ka . Im! där 
i exemplet ICa = 2. Vid frekvensför
dubblingen kommer givetvis svinget 
att fördubblas och sålunda måste 
kretsen mel1an amplitudbegränsarste
gen och FM-detektorkretsen dimen
sioneras för bandbredder om ca 30 
kp/ s och 400 kp/s för FM-telefoni
resp. FM-rulldradiostationer. 

l ovan beskrivna apparattyper fö

(16) oscillatorkrets 
(20) oscillatorkretskondens. , 50 m. bandet 
(21) oscillatorkretskondens .. 31 nI. hamld 
(22) oscillatorkrelskondem., 25 lll. handeL 
(23) o>'cillatorkretstrimmer, l m. bandet 

Genom ahtämning av hilrad iomottagaren 
inom mellanv gsornr. (ca 1600-·1000 kpj s) 
"rhaltes genom blandarenhetcll möjlighet alt 
taga (,IllOt 19, 25, :31 och 50 metenbanuen. I 
hlandarenheten, som är fast avstämd, ingår 
t il rör av typ XXL. Totalt erhålles sålunda 
en dubbelsllperheterodyn av den typ, som be
skrivits j fig . 6, fik'lta oscillatorn är dock ej 

kri stallstyrd. 

rckommer nästan utan undantag ett 
eller ett par kristalls t yrda oscillator
leg per apparat [23, 24J. Vad dc kri

stallstyrda oscillatorkopplingarna be
träffar äro dessa ~ivelvis desamma som 
förekomma i vanliga sändares styrs teg. 
Öllskemålet att i möjligaste mi'tn för
enkla utförandet har bidragit till att 
ett antal enkla kopplingar framkom
mit, som avbildats i fig. 15 och 16; , 
oscillatorer av s. k. »Pierce>.'-typ be
gagnas sålunda allmänt. Endast styr
kristaller av högsta kvalitet höra här
vid användas, och de flesta efter kri
get fabricerade typerna lämpa sig för 
iindamålet. »Pierce»-kopplingar finnas 
beskrivna i såväl Radio Amateur's 
Handbook [25J och Radio Handbook 
[26J. I fig 15 har införts schemor av 
lre olika blandarrörstyper med »Pi
eJ-ce»-kopplade oscillatorsektioner. I 
j"lg. 15-1 har avbildats ett förenklat 
schema av andra blandarsteget till 

f" I<pi~ 

r55000 

42000 

f. kp/~ f o , fo , kp/. fm , kp/s F mZ I fmz kp/, I 
, ) 608 12,')(. 165700 la 700 

e 7B3 6' f)( 52700 10700 

2·(m, 1 

2.fm ,1 
2'400 I 
21400 I 

Fig. 13. DubbelsuperhetcrodYll för mottag fa= ing,mgsfrekvens Im' = fi)r~ta mellanfrekvens 
ning; av FM-stationer med endast ett blan lo, = oscillatorfrekvens till (första) 'm2 =andra mellanfrekvens
dnrsteg. Andra frekvensomvandlillgen åstad

blandarsteget Ix =oscilIatorfrekvens, grundtonkoms i ett flerfaluarstcg. 

ha = konstant 
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FROM ,n .. ' ~~~;
RF ~IT ~ _ _ __ ~':":' ___ _ ....., """ .. _ _ __ ___ _ _ .__ _ .,00_ ~ - - - - - - - - - - _ 

~~~ r---------~~~ ~~~~ ~--------- ,~~ 

mottagaren till m ilitärradiustationen 
CR--300 (Walk ie-Talkie) . Fre 

kvensomvandlingen sker här vid fr ån 
4:;0 kp/ s (/ml) till 2-15 kp/s (!m2) 
och oscillato rn svänaer på frekvel1sen 
6815 kp/ s (/02) ' Observera kopplin 
gens enkelhet och att även ballerirör 
lämpa sig för ändamålet. I fig . 16--1 
har införts ett schem a av ett »Pierce»· 
kOJ}plat oscillatorsteg, där kopplingen 
valts så, att ena anslutningen till _tyr
kristallerna kunnat jord, - [26, 27J . 
Skiftning 
förutsatts 

från 
anod ' 
IT4 

Fig:. 15. L Förenklat schema av andra hl andarslegct till F~I·molla · 

;;ardelen av mililärradiostationcn S R- 300 (WalkicTalkic). 
II. 	»Piercc»-kop lat osc.illator~ t cg. (Rör 6SB7 y och l iknande). 
RslC = skänngalIcrmolstånd m + = 200 a 2S0 volt) ; ev. drosseI vid 

laga spänningar (B+ = 100 vo lt) 
R 

,l 
=o8cillatorgaIlcrmolstånd 


C =osc illatorgaIIer·katodkondcnsator (5- 15 pF).
gk 
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mellan t re frekvenser har 
och grundtonen påföre5 

I 

r-------------------~--~--------o+10V 	 r-------~----~+B~~~~y B 

Andr-c MF· 
förstörker· 

sreg 

20ldl 

' 1<.5
,---+--f---, 

fm2 
2515 
kp/:. 

G!>A7 II 

7 Q7 . 
~I----I--M-F- \ rets 

Till GKa Till 

Mr'kret~ 

Roa. 

x 

------4-----~·------_o -

blandarröret. På grund av svårighet n 
alt tilIverk tyrkr istaller för mycket 
höga frekvenser begagnas i allmänhet 
i dessa koppling r sällan . tyrkristal· 
ler för högre freh ns än 10 Mp/ s. 
Hrågavarande bland arenhet lämpar 
sig d~lrfö r för mottagning inom kort
,"ag området. 

Det är emelled id ej alls svårt att 
uttaga övertoner till kristallfrekvensen 
och upp ti ll ungefär 10 :de övertonen 
erhålles som regel så hilga oscillator· 
"pänningar, att en enkel koppljn o', 

som d n som an tnvi ts i fi g. 16--11, 

II 

,--0+ 


ID. »Pie.l·ce»-kopplat oscilIalorf teg. (Rör GK8 och liknande.) 
R = skiirmrrallcrrnotståndSg 
Cs;r= skänngaIlerkonucnsator 
R oa =osciJlatorulloumotstånd (B+ = 200 a 250 yolt); ev. rossel 

( B+ = 100 volt). 
R = oscillator rrsIlermolslånd g 


Cgk = oscillatorgaller·katodkolldemator (.5·- 15 pF) . 
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F io< . 14. tdrag ur schema till mOitagare 
tilll'erkad av Benrlix Radio, typ MRT-1B. 
i\fcI1anfrek ens·, t fi fald r-, amplitudbegrän 
sar· och FM-cle teklortcgen har avbildat !-. 
Första mellanfrekvens n är 9,S Mp/s och 
efter två faldars tegc,t V106 är andra Dl' 

lanfrekvensen 19,0 f p/ s (Schemat är I . 

producerat ur TELE-TE CH, Februari 194i ). 

kan hegagnas [27]. I föreliggande 
fa ll st" nmes kretse n L 3 --K4 till eX' 
empelvis 10 gånger k i t l1ens Xl fre· 
kvens. Om sålUl da melIanfrekvPllsen 
äl 10,7 Mp/ och styrkristallfreh en. 
sen Xl = 9,0 Mp/s erh&IIes oscilla· 
torfrekvensen 90 Mp/s och m ottagning 
kan sålunda hålias f (j r en station ar· 

m 

-..lI .. -' (k."""'" -'l J~/ " 
~S~;!~ :; -i~; n.~ r"l. !;·;l1i6Y"r 

~ 1- 11~ ;:--- ~ ------. l 1'" i ~QO ' 



ilI 

frekvensen 100,7 MPi S, 

I 
6SB7Y 

6BE6 1'ill 

~===t_R_:_F-_ro_-.r_5t_.~~ 

~----~----~+~-----o+ 

~ BE6 
 OR.4G SA? 	 6S~7Y 
7Q7 'Ti11 

Mf- för.>t· 1 
, 

L? 

betande på F i '. 16. D1unuursleg med »Piercc» -koppladc o2cillalorsleg. Sudan 
koppling har \"alts, alt kristall ernas ena anslutning kunnat jordas.Tryckknappsmanövrerade F 'I-lnolla Omkoppling mellan lre olika fct-kvenser är möjlig. Koppling l 

gare kunna P~l så vis enkelt utföra. lämpar sig för mottagning inom korl\·il gsomnldet. Koppling; l I läm
Översikten (iver olika typer av duh par sig för mottagning inom uIlrakorlvagsområde l. Kretsen Lo-K , 

a\'stämmes hän' id till nagon överton till kri~ tall frek\'en~en A,.helsupcrhet rodyner ~~r härmed avslu
tad: i ett komm 1IDde nummer av 0 LilteralurPli\R RADIO kommer beskrivningen 

(ommunications, Augusti 194:)a\' en av författ aren konstruerad 14 Frequency 10dnlaled Mubile 
(del l) samt CO\l1m~nications _+ 2 rörs ristaHstyrd du bbel"uperhe Equipment, type F1Wf R-7C, 


terodyn med automatisk frekvenskon Link Radio Corp. 194.6. eptember 1945 (del 2)_ 

troll. 	 [l9J lobile F Nr Guide St. Louis Li [24J Shore, S. X.: Cry tal-Controlled 

nes, Electronic I n dustries_ N0- Receivers for A-M, F- VI and 
vember 1942. Television, COil1m Ull ications, 

Rällelser r20] 	 Freedman, S: TlI'o 'Vay Radio Oktober 194;J. 
(beskrivning av Links mottaga [25] Thc Radio Amateur's HandTr ck/c! i artikelns för~ta del. POPU

LXR IlADIO, maj 194 : re ll-I F), sid. 124, Ziff-Da book, 1947, sid. 98, The Ame
vis Publishing Compan. _ rican Radio Rclay League, 1I1c., 

1. id_ 127 ffg. 1. Im! = la- lo· 
[21J 	 Rider, J. F· Trouble Shooter S. A. 

2. ~ i d. 129, spalt 2, rad 3. _.. kan l"C  LVIanual, volume XIV, sid. Phil [26J The Radio Handbook, Tellth 
k mme der s 7F8 och 6J6 med .. _ co 1~1, 1~2, 14-3. Edition, 1946, sid. 1M , Eflitors 

;:; . Sid_ 331 , f rwel (6 ). Plustecken i [22] Martin, D. W - I-F Amplifier and Engineers, Ltd., U. S. A_ 
tälj a ('n. for High alll F-lVI Receiver, [27] Chalfin, N. L.: Crystal COll

,I. I fig. l , 4, ch 6 rekommenderat TELE-TECR, Fehruari 1947. trol for Stability in VHF Re
hlandarrör bör vara 7F3 och 6J6_ [23] Shore, S. X.: Crystal Oscilla ceivers, TELE-TECT·J, Jallu3ri 
i F7 är även användb t men sämre. tors in F-lVI and TelevisioIl, 1947. 

POPULÄR RADIOS HANDBÖCKER 

äro ti ll ovärderlig hjälp för såv" l amatören och 2. Pris per ex. kr. 1: 50 + oms. 
1;om den försigkomne. Några aktuella böcker (För prenumeranter kr_ O: 80 + oms. Mo
ur serien: Kortvågsmottagning Radio- dern televisionsteknik dock kr. l: 50 för alla.) 
teknisk handbok, del l och 2 Radio- Rekvirera i dag från Nordisk Rotogravyr, Box 
lexikon Modern teleisionsteknik, del l 3221, Stockholm 3. 

POPULÄR RADIO NR 9/1947 216 



Automatisk bandbreddsreglering 

Av civilingenjör E Weidstam 

"'
{ I nedanstående artikel läm nas en in
tressant ö ersikt över ol ika system och 
kopplingar för automatisk bandbredds
regleri ng (ABR). 

\... 	 ~ 

Rad iomottagare i mera piikoslat utfö rand äro ofta för . 

.e-dda med anordningar för marruell r glering av baml
bredden Iler sel l. tivitelen. A\ ikten med dylika anord

Ilingar är vä\:känd Iör va rje fackman. Har man ställt in 

moltagaren på en ~tark signal, . x. loka~tationen, vill man 

ha sIor ban dbredd: fö r aH fil me-d ~ mycket som möjligt av 

de för en god l judatergi l'ning viktiga höga ton frekven ~erna. 

L ~war man däremot på en vag sio-~lat offrar man gärna 

något av de höga tonfrek"ycnst·.rna genom alt minska band

bredden för att i möjligade 1an undgå 5törningar. Det rör 

;jo' hän'id hm chaklio-en om fyra slag al' 5tömi,ngar: 

1. 	Vi55el on. som uppkommer crem om interferens mellan bär

vågorna från den stat ion man önskar ly -<;na på och från 

en, som ligger nära i f r "n~n;;. 

2. 	 Modulationen från »an!rränsande» :; lalion. 

8. Sprak, 50nl orsaku av l tri~ka gnistor (nlotO'rer~ strön1~ 

br} a , ringklockor, ii.-ka osv.) . 

4. Brus från ingarl"skr ~arn a och fö r- ta röret. 

Det inbörd ~ tyrkeförh !la l det _ igna1j~ törnill g förblir 

~älIan konstant utan kan var i ra betydligt medan man lyss .. 

nar, dels på grund av fadi ng, dels emedan störsignaler of La 

upptr"da eller försvinna plöt;li gt.. Om bandbredden regleras 

man uellt, horde man därf" r göra l j u"l 'in o' \ a j e g llg en 

föränd.ring i lllol ta 2oing."beling ;;ema äger m m. E t dylikt 
oilpphörli ,y'l r lerande b l dock alltför b€'.3 värl igt och man 

n öj . ~ ig därför med aa ~t älla in bandbredden pa eU värde, 

Eom i o-eno mw iU ger det bä~la re"ultatet. 

'ör fl rtalet di ol1'S l!~ innebär . äkerligcll l'{'dan della 

t<n beEI "mnde uppgift, Eom ofta helL för.3umma~, v rigerrom 

't>rkan a,' ball!l b rcdd5r~lerj ngen blir otil\freclE~ lällande. 

trä van aH förbätlr.a. m'1ltagaren och ("renk.\a de5s hana .. 

havar de har därför dri\rit fabrikaru:erna ti ll al t för~öka göra 
han dhre elsr olerillg 1 u la 111 at' "k. Ly: na en ~'ulle inte 

alls b höva b IaHa : ig IDe(l b, ndhredden O 'h änd-å i varje 

ögonLlick ha mo ttagaren [ 'mp1igt l"e,l!."lerarl . En må1lgfald 
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ll~ l. :JnG.G(i~.()r1; :1~Zl.:;D(j.G:! 

patent ha ti llkomm it i_d eHa syf,te, r presl"lllerande olika mc
tod r, v ilka ~ 'oIa bes ;rivas i det följ ande. 

I n, super kan man åstadkomma en r g'Ieli ng av dt't fre

k , IS.-P ' tnnn, om - äppes fram till högtaJaren , anlingen 

rrenom e n bandbredclMegleritlg i eo-cn tlig bcmärkelEe i 1F
delen eller ochä genom en r egle ring av f rekvenskarakteri

sUken i LF-d len. v de5.53 hägg meloder är den mellan

frekv TI'ta dm förnämsta, efter~om man med d.en äv elimi

nerar ..t.örtoner av låg fre "Vens, 'lka uppkomma genom 

kOEInodulali on , om 'gnaldoetektom tillföres e tt aUtför brett 

frekvensband. I det följ ande användes. uttryck t utomati..-k 

bandbreddsreglering (förkor tas ABR ) för denna reglering 

av bandbrcdden äveu 1å del1 f'nncdlas av L ' -delen. 

are sig reglering 1 - "pr 1 ellal1fr~\rent en r låo-fr .h ent 

he..itar en anordn ing f"r ABR av två elar: 

l. 	Anordnino- för asladkommande av reglerspänning. 

2. 	Anordnillg på v11ken r g lerspän:nj ngen i nverkar för änd

ring av bandhredden. 

En no rd:ning enligt 1. lJör kunna ;,ärsk ilj a nylLig ~igllal 

o h lör. ignal. Ofta nöjer m an i f"r nkeIhets kull att 

ta hän;;.yn till "ndast n Ttti g signal oeh kan då. H'ända d 

yartliga A VK-spämungen. 

För automatisk variation av L3J.ll dbredden i en :MF..för 

-tänkare sta följ ande llIöjligheter till bud : 

1. 	Variation a · koppli,ngen i ett filter på mckani"k eller 

d e tr,isk väg. 
2. 	 Var iabel återkoppling (positiv el'ler negativ ). 

:.i. .i\nCtrmg av -dämpruingen i ret53T, t. ex. genomshunlning 

med r ör m ed. yariabel inre r es·ioJans. 

Fig;, L Block -c1wlI1tl ,'nlig t patent 102 011 . . \fpkani,;k änrlrinl,! !tV 

fjlterkop pIing 'n. 
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4. Sids.tämnoingav kret5ar t. ex. medelst reaktansrÖr. 

5. 	Parallellkoppling av två olika mellanfrekvensförstärkare 

med olika bandbredd och vari erande förstärkning. 

I det följ ande beokrives. en rad olika konstruktioner, hän· 
förb ra t ill någon av ovanstående fem metoder. 

JVJetod 1. ARR genom reglering av kopplingsgraden. 

Ett exempel på metod l 'erbjuder sven::ka patentet 102041, 
som åi"kådliggöres i blockdiagram i figur l. De i mottagaren 
ingående detaljernas uppgifter framgå av figu en. Den av 

detektom demodulerade signalen tillföres dels mottagarens 
LF·del på anligt " tt dels ett högpassfiller med gränsfre. 
kvensen (i 000 p/s. Efter passage av delta fi,lter likriktas 

den tonfrekventa växelspännLngen och den så erhållna lik · 
spänn,ingen användes för tt tyra en mekanisk anordning, 
SOlU r o-lerar aV5tåndet m ellan spolarna i elt eller flera 

MF·filter. 

Om deru av d'etektorn leverer ade tonfrekvensen företer 
proportionsvis hög halt av fl'ekvenser över 6 000 p/s, exem· 

pelvis interferenston eller andra störningar blir också sLyr· 
5pämungen för mekani ;:.k-a, bandbreddsr gleringen hög. Detta 
medför i sin <tur !'maJare filterkurva och bättre utestängande 

av stömi11'gar. 

För aU anordningen .:kalI fungera riktigt förutsättes en 

- ---- - BI 

I 
+ 

([
I 

_ _______ --.l-----ftrc -! I 

-= = -= I 
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I 

Fig, 2. DR genom kopplingsCindring pil eleklri,k "äg enligt paten 
lO'~ 743. 

perfekt automati~k volymkontroll, som håller signalen vid 
detektorutgången på konstant nivå oberoenJe av amplituden 

hos den högfrekventa signal, som tas upp från antennen och 
förstärkes. 

En annan ,tillämpning på metoden aH ändra bandbredden 

genom att ändra kopplingen i ett filter excemplifieras av 
anordningen i figur 2 enligt svenska patentet 104743, där 
kopplingen ändras helt på elektrisk väg ,i motsats tioll den 
nyss beskrivna anordningen, i \Tilken ändringen skedde på 

mekanisk väg. Apparatens \'erkningssätt är följande. 
Konstrukt~onselementen inom rektangeln A tjäna till 

reglering av bandbredden, rektangeln B innehåller ett MF. 
förstäl1karsteg, som tillsammans med C och D framkallar 

likspänningen för reglering av A. 
A innehåller tt MF·filter med kretsarna L h Cl och L2 , C~. 

Det är dels induktivt kopplat geJlOl11 länken La, L,j, dels 
kapacitivt medelst kondellsatorerna Ca och Col' lägon in-duk· 

tiv koppling mellan L 1 och L2 existerar ej. Detta är emel· 
ir:rtid fallet mellan Ll och La och mellan L4 och La. 

Länken L3 , L4 shunta;; av trioden V2 (kondenEatorn C7 är 

stor ), -och den ,kapacitiva kopplingen i filtretshU11tas dels 
med en kondensator Cö , del;; med en konh"oHirrnpedans bestå

ende ilV CG och rÖl'et Vt i serie. Reaktan&en hos konden'i3a· 
torn CG plus reaktan'sen hos kondensatorerna Ca, Col och 

c,; i paraUeUkoppling är väsentligt mycket större än lägEta 
förekommande värde på röret Vl:s skenbara motstånd. 

Rören T''t och V2 ha vard~ra en konden,ator inkopplad 
mellan galler och anod. Detta medför aH rörens anodkon· 

duktanser m ultipliceras med faktorn fl +l. Detta förhål· 
lande påverkar ej minimivärdet av r örens anodkonduktanser, 
vilket är i huvud k lika med noll, men innebär €'.Il väsentlig 

ökning av ano dkonduktanEerna'5 maximivärde, varför rörem 
variations- eller kontrollområden väsen,tEgt utvidgas. 

Anordni,ngen C, vilken lämnar reglerspänning till röret 

VI> består som synes av ett förstärkarrör och en dioddetek

tor. Förstärkarrörets styrgaller är medelst en koppHng~l(Qn. 

densator kopplat till ett uttag på den kapacitiva branschen 
i primärkretsen tilllVIF·filtret i B. Seriere-sonanskretsen mel . 
lan styrgallTet och j{)rd är avstämd till mellanfre1."YEmsen och 

tillsammans med kopplingskondensatom hildar den ett fil· 
ter, vars m aximala överiöringsförmåga ligger något över 
mellanfrekvensen, se figuren. 

Dioddetektom är, som figuren yi~ar, induktivt kopplad 
tiHpentodens anodkrets och från detektorns bela5-t1ring~mot. 

stånd uttages en positi potential, vilken tillföres Vl :5 &tyr. 
galler. 

Anordningen D fungerar analogt med C 'enda,st med den 
skillnaden, att dess överföril1'gsförmåga uppvisar maximum 
något under meLlanfrekvensen. 

Bandbreddsregleringens verkningssätt kan nu beskrivas 
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~alunda. Antag, att en ovanligt stark signa.! något över mer. 

lanfrekvem:en uppträder vid utgången av MF-delen, .t. ex. 

en angränsande störa'l1de härv g. Den av a'l5.trade 'likspän. 

;lingen ökar d:l konduktanscn hos VI' MF·filtret kommer där. 

igenom att röna inverkan av den ökade kapacitausen mel. 

lan jord och gren·ino--punkt Il mellan Ca, C4 , C5 ()ch Q' Dels 

kommer paralIellkapacit amen över primär. o h sekundär. 

kretsama a ll ökas, dels minskas d n kapacitiva kopplingen 

,-ia Ca o 11 C4• Ökningen i paralIelIkapacitans medför, aU 

r ewnanslägel för så är primär. som sekund'ärkrets förEkjute5 

mot lägre fre ,'ens. M inskningen i kapacitiv koppling med· 

för, om lindningarna äro v:'nda åt lämpligt håll, att hand· 

bredden mi·mkas. 

Skulle den stör nde signalen i stället ligga under meLlan· 

frcJ.....vensen blir det r "ret V2 :s ·k!o'l1duktans som ökas. Eft r· 

som länken La, L,I därvid shunta - re5islivt blir den indu 'va 

koppltngen i filtret m indre. DeLta medför dels aH ha,nd· 

bred.den mimkas och dels, som man kan vi: med heräk· 

Ilingar, a lt medelfr kw :nsen fö r saväl primär som sekundär 

fÖE kjuLes uppåt. 

Den här hesk ivna apparaturen åstadkommer alltså åsyf. 

tad ändring aY MF·karakteri tiken icke blott genom äl1dring 

d l' de t ö,"'erförd ba'nd ts bredd ulan ä en genom fÖrE.· jut. 

ning av de~ - läge i spektret åt a eller andra. håll t bero· 

ende på vilken ida 01 den vl)o.;nad st.:J tiDn en som ~ t "r· 

nil1gen uppträder. 

}Iletod 2. ARR genom reglering av återkopplingen. 

För aH bely öa hur ABR kan åEta dkommas genom åler

koppling yiNb i figur 3 en anord1ning föreslagen i svenska 

]-'i~, 3, Anord ning för ABR fö reslage 'l i paten t 9,*62.3. PO 'itiv 
återkoppling, 

pa tentet 4,623. Detta kopplingschema av: aU ge en åter· 

koppling, !'Olll är p02-ilh' vin kretsarnas re.w namJrekl'ens, 

dvs , melIanfre ~vensen, och avtagande utåt, eventuellt till 

ett negatin: v"rd på något uvstand däci IT<n. Storleken av 

denna återkoppling beror på förstärkni'I1gen i båda r ören 

VI och V2 • GtlI10m a tt variera förstä rkningen hos antingen 

bad'a rören iller bara det c'na kan man åsta "omma .n varia· 

tio n av t kopplingens "{yrka Yarigenom iiI' handbredd 

yaxlar. I f igUTM antydes rcgleröpänning (ABR) fr n n A.got 
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lämpligt organ (ej utritat i figuren) endast på röret V
2

• 

Ingenting hindrar dock alt även rör Vi regI ra2-. Återkopp. 
lin;gsvari-ationerna hH då kraftigare. 

Et i patent t ej omnämnt men i princip snarlikt kopp. 

ling~chen1ll isar figur 4. Denna koppling har unctel'Sökts 

Fig. 'k ABR genom J.terkoppling utan användande av extra rör. 

e..xperimen·t-ellt av författaren , ' Il mottagare försågs dän'id 

med en mella.nfrekvensför~tärkare l'1'ligt schemat. På denna 

mottagare studerae c- bandhreddens variation dels med 

k· todstråleoscillooTaf dels genom Il ptaglling av fidelitets· 
k rl'or. 

Fidelitetskurvorn i figur e en uppfattn ing om 

hur regi ri ngen verkar. '/' m'vorna för stark HF· igna

ler , 1000- 100 000 /,1, ,förete ett ungefär horioontel1t för· 

lopp, medan kurvo rna för sva crare Eigna,Jer vi ,hur högre 

lon f ' , - ser allt mer undertryoka ju svagar e IIF."ignalen 

är. Dämpnin gen 'a de högre tonfre ",,'el15erna är dock j 
_ädcih höO' en' för så låg HF-spä1U1.ing som 20 fL ; först 

"iu 3 500 p/s är kUl'\'an 20 dB lä!!:Te än rid 150 p/_o 
Erforderlig bandb redd f<:i r starka jgnaler (försumbar 

aLerkoppling) , m tsvarande öve ta kurvan i fig. 5. kan man 

erh Ila aJ ungen med lös koppling i filter I och fast koppli.ng 

i filter Il Ue genom komhinatio'llffi fast koppling i filter I 

och lös i filter II. ilk6n av d -a hägge rågar man väljer 

har emellertid. ringa inflytande ii utseendet av lUrV{)l'll.8 för 

de lägsta s -gnahiyrorna ( tark återkoppling). tt ort an· 

tal försök med ol~ka kombinati oner av kopplingstal visade, 

att hran l'a re a _kär.rring av höga fre 'enser än den, som 

(jorls. på sid. 225) 
N1v da 
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Som fram gar a" , injettbilderua är anläggningen av bär
bar typ och mycket robu, t utförd, den ä"r också J'tterst 
lättskött. Enda mallövcrorgan är en aVi3tämningsratl och 
en omkopplartal1gcnt, vilken ::icnare är inbyggd i mikro
tel fonen . agoll volymkontroll linnes ej då apparaten är 
försedd med AVK. 

+ 

Av signalmästare Sven Linnfors (SM5YS) 

Principschemut. 

Fig. l visar principschemat över apparaten. Antennen 

utgöres av ett 1/ 2 vaglängd långt aluminiumrör (koppar 
eller duralrör går också bra) försett med en stickpropp 
i ena änden (se fig. 5) . I övre änden är röret försett med 

ett (i,.,onskydd av gummi. 
är en antennkopplingsspole och L2 a\'stämnill gs~pole.L l 

är monterad rörlig i förhållande till L2 för att möjligLl 

göra inställning av lämplig antennkoppling. Närmare data 

framgår av stycklistan. el är avstämningskondensatorn 
och e2 är en trimkondensator som med en trimningsmej
sel lIlstiilles på det frekvensband som önskas. Dessa 
håda kondensatorer sammanlödas sida yid sida och 
spolsystemet r stlödes direkt på dessa. Inga som helst led
ningar få dragas mellulI detaljer i avstäl11JlinO"skretsen. 

Kond nsatorerna äro av miniatyrtyp och isolationsma
terialet i dessa måste vara av keramisk typ. Spolarna 
böra 0111 mi:jjligt försilvras eller ytlackeras Il1 d troIituI

lösning eller dylikt. 
K mdensatorn e :) är på 2 till .') pF och måste ha nega

ti,' temperaturkoefficient ; detta för att minska hehen~

el = avstämning~kond, en:"'a
tor 2 pF Hal11111arllln,1 
Iyp APC 

c., == Irimkondesator för 
- "rDvi n.,tälln. Ham 

marI und typ APC 
C, = '; pF ne<!:a ti,' t emp,

, koefL t. ex. H eschu 
CCor 

C =1 pF (n(:ulrali:;ering ~ I 
kOllll,.nsator lämplig ) 

: C.ö = 80 pF kerami,k 

I Cn == 2000 pF !'linllncr 
TI 	 C, = 500 pF 

I . -= II/F
I 
I C,, = 200 pI" 

,.. 1 
I C," = 25 ,/f F 2,5 \ 
I C = I,uFI I1 

C," - I ,I/F 

R

I
= '; ~W l :2 \\ 


R, =10000 iJ J \\ 

]{~ _ 1UOUU Q 1:2 W 
K,,= 300 D l 2 . 
R~= 0.2 ~W 1,'2 W 
R .= 500 SJ 1 '2 \' 
R~= ou!lO !/ 1.'2 \\' 
H: -	 O,l :WJ 1'2 W 
L, =	ant('nnkopplingE' po],. 

2 van' 'I Will koppar
rör, 22 lIlm Jialll, 
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( , 
I ne da stående artikel beskriver en erfa
ren sändaramatöri signalmästare Sven 
Linnfors (SM5YS) i Uppsa la , en s. k. 
transceiver, a lltså e n kombinerad sän
dare och motta gare. De n är avsedd a tt 
a rbeta på frekvensområdet 112 Mp/s till 
120 Mp/s, men ka n genom ändring av 
spolsystem användas ä ven på a ndra I 
frekvensba nd . 

~ ..J 
driften, vilken annars kan bli r~ilt be_värande. Exakta 

,ärdet miL te u trönas genom pro '. 

Gallcrkondensatorll C;; bör yara glimmerisoleTad, gal

lerläekan (R,) vi· rde kan få variera mellan 2 till 10 
ll1egohm. Stör-ta k~inslighet ernås nled det ·högre värdet, 

lIlen mOLtaglllngeu blir ii andra sida n lätt instabil vid 

det högre vänlel. 

el är el1 tr imkondCll::iator !:i 111 inställes så, att motla

garens och sända rens frekvenser överensstämma !ned 

,arandra. Denna k nd 'nsaLor p 'erkar även srindaren 

svängningsenergi i ,'is ' mån. K ondensatorn samt sända 

rens galleriäcka R2 oeh höofrekve nsd rosseln Dl inkopp

las endast vid sändning. 

C7 är inkopplad för att få säker .i orclpotential p li rö

rets båda glödtrådssidor och därigenom större stabilitet. 

Hö«frekvensdrusseln 2 1110nteras med sin ena ände 

direkt på avstämning- QPol o. 

l.:! == avst ämnings~pol t! 2 varv G 111111 


kopparrör, .'30 mm diam. 

D, = HF-droö"e! 30 van , 0,1.-' wm EE 


pa 4 mm s lomm e 
1) , IfF-um , sel ;~O varV 0,4 ml1l F.E 

på mm ",lomm" 
D~ = HF·droheJ 80 miJJlhcnry ( kan 

I! l e llL nte liil'nna8) 
T, = L F-trall',fonDut()[ om". ] : 3 

Ill er! ext ra l ind n. fi'r mikrofon 
T:.: = n tf!: ngst ran :--fQnnal r för l· g 

ohlllig hört elefon 
E = dä, 2 väg, . 4 pol ig t telefon

r lä. 
l ,L = p;l ill1! umpa_ tänds pänning 100 

"olt 
:=' ;3irömh ry tarp. 2 porig 

K, = Jonco-k n ta k l , .j, polig:, ho Il

kuntukt 
K, = J oll f's-konlö.k l , 4 poEt;:. km

. n tnkt 
K B = Ld",1 [ör ans lu lning av ,l tr(' 

halll"ri 
\IT _ ll1 ikro lddon, 4. p ol ig; an.-l ut 

n ifl~ . rlled ranFtent 
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\.113 ile i avslimningsk retscll i n~a 'Ilde detalj en w \i1ka 

nu besk r i\ i plus riiret l~ p 9002 bijra hupl rii l;~ a:; p,i 

min. ta möjl iga ut nnmen och med kOlt st 11l;)j li ~a led

ni ngar emellan dem. ) Ila ä r l~ a\' ,le, ikti :., ~t(' förut

~~iltllllil1 ~a rna för att J.llla ratCll skall fungf'ra Iii! hela
tenhet, då Il dast dä rigenom fi:irlust rlla kun na Lallas t:tl

råddigt laga. 

Dro~sel D~ "ii rde är rätt kri tiskt och iäInplJ ~ l lan·tal 

mustc utprova.s, S,l alt lllOtta :;>:a rell ;:'1 ti nger (i \ e r 11l'!a rlet 
ol11rMle SU111 skall an ,,~in(las. 

l\ lotta!!arell iir a\ ' sup(>ITegenf~ralil- l) p . 1:11 ·,;el rrilli U· 

jl e rreg-en ,~rat iol!pn kall ihland hlil a hes \ ärande. F ör alt 
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Fig. 2. Tran ceivern sedd underifrån . 

ernå en minskning av bruset kan eH högfrekvensdrossel 
D3 på 80 mIl inkopplas, men i allmänhet räcker det med 
den filterverkan som ernås genom transformatorns Tt pri. 
märlindnin<Y. Motståndet Rg hör också inställas så att 
samtidigt med störst känsLio-het l"gsta hrwmi,·å e hälles. 
Detta 111otst[1I1d är monterat inuti appara en och inst~illes 

en gång för alla. 
6 hör ej h fci r . tor kapacitans då d ~ ' igenom de hÖD're 

taUrekv lI serna bliva försvagade. Vid för lågt värde kan 
det däremut" ara svår t att fa igång supcrregenerationen. 

, RE är ett telefonrelä för 6 (ev. 12) \ olts spänning. 
R~ är ett motstand rör n dbringande av ljudstyrkan vid 

medhörning j sändllillgsliige. 

Cl~ oeh C är pa,sagekondensatorer för talfrekvens 
till hört lcfonen resp. fr ån mikrofunen. 

R l begränsar mikrofonströmmen till lämpligt värde. 
C9 dämpar ner eventuella parasitsvängningar. 
Tt i' en vanlig lågfrekvellstransfonnator med ett Olll' 

sättningstal av J: 3 samt försedd med en extra lindning 
för mikrofonen hestaende av 250 varv 0,2 mm. emalje· 
rad koppartråd. 

T2 är Il utgångstransformator för dynamisk högtalare 
med lindningen för talströmsspolen ersatt med en lind· 
ning bestående av 400 va 0,2 mm emaljerad koppaltråd, 
detta för att ernå anpassning till hijrtclcfonen. 

Glimlampan GL och mo tståndet R 7 bildar en anord· 
ning för ström indikering. 

C l1 är en avkopplingskondensaLor. 
C10 är en avkopplingskondensator parallellkopplad med 

rörets 6 G 6 G katudmotstånd (Ro)' 
MT är en mikrotelefon försedd meJ tangent för ma· 

növerreläet RE. 

K2 är en 4·polig Joneskontakt för anslutning till acku· 
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mulator. Kl är ett parkeringsdon för denna kontakt. Vid 
parkering av kontakten inkopplas automatiskt ett inbyggt 
torrbatteri på 12 volt (bestående av 3 st. seriekopplade 
4, volts lådbatterier ). Normalt drives dock apparaten av 
en separat 12 volts ackumulator. 

Rören äro av 6,3 voltstyp med 0,15 amp. strömförbruk· 
ning, vars glödtrådar äro seriekopplade för 12 volts drift· 
e.pänning. Öuskas i stället 6 volts driftspänning parallell· 
kopplas glödtrådarna. 

Ett anodbatteri med en spänning av 100 till 130 volt 
tjänstgör som anodströmskälla. 

I stället för rörtyperna 9002 och 6G6G kan 6J5 ol.:h 
6F6 eller Liknande Lyper användas, doek ej på högre fre· 
kvenser än 120 Mp/ s. 

Försök h även gjorts med 1,5 "ults batterirör. T) p 
3 4 har använts både som första och andra rör, triod· 
kopplat som detektor och oscillator. Dessa Tör kunna an· 
vändas för såväl 1,5 som 3 oIts spänning. Separat gal. 
lerspäningsbatteri erfordras då; deLta inkopplas mellan 
lågfrekven transformaLorn T1 och dämpmotståndet R:; och 
jord. Dtta ba t>ri Lö parallellkopplas med en kond nsa· 
Lor på l ,uFo attcri ts spä ni ng bör kunna varieras mellan 
l till 6 volt. Katodmoståndet Ro för röret 6G6G bortfaller 
hä. ' id, lika,å k ndensatorn C lO • 

Principen 

I mottagnill CTsliige arbetar apparaten på följande .. ä tt: 

De inkommande ignalerna piwerka detektorröret t\·p 
9002 vilket arbetar superrcg neral i :L för ernående a\' 
stö ta möjliga känslighet, förstärkes vidar i lJgfn~. 

kvensförstärkaren genom låo-frekvensförstärkarröret 6G6G. 

Fig. 3. Tran,-ce ivcrn scdel ovanifrån. 

POPULÄR RADIO NR 9/1947 



I • 
I 
I __ I 

"I 

Fig. <I. Hur en separat antenn anslutes till transeeivern . 

Reläet RE befinner SIg i viloläge, m ikrofonkretsen är 

öppen, tranc fo rrnatom Tt högohmiga pl'imärlindning in

k pplad, r örets 6 6 T skämlgaller är kopplat till plus 
, nodspänning (rör t arLetar om pentod) , medhörnings

motst ndet R;l är kortslutet, och sändaredelens galler
Iäcka R2, kOlldensatom C4 samt dross In Dl. urkopplad 

I sändningsliige funge rar apparaten på föl jande sätt: 

i.\1ikrofonkretsen inkopplas, transform atorns T1 pri
märlindning urkoppl , medhörningsmolståndet inkopp
la3. rör ts 6 6G skiil'mgaller koppas till de,s anod var

" id t ör t arbetar som t iodkopplad modulat r och modu
k' rar röret 9002 vilket nu fungerar som självsvängallde 

oscillator gen m aH gaJlerHickan R2• konden atoru 4 och 
drosseln Dl inkopplas i d gall l' rets. 10duleringsspän
II ingen påföres oscillatorrörets anod från modulatorrör ts 
an d genom sluLuing av ett par "Ont -ter på reläet RE. 

Prill ipschemat i ar reläet RE i iloläge (.rnolt· gnings
hige). Vid sändning intryckes tangenten på mi rotel 
l fonen ch reläet lås till (sändni ngiöliig ). 

Konstruktion 

Apparatens u lseende och dess montering fr amgår a 
fig. 2, 3 och ·ujeLtbilderna. 

Lådan bestar av 2 fac , det ö e för sj älva app araten. 
det undre {ör anod o ·h o-lödstr"n hatterierna. Appara
ten monteras på ett separat chas i och inskj utes i det 

övre facket; det fästes b kLill genom 2 st ankarmuttrar 
.:amt 2 st. skruvar föral1kraue genom briG' or i 2 st. hål 
på lådans baksida. Det är an tså mycket lät t lt snabht 
komma ål app aratdetaljerna för justerin o-. 

På lådans ovansida är ett hål anbringat för montering 
av antenngenomföringen. Denna utgöres av ett stycke 

trolituI i fyrkant, som fästes genom fyra skruvar. Den 
för es även med en gummibus ' l1 ing dels för att ernå mjuk 
uppsfagning a anlennspi'ötet, dels för att få en vattentät 

konstruktion. Gummibussningen får på inga villkor kom
ma i beröring med pIllten. D apparaten Lör vara prak
tiskt taget vattentät måste stor noggralmhet nedläggas på 
inpassning av detaljerna. Monteringschassiet är f'rsänkt 
nagra mm innanför lådkanten för att uppnå s "ydd för 
dIoppvatten. 

Hållaren för luik rotelefunen överkläde ni il gummi
slanr, för alt emå mjuk anli ....gn ing, särskilt under trans

porl . 
Hållaren för an t~ nllCll fäsles i ella övre hö net av fäst

plchen. -"ontakthyl an för antennen monteras på en 5 mm 
tjQck t rolitulplatta Uer 3 mm mj'cale. skiva. ( b. . endast 

hÖCfvärdigt isolali ull"maLeriel får a1wända ·. ) Kontaklbyl
sall i.npassas n ga så att den kommer mitt för motsva
r ane e antenngenom föring i ytter! dan då chassiet år 
i fullt j ndra et l ~i . e. 

Alltenn spol n L1 är röl'ligt pIac rad j förhållande till 
avstämningsspolen L2 ; axeln mel1an inställningsskalan och 
a ~tämningskondellsatoTn är försedd med en isolerad nå
go t f j ädrande mellankoppling. 

Glimlampan Gl är fas tlryckt i en gummibussning på 
frontpanelen. 

Lådans .'ttersidur utom monteringschassiets framsida 
äru ugnslackerade i ljusgrå färg med mycket kraftig lack
fä 'g föl' att motstå stötar och slag ; alla andra plåtytor 
",å\'äl in- som ul ·.'ndigt äro lackerade med klarlack. 

Fi~_ 5. Anlcnnproppens kon'itruklion. 
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Ett högre viircle lin 5000 pF iir ej att rckomlllendera, 

---

SI~1'e2 o HD 

S2 
L el 

Fig. 6. Enkel fältftyrkemät an? för UKV. D= kri ~ talldetektor Sylva
nia typ I · 34. L l = ' 1'01(', l till 3 varv 2 mm kopparl rad, 22 nml 
diam. et - va riabel kondenMtor 15 pF. C, = O"]immerkondensutor, 
1000 pF . C.= kond cnsa tor, 1000 pF. R = l'otentiomcter 50 kohm. 
Il = mätinstrument O- l mA ",Iler 0- 0,2 m.\. St-S, = strömbry tu re 

l -polig. HD= h(jo' frekvcn~dro~d 2,5 mR. 

F ält:;tyrkemätare Ilöduiindig 

För att kunna utföra en mera tillfredsst älland~ justc

ri ng av apparaten bör man ha tillgång till en s. k. fiilt

~tyrkeJll ätare. Ett liimpligt kopplinO:8schema för en ~ådan 

\ isas i fig. 6. Den inbygges lämpligen i en låda av alumini

um och förs es mcd en liknande antenn som transceivcrw. 

Den kan då användas som indikator på fi.iltstyrkan och 

fiir llloduleringskontroll, men även s, som frekvensll1clcr. 

Vid ju"tering av fältstyrka bör hörtelefonen vara frän

kopplad, och vid kont roll av modulering kval i eten kort

"lutes instrumentet och hela motståndet R inkopplas. 

Kiinsligheten regleras genom detta mots tänd. Apparaten 

hehi:iver i allmänhel icke jordas. En dylik fältstyrkemä

tare är L ö. mycket lämplig för injusterin o' och mätningar 

pa all1atörsändarestationcr och deras antennsystel1l , 0111 

dell för~ . med lämpliga spolar för förekommande 
rrek \-cnser. 

Provnin g 

I 1110ttagningslä!!e skall ett bru härrörande frill! super

regenerationen höras i mikrotelefonen. Della brus hör h a 

ungefär samma inLensitet och tonhöjd liver hela det an

iinda frekvensområdet. när antf!llnen j är ansluten. 

_VIed antennen tillkopplad blir j alImiillhet bruset något 

svagare samt Illera lågfrekvent. Näg;ot visslande ljud får 

ej höras. Skulle bTU8et upphöra clkr bliva myeket fcir-
SY agat på någon del av olluådet kUll kopplingen vara 

fiir fast mellan L I och L~. Drosselns D~ ä rde bör yarip

då ett högre värde ger ett mörkare ljud vid llfldulering 

och verkar i viss mån dämpande. 

Koppling D mellan L1 och L~ ökas till en punkt strax 

innan superregenerationen upphör. Apparat n är då in
,tälld för största känslighet. Skulle L t och L t da komma 

att ligga mycket nära varandra skiftas anslutningarna till 

L I • Skulle trots detta kopplingen bliva lika fast, beror 
det sa11l1uli -t pJ att avstärruliugskretsen är för hå rt däm

pad genom att dälio:t isolati onsmaterial använt5, ene r att 

anodsp~inningen ~ir för låg. ELt avstånd ll1eliall "polama 

på omkring l cm brukar vara himpligt. 

ntennlälwden justeras sedan så aU hög~ta möjliga 

värde erhålles pil fältstyrkelllätaren. Längden a,· de nsam

Ill a bör MIla sig omkring 0,47 till en 1/ 2 \'; gl " n ~d. 

För att få lägs ta möjliga brusnivå justeras sedan poten

tiometern R~ I;jr högsta möjliga signalstyrka i F rhiillan

de till 1ru~ll i val1; den li-ises sedan i detta läge. 

l siindn ingsläge skall tal t h öras klart och h 'dligt 

i annall mOllag re inställd prt samma fn-b- ns ~ . ll1 sän

daren. Kr Di!.ensall)1'I Ct inslälles srt att "t daren och 
mottagan.n i :,amma apparat arbetar på samn a freb ccns 

och låses i detta läge. 

Bestäl1willg av våglängden 

E nklaste säll t alt bestämma frekvensen "\' g'lällgdell) 
n 'w, är att montera upp ett s. k. L- -'her-tra - -- teln, se 

Ii~ . 7, vilket hest ar a\ 2 parallella trädar. (ex. 0,5 J m i 
diam, 'med ett illbördes avstånd av 30 till 4 m m och 

upphängda fritL och väl isolerade) . Längdell i d ti a fall 

hör vara 4 meter eller mera. De kopplas gCJl()ln e t! ma

tarledninf!' av samma material och tritda\'stanu till 

transt;eive rns antenukopplingsspol L I . Trans 'eiw flI stäl, 

les i moltagllillgsläge_ Skulle den då sluta sv änga 'O'uper

legellerativt, ll1inskas kopplingen ll1ellan L[ och Lc!. 

Ett l11etallföremål med skarp cgg och isolerat handtag 

(t. ex. en lidkniv ) föres nu parallellt och i kontakt med 

de h tnt uppspänd trådama i dessas längdriktllin g. Vid 

I/~ A. 
-I t 

, 1 I 
.,- ~ "- t I " ,~j,V 

I 

ras c'enom }Jtl- eller m'lindning av träd, till dess superre

generationen arbetar jiimnt. l ttaget på spolen L2 fl r ttas Tro n:!ce. i 

till en punkt som g r ni ,~t avläst effekt på fältstyrkemä

faren .i sälldningslä;!e. Apparalen g r lättare i svängning 
Fi~. 7. nonln ing för n lätnin g af vaglängtlt:r \ id med d t stort yär de pll kondensat om e,;. 

U r (Lccher-tnld,y"le1l1.) 
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\ iSBa ;,k.a1 pt markerade lägen slutar apparaten aU s\'änga 

superregene rati \ t. Avslundet mellan två sådana lägen är 

] / 2 d glänud. \ ' uglängclen "I' alltså 2 gånge r detta av· 

~tand. nu r dessa första mätni ngar Lör fältstyrkemä. 

laren vara pakopplad i uch för kali brering. 

De värden om erhall as med d ' tla m ät y lem iiro ej all

Llele" xakta då Lecher-trådarnaj belasta trans -iverns 
ingångskrets på samma sätt som de n ordinarie antennen. 

~läti let bli r i allmänhet obetydligt och spelar ej nagon 

"t"Tre roll i de flesta lall. 
D t p å fiilts tyrkem 2jtarens skala registrera e Vl1rdct 

blir dock 6ft xakt om erfordras ä (~n för p recisi nsmät

n ingar. Appara ten bör därför s chm kaIih reras efter d tta 

\ ärde med antennen pamonlerad. 

Erfordras ett mycket noggrant llIätvärd , kan appar a

ten ställas i ändllillgsHige samt n milliamperemeter pä 

0- 20 mA inkopplas i Ilodti lednin O' Il mellan drosseln 

f)~ l) ,h reläets kontaklpa r. id mätnino,u pI Lecher-trå

darna Doterar nl . n a Vcitrlndet m ellan de lägen där milta

ren Tör . tön,ta utslaget (appat'aten går ur svänr,,'l1in o') . 

Dett är 1 2 ,-a crlängd liksom i fö regående mät xempel. 

Tran,ceh'erns uteff ·kl i siindllingsl ~i re är omkring 

(!,~ \I-alt. Anpa ratcn bör all tid placerns sa högt och frit 

över marknidin 30m förl lånand na I iII ln. Föremål mel
lan oli ka ulLrakorh " g_statione r ver ka sk iirmand i 
,tön eller mindre grad o ,h Tä kvidden är i allmänhet he

gränsad lill il r isonten eller nagl t ( är i)v r. Vid trafik på 
niira hall kunn apparat na placeras inol1lh id prov 

har ('\1 räck,idd av 3 k'lll uppnå~l:s . P laccraoes el n ella 

tran . • j 'ern J il l O met 's höj d teg rächi den Lill över 12 

km. I a~gplan l,Jir riick idd 'n minst 50-30 km. 

.;;; ulle s\'ariITnet uppsla att placera apparaten }JU till
räckli<Y h "j kan en . pa rat anten!l uppsätt a<=: p a Ilå oto 

Jämpl i!{l örelUal högt över marJ..n ivllll och malas g now 

en fef'derJedni ng. Lämplig an l nntyp se fi? '. I1s]ul:ll ing 

[(j r . :iJan fe ,de rl edllill :~ [i nrlP~ pli app aralen. 

Licen erfordras lör sändning! 

För all ii\. använda apparaten som sändare erfordras 

tillslån av K ungl. TelegTafst) r Isen. Detta k n ulgijrns 

av ett ~. k. al11atörradiol ill tånd och tilldelas viss persoll. 

För iJHlu triell anläggnir(CY, skola eller liknande hcg:äres 

särsbIt tilL lån L ränllare upplysningar lämnas av KungL 

Telt'grafstyrelsen, Raciiobyran, St ckholm, eller föreni Ig
en S \'e riges ändareall1 atÖrel'. adress Stockholm 8. 

FÖT amatörer upplätna våglällgdsband 1:11am ultrakortvågs 

områder. 
585- 60 l'vlp/ s (5.12::- 5 meler ) 

112 - l20 Mp/,; ( 2.6~()-2,;) meter ) 

2.3's -2'10 IVIp/s (1,277-1,230 meter) 

.,1.20 -4" 0 lVlp/ s (0,714-0,698 meter) 

POPULÄR RADJO NR 911 947 

Automatisk . .. Forts. fr. sid. 219 

kUlTlln för 20 f tV ger, EYårligen kan rhålla;; med åter
koppling.eL~len. Der\J1a j'akttagel5e erhalle r leor ti5k b!:'
kräftehe vioel beräkning av mottagarells fir1elitelskurvor. I 
figur 6 isas som exempel leoreti-kt h räknade fidelilet~· 

- 5 

-10 

-15 

-zs 

pis 

10000 

Fig;. 6. Teoretiskt heräknarl ficklitd fö r (' 11 apparat Plllig t f igur , ~ 
"id några olika värd ,n pa rörets Lralltlwt S. 

1 UIYO[ fö r olika h tanlhet hos röret oeh faUet all de båda 

fil tr ns 'kopplingstal u lgöra re"p. 2 oeh 1. (Samlliga krel~ar

Q= 12.5.) 

I tt e rll~llla hra ntare faH pZ( kun-an genom alt dr iva åt~r

kopplingen närmar ;sv;ingning~gräni; , . ä inte llliijligt, e l11~' 

dan ör",ta rkaFn da b"rj ar hli ill"labil. 
(forts. ) 

• ••• '.1.'.1"" •• ••• .. ...... •.. •·•• •• .... •.. ••• .... •.. ••• ••• .. •·•• . ......... ........ ..... ..... . .. . ...... , ••••••• , •• 


Äldre nummer av POPULJi.R RADIO 

rop L \ R RADI J:_ flirrad uv löSl1Unllncr av äld re iirganga.

J,ijrjur nu sina, Excm!l('!vi, är ur ångarna 1940 och 1941 fullstä'l' 

digt slutsålda . Vi lår emellertid dagligen Wrfnlgningar och rekvis i· 

tioner på d) lika äldre nummer, varför I'n uppräkning av vil ka 

/lummer av iildre argångar fom f. n. finn eR atl tillgå kun vara a~ 

intresse. Tillg' ngen på ,i5sa nummer är mrll' of lid myekel begriin , 
sad, I'ar'för det kan förul,;es all ('n hel de l av de uppräknade n n111· 
r(' n ganska 'Ilart kommer att ta ~lut. F öljande nummer finnas: 

J rrgang 

1936 5 9 
19'7 (I 7- 8 10 11 12 
1938 2 3 4 5 6 7-8 9- 10 11 

1939 l 2 6 7- 8 9 11 

J942 4 5 6 9 12 
] 13 l 6 7 fl 9 10 
J9M l 8 9 10 11 12 
19'15 2 ;) 6 7 8 9 10 11 

1946 saIlltliga numlllC'r 
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Lödpenna 
~ljukt lödtenn kall han ter as lätiare om man ~kaffar &ig en )lötl· 

penna» enligt nedanstående ng. 
Pennan kan lillverkas av ett kopparrör l a 2 cm i diameter 

och ca 15 cm långt. E n träplugg anbringas i (lirets bada ändar och 
fastsättes p lämpligt säll; den (:na pluggen utformas som en 
spets och ett hål något större än lödtennet, liameter borras i deu
~amma. 

Lödtennet upplinda, 51:dan i spiral exempelvis f;enom alt man 
lindar den över en blyertspenna oeh tcnnet drages igenom hålet. 
Alheftc\' lennet förhrukas drar Illun sedan fram tcnnet. 

~ LÖDKOLV 

TRÄ.,U." ~ .~-:==\,
MA5SINGSR.ÖR / ,_~ 

L'ÖDTENN UPPLINDAT .' 

5PlRAL TAAPLUGG ->' 

LOOTE.NN ->

»Lödpenuans» konstruktion. 

Kondensatorlåda för servismän 
När det giiller atl söka fel i en radioapparat får man ofta gii 

tillväga så, alt man sueeesi"t byter ut misstänkta kondensatorer 
mot fullgoda. Detta förfarande föranleder ofta ett febTiIt sökande 
i lådor fulla med lö"a kondensalorer; kond0nsalorn med det sökta 
"ärdet ligger ju näslan alltid längst ner i högen - tyvärr. I fig;. 
,isas elt fiffigt säll alt ordna saken: en kondensatorlåda med cn 
omkopplare medelst vilken kondensatorer med förslagsvis följande 

GränSllärden för mollagarerör i sändare. 

-T Y P 

IIJlux. anodspällning 
lHax, skärmgaIlerspänlling I\-lax. styrgallerspänning 
Max. anodström 

I	Max. skärmgallerström 
!\'lax. styrgallerström" 

j l\lax. anodfiirlust 

Max. skärmgallerförlust 
Högsta frekvens 

pprox. förstärkning;sfaktor 
Kapacilunser : 


galler·anod max_ 

ingc1ng 

u~?ång 

kondensalorEduns konslrukt ion. 

vänlen kan kopplas in 1000, 3000, 6000, 10000, 30000, 500 (l 

pF, 0,1, 0,5, 1,0, 4,0, 8,0, 16, 25 och 50 I,F. De fyra sistniimnda 
kondcn alorerna mllste vara elektrolytkondensatorer varför mall 
fUr se lill att mall märker unslutllingsklämmorna med + och - . 

(Radio Cra/t.J 

Mollagarerör i amatörsändare 

Radio Corporation of America (RCA) har till s~indar
amatörernas fromma låtit utarbeta nedanstående tabell 
över gränsvärden vid användning av mottagarrör i ama
törsälldare. Tabellen avser maximivärden icke arbets"är
den. Arbetspunkten kan således förläggas var man önskar , 
om endast de angivna maximivärdena icke överskridas_ 

Särskilt intressant är uppgifterna om högsta frekvens
gränsen. RC meddelar, att rören med oktalsockel kunna 
användas på 54 Mp/ s, och att miniatyrtyperna kunna an
vändas ända upp till 144 Mp/s ; vid högre frekvenser än 
de, som angivas i tabellen, böra samtliga vänlen minskas 
med 20 %. Detta gäller för den ol11odulcrade bärvågen. 
Skola rören användas för 100 % amplitudmodulerad bär
våg, skola värdena under alla omständigheter minskas 
med 20 fl/ O. 

6AG7 i OAKO H.H~G I GC'! 01"0 01.11 n:\"7 I O\'OG'l' I 
V 375 3.50 '100 400 I350 350I37;; 1 3~?V 2-S0 250 250 27;; 250 

(G fJögberg.) 

12AU7 

350 

V -75 .. 100 1..100 .. 100 ·-100 --100 ·-100 ·-100I ··f~
m A 30 15 47 25 50 100 I 30 47 12 

(per (per!
I lanod) anod) 

mA 9 11 12 7 
mA 8,05,0 I 5,0 5,0 5,0 5,01,0 1 .~ O I 3,5 

(per r(per 
;allcr) ller 

W 9,0 .'3,5 8,0 12,5 21 I 5,55,0 8,0 2,)751 
(per (per 

anod) anod) 
1,5 1,0W 2,0 3,0 3,5 2,0 

Mp j s 10 54 54 54 10 10 10 5410 
22 9,5 10 18 7 8 35 9 18I 

pF 0,12, 0,2 0,4 0,70,06! 0,35! 1,6 \ 1,551pF 13 3,6 7,6 1,8 6,5 10 9,5 1,6 
pF 7,5 4,2 6,0 1,3 13 12 0.57.5 

l Callerläcka max. 0,1 mef;ohm. 
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lUti.sec 
Framlidens lelevisionsapparal 

Så här dröm Iller cn amerika",l· kOll;otruktör att det ska s ut i 
framtid ens vurdag;~rum. Ob"cn ,-Ta ldevisiollSrnOLtagaren med dess 
st römlin jeformude katodstrålerör! 

Framtidens televisionsmouagare? 

Radioamalöre a slöder F N 
Radioamatör r iiyer hela världen kommer att l1l 'dverka till att 

hålla Förenta nationerna underrättade om mottaguingen i olika 
länder av deras offieiella radiout sändn ingar, enligt en överclIs
kommclse som nyligen träffats mcllan ehcfen för Förenta natio
nl'rnus inforlllationsavde.lllin g Benjamin .\ . ""h n och prt:sidcnten 
i Internationella 3matörradiounionen Geoq;c W . Bailey. 

Radioamatörerna kall int.; hara lämna upplysningar oeh råd 
till Förenta nationernas radio om mottagning förh, !landen m. m. 
dyl. utan de skall även sinsemellan (iver hela världen vidarebe
fordra upplysningar av allmänt. inlresse beträffande Förenta na
tionerna. Internationell a amatörradiounionen bestar ay amatörra
dioföreningar i en mängd Linder och i de;;,; s tyrelse ,itter repre
sentanter för alla medlemsländerna. Dc olika fö reningar som ge
mensamt uppbär nnionen har tillsammans omkring 100.000 radio
amatörer som medlemmar, ~ pI'idda öl'er hp la världen. Det är så
lunda ett mCiktigt nCilverk al' förbindel ser . i , j älva verket världens 
ötörsta, SOIll I,;]r inkopplas i tlet mellan folkliga samförståndets 
tjänst. 

l anslutning till del nämnda avtalet har en kommitlc till satlS, 
hes tående al" två representanter iör \.ardera part C'n, Yilken skal! 
närmare utforma rikt ! injerna för arhetet . 

O. Lund·Jahansen : R"dio·Diagram·Hand Haa"dbogen 2. Del. 
Köpenhamn 1947, 104 

Under 1946 ntga S av d~n tl an"ka Tidskriften Populrer Radio 
redaktör O !'wat·Johansen (' I radiohandbok, »Radio·Diagram
Haandbogen 1946;), vilken "amlat prin~i!lsch emor för wl a, medel
stora oeh ,tora I',ollagarc. förstärkare, mut.instrument, korlvågs· 
sändare och en dd kopplingar f(jr ultrakortYllg. R edaktiiI' Lund
Johansen har nu utgivit en fvrl~ältllillg på denna handbok: Radio 
Diagl'alll·Huandbogen. 2 del. Avsiklen har varit alt dessa två hand
böck er tiI!sammans skall ge en fnll stämIig ,amJing scheman av 
alla förekommande typer av radiomuttagare fran enkla detektor
mottagarc till ultrakort ,[lgo-lilldare och -molla r;are, 

Den nu föreliggande andra del ..n omfattar princip sehemaon för 
,"uperheLerodynel', ett tiutal. korh-ågssuprar , förs tärkare från 8 till 
40 watt s effekt (även förstärkare för expans ion eller kompressioJlE
förstärkning). mätinstrument, bl. a. en o,cillograf oeh en RC
generator, Fl\'I-nlottaga rc m. m. 

I ett särskil t kapitel 0111 Ultrakorbolgcteknik är en del uppgifter 
samlade 0111 mottagare, trancicvrar, antenner m. m. för ultrakort
"aO' 

B'oken vänder sig i första hand till amatöf(>r, som bör ha mycken 

POPULÄR RADIO NR 9/1947 

glädje al' handboken. Varje schema är iltfiiljt al' en del iörkla. 
ringar oeh nägra kortfattaue anvisningar. I sehcmana är samtliga 
värden angivna och liku,§ "es anvisningar för lämpliga rÖrlyper. 
Det bör därför in te bereda en någorlunda rutinerad amatör några 
större svårigheter alt bygga efter handbokens anvisningar. Däre.mot 
maste man nog al'[åda nybörjare fnln att bygga enbart med led
ning av de korlfattade all\'imingarna och schemana. 

TJ'a provllingsbestiimmeZser för radioapparater, Semko 6·1946. 
ScmkO:5 nämnd godkände den 19 december 1946 reviderade 

provningsbestiimmelsa för radioapparat er, Semko 6·1946 och Kom
merskollegium har nu faststlillt dessa hc ·tämm lser fö r t ill ämpning 
fr. o. m. den l april 1947. 

Revisionen har i s lort sett inneburit ett uärmande till gällande 
internatil)ne lla bestämmelser. Härutöver ha vissa lättnader rörande 
hiigsta tillåtna telllperaturstegringar införts, di erfarenhetp.n visat 
att detta kan anse försvarligt. är kilt kan påpekas att h a et på 
fiäkerhel>;ställare ej liingre är obligatorisk!. Genom omal'betningen 
har de l scdan många år gällande medgi nde t att jämsides prova 
radiomottagningsapparat på basis av lFK-he tämmelscrnu förlorat 
i aktualitet och härför upphävt s, 

P il en punkt inn Elhär den n}'1l llpplugan en skärpning, nämligen 
"ar! avser fin öäb·ingar. Sådana ha tidigare godkänts enuart med 
slöd av ett kortslu tni llgsprov, mcdan därcmot normer saknats för 
dc nr säkerhets&ynpllllkt viktiga avsJlIältningsegenskapern a. Denna 
brist har avhjälpts genom att en normkommitte inom SEK utarbetat 
ett Ilormförslag, som intagits såsom bilaga till Semko 6-1946. Kom
lJlcrEkollegium har dock medgivit en övergångstid t. o . m. den 3l 
december 1947, uncler \ i lken tid nu gällande bes tämmelser må 
tillämpaR. 

. emko 6·1946 har i d· ga rna utkommit från trycket och kostar 
2 kr. exkL porto. En ngel, k översättning av Le tämmelserna finns 
ä\ en tiU:,:änglig i stencilupplaga till samma pris. 

Radiokompalliet Stockholm, har introducerat. en int res~ant nyhet, 
rörprOl'aren l'ube Mr/stel' ModeZ '17 Dynam ir:. Denna rörpr~vare 
uppmäter direk t elektronröret, dynamiska egen kap er ; instrumen· 
tet s ut8.lag är ett " tt pli 8uväl katod BllS emissionsegcl18kuper som 
röret . förstCirkanrlr verkun, "V ilka båda faktorer är av uts lagögi. 
vande betydelse iör rörc funktionsduglighet. 

l\Iätningen sker vid elektrodspällningar av samma storleksord
ning som cI c som använd a- vid normal drift , varför elt tillförlilligt 
bedömande al' rtirets e"e ns apel' möjliggöres och risk för över
belastning al' eleklroderna bortfaller. 

Inställningen sker snabbt och behämt med hj älp av den i nbygg. 
ri a rulltauellen, som omfatlar alla aktuella rör typer, och som lätt 
kan kompkttcl'as vid framtida behov. 

Denna Iyp av rÖl'provarc möjliggör ett snabbt bedömande av 
elektronrör.; fllnklionsdugli~het och ~ 'nes ulgÖq ett värdefullt till. 
, kott iII de in :; tl'ulllent, som IUmera står sen·i"manncn til l buds, 

Dynamisk rörpro\'are. 
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I fl,n" num ret ref~ rprades under rubriken lIIätinstrument jrån 14 
liinder "le nvheter i fråga om svagström ste~ni8ka instrument, som 
uts tälI l t, pa den i Stockholm under tiden 31 maj- 8 juni 1947 an
ordnade interua tionella instrumcntutEtällningen. Av utrymmesskäl 
kom inte !'amlliga nyhete r med i förra numre t. Salunda omnämndes 
'nl ~ nagra ilJr re ~~anla lahoralorie instrumen t som delllonstrerades av 
AB lt{(' rrlwu!ia, SloekhoJm. 

HI. u. u t51 ätIde AB l\orrlandia tvu signalgenera torer av lahorato
ril"l:-f.l f r.ln Jl easlIremenl Cor(l. Bontron, A ew J ersey. D ssa gcnera
tor,'r. \ vilka de n ena tiick ,'r frekvclbomrildet 7,skp/s- 30 1\11'1 , 
or:h d l" andra om riidd 80.2 kpis- 4000 l\Ip is är tillverkade för ~n 
nogf!Ta nn he l av ±0,5 fI ,'U och kan moduleras rned 400 eller 1000 p / s. 
\ , idare de mons trerades av summa fÖrf'lag en impubgenerator för 
illlpn l.;mo.-! ul ering av den s ist nälllnda s ign aJ g,e ncratorn. Dennu im
IJul ' ;,;enerator ger impulst'r in om fr.' 'c\' n,omrtldet 60 p/ s- lOO kp. 
!Iled impul"liingder mellun 0,5--40 ,II • 

Samma iinn<l ntställde ock~a kom plt;lla ~atel~r av induktans- oeh 
kapuc it am;normaler från Il TV SlIlIi!:an Ltd, London. De,;sa norma
ler um ända u\ saväl i'I,'alional p" rsica! Laboratories och National 
Hllreall oi Starzd([,.ds. _\led utnvtti~nde uv des -a n rmaler har Sul
jivan riIl;'crka t n ka pacitan"l;ry'gga av u tom rch' ntligt stor nog
grannlJ ct~ !'-om lär vara den nog;gra n na5te kapacitan~brygga, sonl 
n~lgon~ in tilJ\'erkat . l d n na brygga kan noggr a nn avläsning utan 
korrekt ion utliiras inom ett mycket s tort frckve,nsomrade_ Aven 
.. ffekt fa ktorn för dc uppmä tta k~ndensa tol"erna kan bes tämmas med 
Inyeket .:-: tor noggra nn bet. 

A B :\orrlandia utställde även en induktanshrygga frå n H W 
511lli\·an . AC 1100, med e tt mätomr' de fra n 0,1 .uH till 100 H. 
\I ed en "iirski ld till 3ats kan d e nna ind uktanshrygga ä ve n använda 
fiir mätn ing på indukt a n>,spolar med liketrö.m magnetisering upp 
till 2\ . 

Fimlo f:l cktro te!;nik, Visby, har ~änt oss en ny typ aV' servis
ins trnmprl l, the PEN-OSCIL·L1TE av amerikanskt fab rikat- Det 
är fr a;lc. OJll (' n sUlllmerl ikna nde llllordning, " Hl ge r kant va rr lneu 
en fr !-.~ en, av ca 700 p/s. So m he kant in nehå ller ren kantvag 
ÖH'r!Olll ' r a\' oändligt hög t ordnin;;,;ral. Genolll utt [Tä lämpl igt ~ätt 
I!anclha in , Iru.mt·n tet kan det d:ir Wr anvä nda" int e bara för pro\' 
pJ. hl.~ fn.:k\"t.m:::. rjj r~ l är kare u tan tl \ e n ((jr \' i ~~a uI1rlt:: rsöknillgar 
('U nlf)Uagan'~ liö gfrekvpn~t1e1. 

PEJ.'1-0SCIL·LITE. e Lr hi:indig l ,~ ry i ~i n s lnunent. 

Karaktl'rist i ~ kt f(; r PEN·OSC T ..-U TE ii,· a ll det har UtOIllOT
dcrli iit ,mil rLimenöioner: ()jam . l i~ 1Tl l!!, l" nb:d H cm, dvs. ink 
s tort s törn~ ;in ton ordinär re,it'l"Voa rpennH. Det är d,irför synnerli
g('n lämp jjgt fii r fe loöknin ga r uch prov p,l apparat er lltar!iör ser
visv·crks tlde n. Instrumente t har e tt. inbyggt ut!,ytbart miniatyr
hallori ~om strömkälla, och su mmern e ller Yibratoranordningf'1l 
starl as g. ll. nt att e n tr yr:l<kllapp i »pennan~» bakre iinda inlrycke<. 
U nr! pr rige l använde" d e t i ~tor uli träc k n ing inom amerikanska 
krig~makten av f:H!iore para ture.rna för feb ;ikning pli radiomotta
gare. ekoradioanläggningm', leJcfon iu tru~tJlingar ("te . Säkerl igen 
... n bra ~ak för ~ervism iin . Vi har ock,a fr 5.n ;;amma firma Lu t mQt
taga e n katalog öv... r en de l l· boratorie- oc:h se isin 'trumcnt fr' il 
dd ' r hwe iziska företa "!"'l Scbwttcl.strom -1'pt·!zrzil, A-C i Z i.li: ich. för 
\ ilke t finnan är sVt'n >ik repr ' 'entan t. Dland de i katalog ' n uppt;gna 
apparaterna å terfinne hl. a. en eld ton ge nera torer (RC-oscillatorer), 
en signalgenc rar.or för fr ck\f'nsorn m det 100 kp ' ''--30 Mp 's , en mot
" tand,, - och kapacitanshrygga och e n rörvoltmete r för frekve nsom
rade t 10 kl" -300 .'\fp / s m ed e n ingångskapac itans av ca 6 pF_ 
R1 a nd lahoratorieins trume rrt cn kan olllnänmas en kli rr{aktorbrygga 
f,jr 300 p/ s och e n Jiodvoltmeter för högfre kve ns och ton frekve ns 
,,,mt iör likstr ölIl . Ingångsimpedansen {iir detta instrument är 20 
~rohm och vid upp lllätning ay växel'ipänningar ä." ingångsresis tall
"en ("(L l :\10hl11 med 8 pF paralle llt. 

Moon Radio AB, S to("kholm. har övc r;;änt ny pri - lista övcr dc 
Sy lvan ia rör som e ft er kri 'et återupptagits för tillvcrkning. 

K .LA. Trading Co, S toe kholm, har introducerat en ny typ av 
spiinning~regulator mf'c1 tra n,duhtor. Det kännande orga net utgöre~ 
av ('n diod inkopplad i e l i bryg",a . ,om lämnar s tyrspänning till 
(Oll förstä rkarrör, \u rs anodsu,illl pav..,rkar tramKlllklO'rns mag neti
,(' ring. Härigenom uppn:i s utt \!I ,pii n nin ~en blir oberot'nde av n;;t
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frekvensen och vidare far man en prakti ;;kt taget sinusformad 
utspänning ( klirrfaktorn 5 0/oL Utspänningen ka'n hållas kon,tant 
inom gränserna ±0,2, 0/ . vid cn variati()n i inspänningen av ±15 0/u. 
Spänningsregulntorn t illhandahå lles i följanclc s torl ekar 2.:;0 VA, 
.500 VA, l k VA. 1,7:") kV ,2 kVA, 5 kVA och 10 kVA, 

Radioamatörefll lls Inköpscentral, Trollhättan har översänt en 
pri"li~ta omfattande en del radiodetalj t"r av intresse för såväl ama· 
liirbyggare som sän rl a r t'ama törer. BI. a. upptar pris li s tan kontak· 
ter flir högspänningslerlningar 6.000 \' och miniat yrkontakter för 
] i:l~~pänning!-:' l ed ningar. 

Tekllislca. f rugor RV mera Rllmitnt tnlrf"88e besl'urns här nedan. Brc
\"on (örsc~ m('d påskrift "It.rliJ;'espl1lten" o<:h Insii.ndns lIU }Jopulär 
Radio. r"daktion, Postbox 450, Sto"kholm l. Dre\"S\'llr lIr. tekniska 
(rågor kan ej lämnas. Red. 

Fråga; 
J a:~ är ägare ti ll fi>lj a nd e ryska rad ioröt och önskar veta om det 

är trioder eller pentod r och i r ilka oteg d· ka n utnyttj as. Finns 
motsvarande ameriI..an,ka t) pt.: r ? ',iren har fö ljande beteckningar: 
CC 241, CC 242. CC _ 3, CC 2'10. 'G 24.:; och CC 258. 

G]. 
Scar; 

liragavarunde ryska rör är batterirör för 2 volts glödspänning 
och 120 volts anod spännin:;. Vidare data: 

Beteckning : typ användnin.-r 

CC 241 pentod, reglcrrör HF-sleg; ell er MF-;,~('g 
CC 242 hf'p tod oscilla tor eller blandars teg 
CC 243 dubbeltciod . Iuts leg, kl a% B 
CG -45 diod-triod slu trör+likriktare 
CG 258 pcntod ~Intrör 

För CC 240 saknas up pgifter. l\i1gra ekV"i\'a lenta umerikan,ka 
bat!e ririir finns ~annolikt inte, även om man kanske kall leta upp 
d ylika rör med nagorlunda liknand e data. 

Fruga; 
jag (ir ägare till e n radiomortagare ORlON typ 243 S för växel 

st rUIll . H ur , ka Ll jag på denna apparat pa f'n klaste vis kunna an
ordna kontinuerlig bund spridning- eller bandspridning [la amatör
banden ? 

~2 J» 
I'ar ; 
_\tt i en rundradjomotlagarc av s tandardtyp cfte.ra t anordna 

han dspridning på kort \ ag genom ingrepp i s jäl va apparate n torde 
erhjurla sto ra ,vårighe ter. För ult kU.llIa bedöma den m kc'L krävs 
i varje Lall ktinnedom 0111 m ottagarens d etn lj sehe rna , och d ylika 
scheman off('ntliggöras sä llan av apparat fabrikant erna. 

Enklast torde vara att förse mol.lugaren med en separat kort
va i:,s tillsats exempelvis en siidan, som l>eskr ive, av kamre r Hadf i 
POrULAR RADIO nr 12/ 19-±6. 

Fniga: 

a j Kan man am'ända e n sluten inornhusant n utan anpao3
ni n.g~tran~fonnator. 

Il) Kan man köpa utrustningar för dy]jka antennN') 
»J i\',) Götebor~. 

Snar: 

a ) Nej del fordras i alll1lälllIet n "är skilrl anpas~ningstran sfor
nJ3.tor. Den na har dels till uppgift att anpassa de n osymmetriska 
apparatingä ngen till det symme triska antennsystemet oc.h dels 
anpassa d en Higolnniga antennen till d en i allmiinhet högohllliga 
mottagan·ingå ngen. 

h) N 'j , "ärskiJda ulrust ningar för slutna inomhmantenner torde 
ännu inlC finnus att tillgå i marknaden . 

Fråga ; 

ndcrtecknad nndrar om det är nödvänuigt , att vidtaga n ågra 
ändringar pa cn mottagare [(jr all,tröm, 0111 man ansluter d en till 
ett anodb:tlte ri. Del. är fråga om en !il o>n Telefnnken apparat. Rör
bC' lyekning : l s t VCL 11 l s t \ly2. 

»S L» Ledil! . 
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TYP 160-A 

Mätrr Q-"ärde oc.h iuduktuns hos sllu
'Iar, Q-"ärde oell lwpacitlms hos IiOlIr 
L1ensntorer, di e-Iektricitetskonstant oel! 
flirlu tfa ktQr hos isolu.(iolls lll'uterial, iu
gii llg liimpeda.n'" o('h elcktrodkapacitiUns 
hos elektronrUr, kovpling~ffIktor hos 
hUgfrekn' IlMransformatorer m, m. 
Bn ny Le-slm!a. ~Olll [b'elI le"el'(!l'us 
lös för komplettering n,· iUdre Q-met
ral', mUjliggör direkt al'läsning av 
induktans\'ärden meHall 0,1 ,uH och 
100 mH. 
Våra ingenjörer stå gärna WI tjän.st 
med -alla upplysni.ngar. 

Generalagent: 

ElEKTRONIKBOlA'GET A.-B. 
Nybrögatan 41 Stockholm Tel. 67 44 50. 67 44 60 

The J A M ES 


Krista II kontrollerad 
FREKVEN SS TAN DAR D 

En idealisk frekyenss,tandul'll fUr 
kon troll a 'v osciUator- oell sändarfre
In'enser, för trimning och l,alibrering av 
r adiomottagare och iOilndare. Många 
andra' 111wänrd1ningsomriiden i radio
laborn-torier och ' ru:diofa briker etc. 
Frek,ensQnu'åde 10 l,p/ &--40 l\fp/ s 1lI1'd 
intel', aHer på 1000, 100 och 10 kp/ s. 
Kun le,'ereras m ed eller utan module
ring, 400 p/ s . 
Leyercrlls fran lager. 
Begä'r offe l~t o. närmare upplysningur. 

KNIGHTS c o. 
I \ Generalagent:,~I. \ ELEKTRONIKBOLAGET A.-B. ~ 

!'\ybrogalan 4l Stockholm Tel. 67 4459. 67 44 60 . 



GENERAL RADIO' Co 

sedan 1915 ledande inom fabrikation av precisions

instrument för radio· och elektrotekniska ändamAl, 

såsom: 

Mätbryggor för resistans, induktans, kapacitans 

DekarnotstAnd och -kondensatorer 

Rörvoltmetrar Uteffektmätare 

Frekvensmetrar Kurvformsanalysator 

Signalgeneratorer TonfrekvensosciIIatorer 

Vridtransformatorer (Variac) 

Stroboskop ElektronblixtIampor 

Ljudmätare Distorsionsmätare 

Generalagent: 

JOHAN LIlGERCRANTZ 
Värtavägen 57, Stockholm. TeL 613308, 6] 0891 

Svar: 
Nej, men Ni måste räkna med att anodbatteriet inte stoppar s1 

länge. VCL 11 drar i glödström 50 mA, vilket tillsammans med 
anodströmmen till triod· och heptoddel i röret gör totalt 65 mA, 
vilket nog är i mesta laget för ett ordinärt anodbatteri. 

Frdga: 
Finns det nigon radioteknisk bok pi svenska eller danska som 

mera ingående behandlar elektronrörens teori? 
",4 H», lärbo. 

Svar: 
Tyvärr finns det varken på svenska eller danska några böcker, 

av det slag Ni efterlyser. Däremot har det utgivits en del kompen
dier vid Tekniska Högskolan i Stockholm och Chalmers Tekniska 
Högskola i Göteborg, i vilka elektronrörets teori behandlas ganska 
utförligt. 

- Kan du begripa det där? Inga rör och inga batterier! 

::::::::::!!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
::::::::::::::::::::::::::!~::::::::::::::::::::::::::: ::::Si::::::::::::::::::::::::::::~=::::::::::::::::::::::: 

Under denna rubrik Införa d .tandardlaerode mdnnnon8er av nedan
atående ut.oende Ult ett pris ov kr. III - l)er rad. Minimum II rader. 
utrymme. D_ radnnnonser äro avsedda att skapa en för8i1IJnlngs
kontakt radioamatörerna emellan. 

TII,L SALU: Dynamomotor (BC·348) Inpt. 23 V 1,28 A = output. 
224 V, 70 mA likstr. med filter. TvA st. styrkristaUer 7105 och 
7163 kc. AUt nytt! \Vlve8on, Tlmmermon8lfat. 111, Holm.tod. 

TILL SALU: O·rörs !Specialbyggd kortvAgssuper. Svar t!11 Ing. 
Jöns Hagerborg, Va.sll.gata,n 115, Skövde. 

Full.tilndlg, tryckt förteckning över de svenska sändareamatö· 
reroa med namn, titlar och adresser tlJlhandahAUI'8 av ViI.tem 
Badloklubb. Pris 1: - per styck. Postgirokonto 361281. Gustav 
Bech, Stohagsvägeo 39 B, VästerlIs. 
......................... , ................................i ............................ 11 ........................ . 


SWEET·HE~RT·BYGG~8E 

Amerikanska miniatyrer, en mindre post motstånd 
och kondensaJtora- l miniatyr samt miniatyrbat
terier fimas i lager. 

+lcousTlcon 

Bibliofeksgatan 6 - STOCKHOLM - Tel. 10 66 02 
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Universalinslrumenlel nummer 1 


lYD-METERN modell 7 

Mångsidig . lätthanterlig . oöm 

Den välkända AVO-METERN, modell 7, har sammanlagt 5() 

mätoml'åden utan yttre tillsatser. Den mäter lik- och växelström, 
lik- och växelspänning, resistans, kapacitans, effekt och nivåer. 
Inställning a v strömart och miitområde sker snabbt och enkelt 
med de tyå. :stora rattarna. Vid små utslag nedtryckes den s. k. 
dubbleringsknappen (märkt --:- 2). Utslaget ökas därvid till det 

dubbla, varigenom mätnoggrannheten ökas. 

Pris kl'. 37.D:- (med väska 400:-). 
LEVEHERAS FHAN LAGER 

A VO-instrumenten tillve1'kas av 

THE AUTOMATIC COIL WINDER ELECTRICAL 

EQUIPME,NT CO. LTD, LONOO~ 


Ensamförsäljat'e för Sverige: 

SVENSKD RDOIODKTIEBOLDGET 

AIströmergat. 12, Sthlm. Tel. namnanrop Svenska Radiobolaget 

ACCELERATIONSSKYDDAD 

Vid överbeJastnlng brytes mätkret
sen genom en silkrlngsRutomat, som 
påverkas av vrldspolen<s accelera
tion, varigenom Instrumentet effek
tivt skyddas friln att skadllls< Inga 
säkringsbyten erforderliga. - Sedan 
det fel som förorsakat överbelast
ningen rlittats, o t>b ö\'er man endast 
trycka pi\. ilterställnlng.sknappen, och 
Instrumentet fungera r normalt. 

-2()

öman, Ernst, Tekn., Djursholmsv. 4, Stocksund. 
örnvi<ng, E. V., Herr, Vegagat. 5, Göteborg. 
östman, E. V., Jng., Djursholmsv. 4, Näsby Park. 
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Sparrendah1, Gunnar, Stud., Heleneborgs<gat. 22III , 
Stockholm. 

Spångberg, Ragnar, Stud., F leminggat. 32, Stockholm. 
Stelnwal'l, Magnus, Stud., Åsögat. 135, Stockholm. 
Stenberg, Es·kil, Herr, Pingstvllgen 37, Stockholm 32. 
Stenhardt, Mårten. Ing., Sandhamnsgat, 1, Stockholm. 
Stenmark, Percy, Ing., Bergmarksv. 5, St. Essingen. 
SteIlström, Lennart, Stud., Giitgat. 62111, Stockholm. 
Stensson, Kjel~, Herr, Radiotjänst, Stockholm 7. 
Stenudd, Gunnllr, Herr, Blåsut"lIgen l3VI , c/o Holme
Stockman, Nils, Stud., Grundläggarv. 61l, Abrahams

berg. 
Strömber!:" T., Ing., Djursholm 2. 
Stern, O., Dr, BergsgåTden, Djurgården. 
Ståhl, Torsten, CivIling., S:t Eriksplan lIV, Stockholm. 
Ståhlberg, A., Ing., Kocksgat. 24, Stockholm. 
Sundell, Torkel, Fil. stud., VlIsterled 4, Äppelvlken. 
Sundin, Tryggve, Dir., Edsviken 102, Helenelund. 
Svala, Gunnar, Ing., Mariestadsv. 281I, Hammarby

höjden. 
Sv<anUnd, Per Olof , Ing., Jiirnvägsstationen,Kungs

linl:'en. 
Svenska Elektronrör, Stockholm 20. 
Svensson, Bengt, Ing., Spinnrocks"äg. 1611, Riksby. 
Svensson, G. W., Ing., Fre}gatan 45, Stockholm. 
Svensson, rImS, Stud., c :o Carlberg, SChee'lega.t. 3, Stock

holm. 
Svensson, Percy, Herr, Liljekonyaljen 3, Stuvsta. 
Swenson, Raym<>nd, Tekn., Alviksyiigen 126, c/o Horne

man, Smedsllitten. 
Svensson, Rune, Herr, c/ o Lingmark, FlygfiiUsv. 69, 

Riksby. 
SwlMn, Bertil, Ing., Hiisthagsgat. 4, Sundbyberg. 



i 

Telex hörtelelon Monosel 
Denna hörtelefon llllr utförts efter helt nya principer och 
ger utmärkt IjudkvaIltet. Den förorsakar intet besviirande 
tryck på öronen pli. grund av sin lätta ... ikt samt steto
skopliknande användningss. H. öronpropparna äro mtt a\' 
tagbara för rengöring. Hörtelefone n iir tllh'erkad nv 
konsthart.s och mycket oöm. 

Telex Monoset har mllngsidig an\'lindning t. ex. i kyrkOr, 

sjukhus, hem, skolor, a" telegrafister, tdl'fonlster, mdlo_ 

man. Telex hörtelefon kan erslitta \'anliga l!örlurnr p,i 

alla områden. 

I standardutförandet har hiirtelefonen en impeuans av 

128 ohm men kan ii"en le e reras med lindra viirden. 

Kiinsligheten är 18 dyn/cm' vid 10 mikrowatts ingångs

effekt. YiktE'n ilr endast 4ll g. 


Generalagenl Se v6r monler på 
S:t Eriksmössan ! 

A.-B. UalTAL ~ STOCKHOLM 
BERGSUNDSGATAN 9 \.W TEL.: 418887,418833 

" 
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Söderberg, Bengt, Stud., Minnebel'gs •. 1, Tl'aneberg. 

Söderberg, Görnn, Stud., c/ o Olsson, Vallingat. 371, 

Stockholm. 

Söderluml, .Tohn, Herr, Änunningeviigen 601I, Ellskede. 

Söderqvis t, Curt, Ing., Atterboms'\'. 50, Stockholm. 

Söderström, N. O., H err, Götga tan 96, Stockholm. 

Sörenson, B., Ing., Drottningholm. 


Thernelius, Sten, Ing., A/ B Industri Instrument, Vnl
haHav. 67, Stockholm. 

Thisell, Åke, Ing., Villag. 7, c/ o Haglund, Lidingö L 
Thoren, Olle, Stud., Duvgriind 3B, Sundbyberg. 
Thorsson, Nils-Äke, Stud., Breda '\'äg 3, Enebyberg. 
ThyIin, Curt, Herr, StMionsgat. 13B, Skellefteå. 
Törnkvist, Torsten, Herr, Vikingagat. VY, Stockholm. 

Udd, .T. W., Stud., Viistmannagat. 72, Stockholm. 

UHn, Carl-Otto, Ing., Nyilngsviig. 4, Äppelviken. 

Ulllman j :r , '\ViJfrid, lng., Möregat. 10, c/ o Olauson, 


Stockholm. 
Ulvöniis, Staffan, Stud., S:t Eriksplan 3IrI, Stockholm. 
Ungewitter, Benuy, Herr, Renyägen 15, Slm·sta. 

'Vachtmeister, Claes, Ing., I~arlayiigen 14, Stockholm. 

Wall, Lars, StueI., Långhollnsgat. 30, Stockholm V. 

wamn, Erik, Stud., Duvniis Holme, Saltsjö-Dnvnäs. 

"rallin, Erland, Tekn., Karlav. 43, Stockholm. 

"'autor, R., Ing., Herrhagsväg. 33, Stureby. 

'Vebiörn, O., Ing., Åkers\'. IVl, Hammarhyhöjden. 

'Veiner, P., lng., c/ o Jacobsson, UPll'lnndsgat. G2nI , 


Stockholm. 
Wernb'lad, A., Ing., DukYiig. 26, RikSby. 
Wernborg, Tord, Ing., StjärnTiig. 5, Lidingö 1. 

Söker Ni 
goda 
m eda rbeta re? 
'1'änk pi"lll tt P opulär RacJio Ilises av prnldisl,t tage-t 

ya rje ra<lioteklliJier i lande t. Det ur den ln'olifice

rade arbelskraften, som syoral' pil platsa nnonser 

fackorgancn. Försöl, C1l nnnons i Popullir Radio dil 

Ni söker IwntaM med <luldign radiotekniker. 

1/4-sida pris kr. 60:

J/S-sida l)ris kr. 30:

A1l1l011SlUl11'\1skript, SOUl är oss tilllwlllLn Wrstn vec

knn i månaden kan illföras redan i de.t nummer som 

utkommer 20--25 i samma millIad. 

POPULÄR RADIO 

Box 32.21, Sthlm 3. Tel. ~Nordisl{ Rotogravyr», 
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Wester, B., H err , Valhullaviigen 7;), Stockholm. 
'VesterlJerg, .T., lng., Jak. " ' estinsgat. lA, Stockholm. 
Wes terberg, K., Herr, Skorpyugen 18, MariellulJ. 
Westerhult, Be rtiiI, Ch'Hing., Be]eviigen 2, Lidingö 1. 
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Sändarrör Regulatorrör Filterkondensatorer Provspilnnlng 12GO Y. HF. drosslar
nettopriser. net toprise r. nettopr ise r. Arbetsspänning 600 v. 
 2,5 mH. 700 ma . 3 9G7!J TL. 22 JO OB2 17: :;0 2 ~H. 1000 v..... . .. . Följande Y:irden finn es :
o 03 	 2,'; mH. 300 ma. 2 6';211 19 50 VR 10ii 12: 10 Mf. 1000 Y •••• Ii) 75 20000-1000()-5e0Q--400(}-20~ 2.5 mR. 250 ma . l 05250 TH. 8V YRl:JO 12 : 4 Mr. 2000 \'. 15 -1000 Pf. P r is 3: 15 2 mH. 25U mn. l 45304 TL. 37 50 3 + :1 ~If. GOO Y. . ... 11 8.} PrOvspiinning 100J v.
SOl 22 Moltagar,ör ti )If 600 v . .. . . 12 50 Arbet~~ pi.inning 600 Y.8(H H 

brutto(lriser. 3X1 Mf. 1200 v. 4 75 FÖljantI ~ yHrden finnes :
807 	 8 Vii 0.5 Mf. 2000 v (j 3;:; 20000-10000-3000-1000-50~S08 :>1 GO 

6JU ~lXO. 1 )1f. 600 v. 3 85 Pr. Pris 2: 96 
6Fh g . 11:

son 15 21 : S+ 8 )H. 600 \'. 8 8.3GL6 g . 12: 50 Cornell ·Dllbilier t y p uSlA 
813 77 8·, 10 : 
811 15 75 

BR7 Vridkondensatorer 1000 P I. ,)500 ,.. 5 amp. ,·i,1 
6 .'1. 7 7:  Jlettoprise r. 3000 kc. Pris 113: 75 

829 B 4::; 70 APC. ko nd. 2J pf. 4: 9G Cornell -Dllbilier t,p GSOA.. 
815 22 liD 

6:5('7 D:

68.r7 !J: 
832 A 2.) 51) 	 APC. kond. 00 pf. G: 51 :,OC;() [lf. 3000 " i) Amp. ,-id
6S87 	 D:  .\ PC. kone1. 	 75 pf. 5: S;; ;:0: 0 kc. Pris 14: 25 
BSK7 7: 50 

Spolstommar 

Instrument 


L. F: dross!ar 

Potentiomet rar 

Omkopplare 

Mottagare 


Se P. R. för Aug. 


LlkriktarrlSr 	 samtliga fö r s ilvrade. Corllell·Dubilier t )'P 804. 700 Diverse
fi~L7 gl. 0: nettoprj,'e ~. 
GS:\7 n: - Trimmerkondensatorer pE. 3000 v. 4." "mp. vid 3000 .\m,·rikanska mil itii rhörtelcfo· 
GSQ, 7 : 50 nNloprise r. Il el". 19: 90 nto.8.1 7: 70 kr. P ris 11: 8i; 

~lG O: 9:l ~i~tn;imnc1n. tyP finnes i ,'[ir6VG gt. 	 8: APC. I rim . 15 pf. 3: l;:; Skiirma(}e k e rami s ka miniaXI;!; n: 80 	 den ner till 3:; l'L6X6 	 7.  APC'. trim. 25 pL 3: 90 tyrrörbållarc. 3: 40 n t o. 
872/87~A ~8: liO 	 rrist"r 9: 50- 11: 50.GY!; i!:. J2 : APC. trim. 50 pI. 4 : f~) ~liD latyrrörhållar c av glim2X2/ 879 H : 50 	 Samtliga l~ondcnJ~n t or()r ärOI1ZY[) g . 10.  A pe. trim. 75 pf. 4: 8:) mer bake lit. 1: 2U nto.

37 	 n: hö~I( ] Rss ig ll oc h b c ti ng-a r(' A.pe. tr illl 	 HJO pf. 5: 2GSpecialrlSr 45 H: samtliga försih'rade. e:u lj ii r t D1 (\ r Hn clubhla pri  ~liniatyrrörhållure av svart 
nettopriser. FiX..J S : se t. Begr;lll ~llt antal. bakelit. -: 65 nto. 

GlImmerkondensatorer10Y. 12 :50 5Y~ ;!. ii: 	 olill"1l k~rn lll is l'a topllanslu.t·nettopri se r. 	 MICA· kond r. i;) B7Y O: 35 BAl 12 	 n inga r för HOO . 1.: 16 nto.net lopri se r.(;::>J7Y 	 7: 70 O.v; Ett tillfiiUe att skaffa (t"()d"H : 	 Sty rkri sta ller för 3,G ~rc . band . 
fH n:- fU R7 l :; : n \'h:opplingSh.onden!'lD t orer . Hiigkla _..: ~ j~a mi;-a konll. nn. 14: 50 nto. 

88+ 18: 7r; fiAC7 l;) : K ondcnl:iato rernu il rO av f ö l  Jl PR i fii t iand p viinle : 
Kri,lall I<il '. be.lilr av 3 s I . !)2~ 11 : 50 6AK5 2J . - jancI t)'per och fabrikat: r.oOJ.- anOJ 1 0- 10 155 Pr. 

1123 10: 50 nA1.5 12 : Cornc ll ·Vubilier typ V. P ri s 1: 25 	 I;ristall c r P' l ca. UVOO kc., ful· 
ta att sl ipa upp I ill 7 Mc!)ii4 12: nAG;j 15 : Sangamo typ A 2. 

1)55 12: oA(;7 15: - P rO" s pii n n·in g [i000 ,·o]t. ERIE keramiska kond. ba nd . ~ st. MIlare, ' lippas ta 
nettopri ~cr. o ~ h br~kr i vnjrl~'.: medf()ljer.Ofi7 12: r..·\Kll 11 : ArtJ e t,.~ 'pä n Il i n;.; 2500 volt. 

P ri s 15: 8:3 nto.n58A J~ : RATr. 11 :  li'öljanrJ ~ vUr d e n f i nnes: 15-50-[)O-300-3300 P f. 
9002 J2: GAUf1 !l: 2000-3;:;UQ--4()O....tjOJ--400 Pf. Pris 1:10 
9003 H: llAQ5 0:- Pds 8: 85 
H12r. Jl . - nRi f!" . 13: - Pro\·;;:pHnuing 2500 y ROTERM,DE F:a PAtMBlt\D 
20ö1 12 : 6SP" 8:  A.rb ptsspällning 1230 v. n ATTERIOMFORMARE (S;\f5ZK)
ZAD1 22: !)O GC4 ):l: - . F öl ja nde ,·orde n fin·nes: Ett flert al olika trp€r2C'26 21 : ;;0 OC5 7: 50 10000-5003-2000-100 00 FolIumgagatan 42, S thlm . 
12K8Y 7 : UJ . fl . typer. Pf. Pris .Jo : 15 fillllUS. Te l. 40 19 40 - 414343 

INSP~LNI~GSAGGREGAT 
FÖR G R A ~1 ~1 O F O N S K I \f O R 

Ett- ,[!'cdig:Pt amerikanskt nggr \?gat a\' :.tt' lIa~ ..c mod e ll med 
::;;hHI \anlig' I,ick -l1P som ~l'parat gra\"(~ rartn. 

SIl~ln r in skh"or upp till 2;-) cm diamete r. Am'iil1.u. SO nt ,a n · 
Hg gramnlofon kau ;in~n ~W ('m skh'or ~pelas. 

Omkopplingsba r för 78 y/min. e ller 331/ 3 ,· / min. 
GraveruosanR impedan :; 10 ohm \"id lOO perioder . 
Kristall·pick · up a\' m)'cket ;.;od k,'a li! ~ . 

l,raf!"ig RynkrOllmotor, dynn m i!; k balall~ r rad (sjiil\·stu 1'ta n c1e) . 

Ab solnt . tubi l och ti ll fÖrlitli .Li ~ tyrm ekalli 'm. 

La ger::; tö tl för si~ dil piek - llp SOll! g-rarerarll1 i yilolii g p. 
A.p:gTcgatct tir monte rat pli ~ft hrunlaeker8lt c1U1 S. i 37C1 X :::'UO lllm . 
I~strukt ioll oell hrul, sund,n ing medföljer "arje aggregat. 

Pris kOlJll'lcl t ex ld. fr al,t 1,rOllor 390:-. 

TILLBEHöR: 
GRAVE R I>OSA a'· g ot! I,,·a liit<',. ~rat:l' f r 'ln Il l g:1lJi!:,trall ~ for· 

matorn s s~l.;:un diir~ida. Impedan s ;; ohm del 400 perioder. 
T'ungC'rar lltm ~irkt ~h'e n "id anlllu- Sll ing G 8 o hm. 

]{ronor 45: - . 

INSPEJ ,X l :S GS K I YOR : 


Alum i nium lacl;:ski \'01' 17 (' Jl) 2;: -. ~O eJll 2 : 40, 25 cm 3: -. 


Pa pplacksld'·Ol" 17 cm 1: -. 20 cm 1: 60. 23 r l)} 2: 20. 


GRAYERXALAR a,· sp ec ia l.l'L1 . Oll1 slipuilJgsbara. 
] ,-ronor 1: 00 

AYSPEr..::SIXGSN.\.LAR, H\gbru~jga för min ~ i 2:1 ~pl'ln in ·gar . 
10 "r. O: 131; 

GRA~DIOFONSTJFT, a,· l :ma k,·a litet för 10 spelningar. 

100 st. 2:21; 


IN GE NJÖ RSFIR MA E LFA 
AKESLU"'D. Tel. 261675. I 

ELECTRON WIRE 

Vit plasticisolerad kabel 1 X O: 75 kv=., i karton ger 
om 25 yards, i rul'lar om 100, 300 och 1760 yards. 

ENGELSKA MÄTINSTRUMENT "EI(!' 
UNIVERSAL N :o 3. Volt-, Ohm· & milliampere
mätare för lik- och växelström. Spänoiogsmätning 
upp ti1l 1000 volt. K'apacitetsmätning: 0.01-2 mfd . 
19 mätomn'\den. 1000 ohm per ,olt. Med spegelskaIa. 

Kr. 225 : - netto. 

UNI VERSAL N :o 1. VOlt·, Ohm· & milli.ampere. 
mätare för Iil,- oeh ,äxelström. Spännio'gsroätning 
upp till 500 volt. 11 mätområd€n . 1000 ohm per volt. 

Kr. 150: - netto. 

DUCATI gli.mmer·, papPNS- & vridkondensatorer 
inkomna. AMERIKANSKA radiorör. God sor.tering. 

I st. Rörprovure, kombinerad med universalinstrument 
för lik· oeh v3xelspänningar, monterad på p unQ) u tan 
låda. Rörprovning medelst batteri eller anslutning tlll 
likströmsnät. Provexemplar. Utförsäl j es extra k on ta nt. 

Kr. 800 : - netto. 

Telefon 17 49 80 - växel, 

" 

http:tillf�rlitli.Li


Levereras 10 september 

r, , ' , 
~ ,

._ et, ___ .. ____________~_________~_________ 

," ------ 

'I 

• mäter rörets både emission och uynamiska brant,het 
förstärkning 

-

• visar rörets såväl godhet i procent 
som anvämlbal'het enligt R!\-IA 

av nOl'mah-äruet 

• testar snabbt glödtråd, IWl1slutllingal' och läclmge 
het Ilatod med isolationsgräns enligt RMA 

vid 

• avlyssnar stöl'amle bl'llJll, lIllastel' och sprall 

1\etto IU',Ollor 725: -

MODEL 47 DYNAMIC 

• 	 provar alla alltuella mottagal'rör - nära 2000 typer 
även de Jlloderna. miniatyrrören - 25 t.yper 

• 	 inställes bellvämt på 10 selHllll1el' efter den inbyggda, 
swinginställda. llllltabellen med alla data 

• 	 lätt att sköta av ,'em som helst - tekniker som ielle 
telmiller 

• 	 se uttalande » Radioindustriens nyhetel'» sidan 227 

Förmånliga betalningsvillkor 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 55, Stockholm, Telefon växel 313114,32 2J 60 


