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Ny kal,o'dslråleoscillograf från 

PHILIPS 
Bredd 115 mm Höjd 240 mm 


Djup 295 mm Vikt 6,4 li:g 


Philips nya oscillograf (;i\l 5653 har trots sina 

små dimensioner sannna utrustning som de 

stora oscillograferna. Det lilla formatet gör den 

speciellt lämplig för senicearbeten och Wr 

transportabla mälutrustningar. 

GM 5655 har två inhyggda, högkänsliga förstär


kare, en för horisontalamplituden och en för 


vertikalamplituden. Frekvensområdet är 6 70 mm skärm kan te,-ereras grönt, hlått eller ef~ 


100000 pis och linjärt inom hela området inom terlysande, och vippfrekvensen är reglerbar mel. 


+ 0,5 dB och - 2,5 dB. Vidare har den inbyggd Ian I;:) och 20000 pis. Effektförbrukningen är 

vippgenerator med automatisk undertryckning 35 W och oscillografen är omkopplingsbar för 

av återgångslinjen Odl anordningar för inre och växetspänningarna UO, 125, 145, 200 och 220 

yttre synkronisering. Katodstråleröret som hllr volt. Priset är endast 495 kr (utan testkropp). 

Användning som signalanalysator 

1':n sl'edQll fi;rdel ,,,,. d,,,,na oscillogrelf (Jr (jU de" har s"par(j/ 

IIlIag för (!/I testkro"", vilket gör tie" utomordentligt användbar 

~onl signalanolplOlor. TmdkroJlpen, 80m innelu;IIcr elt likril.:tur. Del. 

för.liirlwrrör, iir försedd ",ed "n trel'olig stickpropp för amlll/lling 

till "II IIlIag på oscillografen. b"ksido. Signalen frå n t.,./kroppen 

till/fires 'lärigellonJ oscillogra/ells l,ertiJ..al/örl't(ir"'nrc 0(,1. en ,nodu~ 

lermll,(igfrclwen••ignal på.50 mI' pli ger i deller fall cer J cm bil,I";ijcl. 
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Populär Radio 1949 

Detla nummer är det sista i POPULÄR 

RADIO:s 20:e årgång. Vi begagnar tillfället 
alt tacka våra läsare för det intresse och 
den uppskattning som kommit POPULÄR 
RADIO till del under det gångna åre t. Vi 
vill också gärna tacka våra medarbetare för 
ert angenämt samarbete under 1948 och 
även till annonsörerna riktar vi ett tack, sam· 
tidigt som vi vågar uttrycka en förhoppning 
om fortsatt kontakt under kommande år. 

Televisionen i förgrunden. 
Gör man sig det omaket att bläddra ige· 

nom de 12 häftena för 1948 kan man inte 
undgå att lägga märke till, a tt ar tiklar om 
tdevision blivit alltmera framträdande och 
talrika. Att POPULÄR RADIO i å stor 
utsträckning berett plats för televisionstek
niska problem i sina spalter är ingen till
fålIighe t. Det går nämligen inte att komma 
ifrån, att televisionen nu äntligen är på väg 
till oss. När televisionen kommer till Sve
rige _. till Stockholm då i första hand 
är svårt att säga, men det förefaller inte 
uteslutet , att man redan nästa år i viss ut
sträckning kan räkna med någorlunda regel. 
bundna experimentsändningar. 

POPULÄR RADIO kommer även under 
1949 att vaksamt följa utvecklingen på tele
v· ~ionsområdet och så snart myndigheterna 
lättar på förlåten, kommer vi alt se till att 
vära läsare blir infonnerade om det tek
niska underlaget för det svenska televisions· 
sYHemet. Vi hoppas ocksä bli i till fälle att 
detalj beskriva en för aUlatörbygge lämpad 
televisionsmottagare. 

Kontakt med utvecklingell utomlands. 
Om sålunda televisionen står som nr l på 

POPULÄR RADIO:s program för 1949, så 
' ''all vi för den sakens skull inte försumma 
att hålla vära läsare iI jour med utvecklingen 
inom radio och elektronik. Denna uppgift 
anser vi vara en av POPULÄR RADIO:s 
Yiktigaste. och vi skall se till, att denna 
radiotekniska informationst jänst även i fort 
sättningen blir lika effektiv som hitt ills. 

Intressanta konstruktionsbeskrivningar 
POPULÄR RADIO skall inte heller glöm

ma dem, som tycker om att bygga och expe
rimentera med flirstärkare, kortvågsmotta
gare, trådinspelningsaggregat o v. Vi har 
redan nu flera värdefulla konstruktions
btskrivn ingar liggande på lager, bl. a. ett 
elektroniskt musikinstrument, en 4-rörs super 
med rimlockrör, en miniatyrsuper oeh en 
enkel sommarradio. 
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111ottagareteori och kualitetsåtergivning 
l\Ien även för de läsare som önskar stärka 

sin teoretiska underbyggnad kommer POPU
L .. R RADIO i fortsättningen att införa 
teoretiska artiklar av mer grundläggande 
art. Bland annat kommer serien »Mottagare
teor i» a tt fortsätta och en ny artikelserie 
om kvalitetsåtergivning kommer säkerligen 
att bli av värde för' denna grupp av läsare. 

För servicemän 
Även för radioservicemän kommer POPU

L,:\ R RADIO all innehålla intressanta och 
värdefulla saker i fortsättningen. BI. s . 
kommer det ar tiklar om hur oscilloskopet 
användes på rationellt sätt vid felsökning 
och trimning av mottagare. En annan för 
servicemän värdefull sak är en artikelserie 
om moderna servicemetoder som kommer 
under 1949. 

Får sändareamatörer 
Sändareamatören har all vänta flera vär· 

defulla saker under 1949. För nybörjare i 
etern kommer en lättfattlig heskrivning av 
en enkel kristall tyrd kortvågssändare för 
40- och 80·metersbandet. För mera avance
rade amatörer kommer en »Clapp-oscillator», 
cn in tressant ny sä!ldaretyp med synnerligen 
förnämliga egenskaper i fråga om frekvens
ti tabilit.et. 

Fr/igebyrå och litteraturtjänst 
En intressant nyhet, som kommel· 1949 

är att POPULÄR RADIO öppnar en sär
kild frågebyrå, som - mot en mindre av· 

gift - kommer att stå läsarna tiJI tjänst 
med alt på beställning utarbeta schema för 
mottagare och förstärkare, utföra bcräk· 
ninp;ar och klara av andra mer eller mindre 

besvärliga radiotekniska problem. Vidare 
kommer under 1949 nagöt som vi har kallat 
POPULÄR RADIO:s li lleratur tjänst. När· 
mare uppgifter om POPULÄR RADIO : 
frägeb)'r ! och litteraturtjänst kommer de 
första nUlnren 1949. 

E/f. gott råd 

Det är en sak som vi gärna skulle vilja 
lägga våra läsare på hjärtat. Genom pappers
ransoneringen tvingas POPULÄR RADIO 
all i hög grad begränsa sin lösnummerupp
laga. Detta har m dfört., att tidskriften på 
sina häll nästan omedelbar t blir slutsåld. 
l!nder nästa år torde det bli ännu svårare 
än hittills att komma över lösnummer av 
P OPULÄR RADIO och vi anser därför a t! 
det är ett gott råd, om vi uppmanar vAra 
läsare att prenumerera på tidskriften. 

På grund av bl. a. pappersskatten och 
ökade tryckningskostnader har prenumera
tionspriset måst höjas till 7 : SO fö r hel· 
ar (halvår 4: - kr) och för lösnummer till 
7~ öre. För att kompensera våra läsare för 
det ökade priset kommer fr. o. m. 1949 alt 
vid tagas en del ändringar i tidskriftens typo· 
grafiska utstyrsel, ändringar som gör d t 

möjligt att få in mer material per sida. 
Tidskriften kommer därför att innehålla 
mera och enbart det kommer att göra 
POPULÄR RADIO - trots prishöjningen 
- ännu mera värd sitt pri än t idigare. 

Vi hoppas livligt inför det nya liret, att 
P OPULÄR RADIO även i fortsättningen 
skall bl i den uppskattade och populära fack· 
tidskrift för vårt lands rad ioingenjör r, radio· 
tf'kniker, servicemän och radioamatörer, som 
den varit de senaste 20 aren. 

Red. 

Nytt från televisionsfronten 

ämnden för televisionsforskning, som 

bildad i slutet på 1947 på initiativ av 
Tt kniska Högskolan, LM Ericsson, Försva
rets Forskningsanstalt och Telegrafstyrelsen 
hal nu sänt ut sin första verksamhetsberät
telse, omfattande tiden 1 november 1947 till 
30 juni 1948. Denna nämnd har som bekant 
till uppgift atl studera de tekniska och eko
nomiska möjligheterna för en svensk tele
visionsverksamhet . 

Av verksamhetsberättelsen framgår, att 
lI nder ·ökningarna bedrivs på Tc·knj-ka Hög· 

skolan. Man har arbetat dels med apparaT 
tur, som köpts från utlandet, och dels med 
apparater som konstruerats på Högskolan. 
Arbeten pågår med en sändare som lämnar 
cirka 1 kW utgängseffekt. För provning av 
sUlldaren och kontroll av radioöverföringens 
kvalitet har iordningställts en bildgenerator, 
utrustning. Nyligen har erhållits en televi ~ 

sl()nskamera, som är försedd med ett ameri: 
kauskt bildortikonrör och har betydligi 
större ljuskänslighet än äldre typer. Te! . 
visionsbilderna iakllas på ett antal prov
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mottagare, som användes för både lednings· 
och radioöverförda bilder. Slutlig n är en Engelsk television i Stockholm 
projektor för 8ändning a,' filmbilder under 
athe te. 

Sedan apparaturen färdigställts komme!' 
nämndens verksamhet att främst omfatta tek
niska och ekonomiska studier av olika tele· 
yi&ionssystem och deras radioöverföring. 

Frågan om en europeisk systemstandar
di~ering är mycket aktuell , och nämnden ut· 
reder olika , y lems för· och nackdelar från 
hildkvalitets ynpunkt. För närvar ande pro· 
va< en 625·linjers nlrustning, som dock kan 
är,dra, om till andra lilljetal. Med sändaren 
planeras fö rsrjk rörande oHka faktorers in· 
verkan på räckvidden. Dessa fakto rer är 
hl. 8. sändarens effekt och fr 'kvens , sändar· 
och mottagarantennernas beskaffenhet och 
våg:ornas polarisationsplan. Experiment skall 
företas på de två Irekvensband, som blivit 
upplåtna för television i Europa. En mobil 
molla" lings. tation planeras, vilken mcijlig· 
~iir prov pil räckvidd och J.ildkvalitct. 

• 
En in tressant händelse pli. televisions· 

iron ten var den för allmänheten avsedJa 
fiirevisning av ett telcvisionssys tCl1l i full 
aktion, SQm nnder en vecka i oktober an· 
ordnades i Stockholm av ett känt engelskt 
föletag på området,Pye Ltd i Cambridg;l'. 
Sändningarna skedde från en biograflokal i 
centrum av staden och ett antal televisions· 
mottagare hade installerats i olika för sll· 
mänheten tillgängliga lokaler. På annan 
plats i de tta nummer ges några glimtar 
från dessa demonstration äudningar. Det 
stora inlr se, som kom sändningarna till 
eld från den hreda allmänhetens sida bör 
utgöra en extra stimulans , för vära televi· 
s ionstekniker, att så snart som möjligt få 
igång regelhnndna publika televisioussänd· 
ningar. 

Sch. 

Under den brittiska veckan hade det 
engelska bolaget Pre Ltd, Cambridge, i 
Stockholm anordnat telcvisionssändningar 
frå n China·biografen till NK, där ett tiotal 
mottagare med ett bild fönster av storleken 
11!X 20 cm voro uppställda i olika våningar. 
Att bildkvaliteten var utmärkt kunde publi· 
ken på Cbina, som samtidigt såg original
sc('nen och bilden på mottagarna som place· 
rats framför scenen, konstatera. BetydelEcn 
?Y lämplig färg på de uppträdandes klädsel 
(exempel vis blev en l.i us lilaiärrrad jumpers 
vit på skärmen) var också int ressant att 
s '. Vid denna direkta jämförelse mellan 
original och tclevisionsbild kunde man ob, 
• ' n 'era elt viesL fel i djupperspektivet. När 
Jen uppträdande avlägsnade sig för längt 
från kameran, blev vederbörande onaturligt 
li ten på skärmen och växte sedan snabbt 
vid närmandet. Tydligt var också, a tt vid 
denna relativt begränsade skärmstorl ek bör 
närhilder vara att rekommendera även om 
(:n viss förvrängning genolll att ansiktel 

tl~cktes ihop kunde förmärkas vid bilder på 
mycket nära håll. 

Beträffande den tekniska utrustningen så 
användes givetvis det engelska systemet med 
405 linjer med rad språng, dvs. elektron· 
strlllen avsöker först Illosaikplattan under 
överhoppande aY varannan linje. Vid nästa 
a"'öökning tages de linjer som förra gången 
ö,'erhoppades, varigenom man på 1/ 25 se· 
kund avsöker hela bild fältet två gånger och 
i ,'erkligheten får en bildväxlingsfrekvens på 
l / 50 sekund. Denrta radsprångsmetods till· 
lämpning (eng. >interlaced scanninp) som 
ip.te syns för ögat, kunde däremot avslöjas 
av ett under föreställningen taget foto aven 
mottagareskärm (fig. 2), 

Sändarapparatur n var installerad i tvu 
i B rzelii park uppställda bussar. Den ena 
innehöll all slags kolltrollapparatur, bred· 
bandsförstärkar upptill 5 Mpl s för var· 
dera av tie två kamerorna samt oscilloskop 
och moltagarskännar för kontroll av upptag· 
ningen. Den andra bussen innehöll uteslntan. 
de dc två stora sändarstativen för bild resp. 
ljud. Bilden sändes på 52,5 Mpls med en 
effekt av 25 W och ljudet på 49 .Mp!s med 
20 W. Det var alltså ungefär samma fn'· 

Fig. 1. En televisionskamera av det engelska 
fabrikatet Pye Ltd. På elektrisk väg återges 
bilden på l>mattskivan:., som kameramannen 

tittar på. 

r oViktigt meddelande till vara läsare1 
Från och med ny(/ret 1949 erhålla Populär Radios abonnenter tidningen uteslutande genom 
postprenumeration. Vi vora mycket tacksamma, om våra ärade läsare ville begagna sig av 
den prenumerationsblankett, som hi fogas detta nummers prenumerantupplaga, och på när
maste postkontor in betåla pren.-avgiften: 7 : 50 för helår, 4: - för halvår  helst så snart 
som möjligt, så aU tidningen kan komma Er tillhanda utan dröjsmål. 
De som bruka köpa lösnummer erinras om fördelen av att prenumerera. 
Pappersransoneringen tvingar oss begränsa lösnummerupplagan, men en prenumerant 
riskerar aldrig att bli utan sitt exemplar. 

OPULAR RADIO 
~----------------------------------------------/
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Fir;. 2. På denna bild där Sven Arefeldt leker på pianot, ser man tydligt »rad8prånget» 
kameran har varit snabbare än elektronstrålen. Man ser sålunda här endast ca 202 
linjer - vilket man på originalbilden kunde räkna sig till - mellan vilka finns linjer 
där kontrasterna äro svagare markerade. De senare äro kvar från föregåend e avsökning. 

kvenser och sändareffckter som på stock· 
holmspolisens radiobilstationer. För bilden 
oc,h ljudet användes separata kvartsvAgsan
tenner, som \'oro uppmonterade på China
biografens resp. NK :s tak. 

Den tekniske experten, Engineer in Char
ge, D Jackson omtalade att man tidigare 
varit i Köpenhamn och givit provsändningar 
s~mt att de använda mottagarna möjligen 
ipte skulle komma att kosta mer "n ea 550 
kronor. 

Man observerade vidare under utsändning
en, att strålklls tarljuset ej var särskilt s tarkt 
.- svagare än vid film.in spelning - och del 
uppgavs även alt det endast var hälften av 
vud den franska apparaturen krävde. 

För övrigt kan man notera, att publiken på 
NK följde föreställningarna - som varade 
en kvart - l11ed andlös spänning och att 
mottagningen inte syntes besväras av några 
som helst störningar - vilka senare däremot 
vid en demonstration för flera år sedan full 
·tändigt rev sönder bilden. Kort sagt - den 
ellgelska televisionsdemonstrationen erövrade 
hela Stockholm med storm. Del blev obe
öt.ridlig succes och man undrade barn - när 
får Stockholm cn televisionssändare ? 

Bengt Svedberg. 

Mätningar på tonfrekvensförstärkare 

enligt SEN 36 

Av civilingenjör Holger Marcus 

I mer än tre år har en kommiUe 
sysslat med utarbetande av normer 
för ljudförstärkningsanläggningaJr . 

Ett första förslag till dessa normer, 
SEN 36, trycktes 1946, men det 

visade sig snart, att denna version 
ej var fullständig, varför arbetet 
fortsatt es. Ett nytt förslag som före
låg färdigt i maj delta år och som. 
nu remitterats till olika illsta.nser, 

refereras i nedanstående artikel. 

Det nya förslag till normer för ljud
lörstärkaranläggningar, EN 36-1948, 
som nyligen framlagts, omfattar dels 
egentliga normer för de i IjudJörstär
karan läggningar ingående huvudele
lIlenten (förstärkare, mikrofoner, hög-
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talare), dels lämnas allmänna anvis
ningar för anläggningars utförallde 
och dels beskrives de mätmetoder med 
vilka huvudelementens data skola kon
trolleras. 

För att de här beskrivna mätupp
ställningarna skola få sin rätta bak· 
grund medtages i korthet normernas 
innehåll vad avser förstärkare. I nor
merna har materialet ind lats i tre 
kvalitetsklasser och som första bedöm
ningsgrund har frekvensområdet t j ä
nat enlig följ ande: 

Klass Frekvcnsområde 

l 50- 8000 p/ s 
2 100--5 000 p/ s 
3 300--3000 p/ s 

1321.317 .3 :621.390. B45.02!l. 4 

Den bästa klassen, klass l, skall 
möjliggöra en kvalitetsåtergivning, 
som t. ex. på goda biografer, klass 2 
skall motsvara den kvalitet, som man 
kan nöj a sig med för enklare musik 
och annan underhållning i bostads
rum. Klass 3 skall vara tillräcklig för 
kommandogivning och vid andra till
lämpningar, där uppfattbarhet av tal 
är det enda kriteriet. Den här angivna 
karakterisering n av de tre klasserna 
har i sin tur varit bestämmande för 
de övriga anspråk, som ställes på 
huvudelementets kvalitet. För en för
stärkare föreskriva normerna bl. 8 . 

följande. 
Förstärkaren skall med en avvikels 

309 



av högst 3 dB kunna avgiva nominell 
effekt inom det för klassen gällande 
frekvensområdet och inom området 
400-1000 pi s skall hela nominella 
effekten kunna avgivas. Distorsionen 
får därvid ej överstiga 2 0J0 för klass 
l , 5 0J0 för klass 2 och 10 0J0 för 
klass 3. 

Förstärkaren skall kunna inställas 
så, att förstärkningen inom ovanstå
ende frekvensområden ej avviker mer 
än 3 dB från värdet vid l 000 pis. 

Känsligheten skall vara så stor, att 
en inspänning enligt följande tabell 
skall kunna ge nominell utspänning. 

Inspänning Inspänning Klass på galler' över 50 ohm 

l 2 mV 0,1 mV 
2 5 mV 0,25 mV 
3 10 mV 0,5 mV 

l Gallerimpedansen för en högohmig ingång 
större än l MQ parallellt med högst 200 pF. 

Den nominella utspänningen bör 
vara 50 V. Förstärkarens belastnings
karakteristik skall vara sådan, att ut
spänningen ej ökar mer än 100 % , då 
belastningsresistansen ändras från den 
nominella impedansen till tomgång. 

Normering av störspänningen om· 
fa ttar grundstörnivå, med volymkon
trollerna ställda på lägsta känslighet, 
nominell störnivå, med volymkontrol
lerna i sådant läge att nominell ut
spänning erhålles med den normerade 
inspänningen samt total störnivå med 
volymkontrollerna ställda för högsta 
känslighet_ Följande värden tillåtas 
för 50 V utgång: 

Grund· Nominell TotalKlass törnivå störniva ~ lörn ivå 

l 0,05 0,10 0,15 
2 0,10 0,15 0,25 
3 0,1 5 0,25 0,50 

I det följande refereras de mätmeto
der som anges i llormförslaget för upp
mätning aven förstärkares data. 

Utspänning och uteJJelet 

En förstärkares utgångsdata upp
mätas med en resistiv belastningsimpe. 
dans R2, som väljes i enlighet med 
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fÖriitärkarens nominella utspänning 

V2 och u teffekt P2 

V 2oR.=- - . - P2 

Vid mätning av uteffekten tillföres 
förstärkaren en sinusformad inspän· 
ning V•. Utspänningen V2 uppmätes 
över belastningsresistansen R2• 

Uteffekten P2 watt vid mättillfället 
beräknas med ledning av utspänningen 
och belastningsresistansen. 

På grund av distorsion uppstår 
övertoner i utspänningen, vilka ge ett 
bidrag till uteffekten. Den för lyssna· 
ren värdefulla effekten ·är endast 
grundtoneffekten. Skillnaden mellan 
hela effekten och grundtoneffekten är 
obetydlig vid den enligt normerna 
maximalt tillåtna distorsionen, 10 %. 

Övertonerna medföra i detta fall en 
effektökning av endast l u/o. 

PrekveTl.5kurva 

Den vanliga Irekvenskurvan anger 
överföringsfaktorn (spänningsförstärk
ningen) som funktion av frekvensen. 

Frekvenskurvan uppmätes med för
stärkaren under normala driftförhål
landen, den sinusformade inspän
ningen Vo tillföres ingången via den 
nominella inimpedansen, RI , (ev. via 
en lämplig spännnigsdelare R-r), 
och utspänningen V2 uppmätes över 
den nominella belastningsresistallsen 
R2• Se fig. 1. 

Inimpedansen ges ett för ingången 
avsett värde, för högoimliga ingångar 
50 kQ resistans. Belastningsresistansen 
beräknas enligt den ovan angivna 
formeln. 

Mätningen utföres vid omkring halv 
nominell utspänning. Vid mätningen 
hålles vanligen Vo konstant eller om 
detta är opraktiskt hålles V2 konstant, 
nivån får ej vara så hög att överstyr· 
ning inträffar eller så låg att mät· 
ningen påverkas av störspänningar. 

Frekvenskurvan uppritas på ett rut· 
papper med logaritmisk frekvensskala 
och logaritmisk förstärkningsskala, 

INSPÄNNING urSPÄNNI~ 

Fig. 1. Uppkoppling föl' mätning på först är· 

kare. Obs! ,«R. 


företrädesvis dB-skala, skalproportiu
Ilerna väljas lämpligen så att den loga· 
ritmiska basen är lika för frekvens och 
förstärkning, 6 dB = l oktav. Decibel· 
,rärden för en frekvenskurva beräk· 
nas enligt 20 dB=en frekvensdekad. 
(Exempelvis för A4·format: 20 p/ s
20 kpl s med längden 240 mm, 40 dB 
med längden 160 mm). 

b= 20 lo överfödakt \". mätfrekv. dB 
g överfödakl. v. refJrekv. 

Om spänningen hålles konstant 

il = 20 log utsp~nn. v. mätfrekv. dB 

utspann. v. reUrekv. 


För förstärkaren i figur l är överfö· 


. f k V. nngs a ·torn V: 
Referensfrekvensen sättes vanligen 

till l 000 pi s. Frekvenskurvor upp· 
ritas även för andra data än över· 
föringsfaktorn. Värden för vilka fre· 
kvenskurvor uppritas äro t. ex. ut· 
effekten vid en fixerad distorsion. 
ntgångens inre impedans osv. 

Ex. För all ge mätmetoderna den rätta an· 
knytningen tilJ själva mätningens genom
f;)\ande återges här ett mät protokoll upp· 
la;;t för en liten ljudfilmsförstärkare »AGA 
Ulliversal». (Denna följer ej SEN 36 i sina 
all.ilut ningsdata.l 
FOlocellingången mättes med följande värden 
Belastningsimpedans : R. = 5000om. 
Ingångsimpedans: R. = ID Mohm (ej stan · 

dard, motsvarar fotocell). 
Ut"pänning vid 1000 p/s 35 V = O dB. 
Mii.tinstrument: Tongenerator typ Re, Gene· 

ral Radio. 

Voltmeter Simpsoll uni"ersalinstrument 

modell 260. 


Vid konstant Vo uppmälles 
/ =50 100 200 500 t 000 p/ ~ 

V; = 36 39 37 35 35 1'0 11 

dB = O,2 +1 +0,5 O O 

/= 2000 4000 8000 p/s 
V;= 33 30 24 volt 

dB= - 0,5 -1,3 -3,3 

Samtidigt uppmättes känsligheten till b 

mV in för 50 volt ul. 
Grammofoningången mältes med följand ~ 

\ärden 
R 2 =500 ohm; R.=50 kohm. 
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Ltapänning 35 V vid alla frek, enser, inspän
ningen \'arier ades_ 
"id konstan t V2 uppmättes 

/ = 100 200 500 1000 p/s 
1"1= ;0,25 0,4 0,8 1,0 volt 

dB= +12 +8 +2 O 

f = 2 000 4 000 8000 p/ s 
VI = 1,1 1,25 1,6 volt 

dB = -l - 2 -4 

Jämför fig. 6. 

Distorsion, öve'r·lollsmätning. 

Distorsionen bestämmes vanligen 
'~ ellom uppmätning av de övertoner, 
~Olll uppstå på grund av förstärkarens 
icke lin j ära egenskaper. En vanlig 
mätuppställning visas i fi lY. 2. 

Högpassfiltret spärrar för grund
t,men med släpper igenom samtliga 
Ö\'ertoner. Övertonshalten d avläses 
!Hed hjälp av dämpsatsen och instru
mentet och definieras som 

..:!fektiw _ av överton. i utspänn.
d= . ffckr ivvärde av hela utspänn. .= 

= y'V2 /+V3I2+ .. . 
VVI/2+V2,2+V3?+ ... 

Det är tämligen oväsentligt om man 
föl' kalibreringen räknar med total
effekt eller grundtoneffekt i nämnaren 
e tersom noggrannheten i täljaren är 
avsevärt mindre vid de distorsioner, 
~om tillåtas enl. normerna. Det är svårt 
att få exakt reproducerbara resultat vid 
di storsionsmätningar. Exempelvis kun
na små nätspänningsändringar med
föra avsevärda ändringar i distor
~ lOnen. 

För en bedömning av distorsionen 
kan man i stället för distorsionsmäta
ren enl. fig. 2 an ända en uppställning 
enl. fig. l och ett oscilloskop. Vid 
lämpliga proportioner på dess skärm 

. kan man iakttaga en distorsion av 
il %. Eftersom distorsionsmätare ofta 
ej kunna mäta vid höga och låga fre
b 'enser, kan man vid frekvensgrän
~e flla hjälpa sig fram med ett oscillo
~kop. 

Distorsi nsmätningen kan även ut
töras med en selektiv voltmeter (ana
lysator ) . 

Det mänskliga örat kall linder lämp-
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liga omständigheter och efter övning 
användas för bedömning av distorsio
nen inom vissa frekvensområden. 

Ex. Med en uppställning enligt fig_2 upp· 
mättes vid 400 p/s på den i det föregående 
omnämnda Jjudfilmsförstärkaren följand e 
värden på distorsionen 

V2= 1O 20 40 60 65 70 75 Volt 
el = 0,5 0,5 0,7 1,1 1,.3 1,8 5 o/ u 
1'2 =0,2 0,8 3,3 7,3 8,5 10 11,5 wall 

Se Hg. 7. 

Effektfrekvenskurvan , som anger hur den 
cn 3 u/u dis torderndc utgångseffekten ändrar 
sig med frekvensen uppmättes med en upp
ställning enligt fi g. l och med ett katod
stråleoseilloskop. 

Följande resultat erhöllos : 

f = 30 50 100 1000 3 000 8000 p / s 
V2 = 56 68 73 7:; 73 52 volt 
dB = -2 -1 O O O - 3 

Se iio·. 6. 

I ntermodulation 
Distorsionen kan mätas med ledning 

av de intermodulationsfrekvenser, som 
uppstå när först~irkaren matas med lvå 
frekvenser. 

Intermoclulationsmätningar äro sär
skilt lämpliga för mätning av hela 
system, som innehålla förstärkare, 
lj uduppteckniIlgsanordningar, högta
lare osv. 

Två olika metoder rekommenderas, 
vid den ena användes en låg frekvens, 
som ger den önskade utstyrningen och 
en hög frekvens, vars modulering an
ger distorsionen. Vid den andra meto
den användas två höga frekvenser med 
samma spänning och storleken av den 
uppkommande . differenstonen anger 
distorsionen, som beror på icke linea· 
ritet av andra graden. 

Mätes med en låg frekvens fl och en 
hög frekvens f2 enligt den mätuppställ
ning, som visas i fig. 3, så refereras 
utnivån till summan av den låga och 
höga frekvensens spänningar. Härvid 
blir modulationsfaktorn 4 il 6 gånger 
större än distorsionsfaktorn enligt 
övertonsmätningen beroende på dis
torsionens art. Det förutsättes härvid 
att den låga frekvensens spänning är 
åtminstone 10 gånger större än den 
höga frekvensens. 

Mätes med två höga frekvenser refe· 

UTSPÄNNING 

Fig. 2. Uppkoppling för rnälninp; a\ 
di storsioll. 

reras utnivån till en av de höga fre
kvensernas spänning eller om dessa 
försvagas i systemet refereras till ni
vån från en särskild frekvens t. ex. 
400 pi s. Intermodulationsfaktorn blir 
ungefär lika stor som distorsionsfak· 
torn enliot övertonsmätningen, förut
satt att övertonerna överföras av syste
met utan försvagning. 

Intermodulationsmätningar av båda 
slagen kunna även utföras med hjälp 
aven selektiv voltmeter, (analysator). 

Det mänskliga örat kan vid inter
JI1odulationsmätning med två höga fre
kvenser uppfatta en intennodulation~

faktor av 2 %. 

Känslighet 

Känsligheten uppmätes som inspän
lIing VI med nominell impedans R I vid 
nominell utspänning och med volym
kontrollerna ställda för högsta käm
lighet vid frekvensen l 000 pis. 

Mätning av känsligheten kan även 
utföras vid lägre utspänning, varvid 
dock det erhållna känslighetsvärdet 
skall omräknas till nominell utspän
ning. 

Stöl'spälllzing 

Vid mätning av störspänl1ingen 
kopplas till ingången ett skännat mot
stånd, vars resistans motsvarar in
gångens nominella impedans. För hög
ohmiga ingångar användes SO kf.! 
i serie med 2 000 pF. tgången helas-

Fig. 3. Uppkoppling för intermodulations· 
målning med en hÖi! och en låg frekvens. 
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Fig. 4. Uppkoppling för intermodulations
mätning med t\'å höga frekvenser. 

tas med en nominell resistans enligt 
ovan. Störspänningarna ha vanligen 

låg amplitud och måst därför mätas 
med mätförstärkare eller millivolt

meter för tonfrekvens. Proportionen 
mellan låga frekvenser (mind re än 

150 p/ s) och andra frekvenser (ma
skintoner, brus) bestämmes enklast 

med ett oscilloskop, som synkronIseras 
till nätfrekvensen. Man kan även an

vända filter för att särskilja de olika 
frekvenserna. 

Ex. Vid mätning på den i föregående 
exempel omtalade ljudfilmsförstärkaren er· 
hölls följande värden. 

Störspänningen som uppmättes med milli
voltmeter och med den normerade impedan
sen 50 kohm och 2 000 pF. 
Grundstörnivå : 
Nominell störnivå vid 50 lJ1V 

känslighet: 
.Max. störnivå vid 6 mV känsligh

20 

50 
et 0,.3 

mV 

mV 
V 

Ingångens illre impedans 

Ingångens inre impedans, lin som 
ej är densamma som ingångens nomi

nella impedans uppmätes med en impe
dansrnätare direkt över apparatens 

klämmor under normal drift. 

En annan mätmetod, som ej kräver 
speciell utrustning, grundar sig på den 

ändring i utspänningen som uppstår 
vid inkoppling aven serieresistans R j 

i Hg. L 

Resistansen R , ökas från noll till V~ 
minskat till halva värdet. Härvid ar 

R1 = Z. Är lin rent reaktiv så är R ,= 

= lin vid en minskning av V2 till ca 
70%. 

FÖRSTÄRKARE ~ V, R,z"'m-
_ vl ""9' 

Fig. 5. Uppkoppling för mallllng av ut· 
gångens inre impedans. 
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Ex. Följande värden på ingllngens inre 
impedans erhölls vid mätning på den tidi
gare omtalade ljudfilmsförstärkaren. 

Ingångens inre impedans, som för denna 
fÖlstärkare varierar med frekvensen upp
mättes vid 100 pis till 500 kohm och vid 
l 000 pi s till 140 kohm. 

Utgångens inre impedans 

Utgångens inre impedans Z"t, som 
vanligen ej är densamma som den 

lämpliga belastningsimpedansen upp

mätes med en impedansmätare under 

normal drift. Eftersom man bör mäta 

'I., 

l 

Oi~tQ"~lon vid 400 pJ~ 

I 

to 10 301 40 so 60 "1 "" 

.... 

I 

I 
I' 

'I 

,/ I 
f-

~ 
.w 51. ,ow

Utspbnning VQlt/~o n 

Fig;. 7. Distorsionskurva för ljudfilmsförstär
kare upptagen enligt normerna i 

SEN-36-1948. 

Inom förstärkarens hela frekvensom

råd e användes lämpligen indikering 
med instrument. 

En annan mätmetod, som ej kräver 

de 

''0 

• 5 

- s 

o 

-5 

- - -I -+ -:I=I::.j:~ -.- . -
Sk H - I- _I-I _1+ -

- G_ommofon 1+ -1

dB 

ing8ng :, kQ. .- -- -
+tij=i=l-~ 

-
~ 

• < 

_o' x 
· 1 -

=* 
Filmingång 10 M>l ." - +t-e till ut~~g 500 Q 

-'
-

_~f W 

_ .. 
-. 
. rl ,...L -

- , 

, - O dB:~,,:,..;:i?_ 3% di.tors~o~i.t- ,, 
- [~kt- rel<ven.~urvon Soon ut llng l 

~ I ++t 11-+-t--H-t-~trl~ I -=FfR=P::1 - 1
H H - :-r:~~~ ]t~;·d -
H-- H --

-

, •3 4 5 1 10 :5 4 S 

Fig. 6. Frekvenskurvor för ljudfilmsförstärkare 

Ett gott råd 

speciell utrustning grundar sig på dell 

spänningsändring som uppstår ,-ir! 

ändring av belastningen. Se fig. 5. 

Spänningen som tillföres förstärka

rens ingång skall vara konstant, ut

späningen får ej överstiga den nomi· 
nella utspäningen under något belast

ningsfall (t. ex. tomgång). 

För två belastningsfall t. ex. R2' och 

R2" kan utgångens inre impedans, om 

den är resistiv beräknas enligt 

l-~L 
, , V~/ ' 
llll = R2 V/ R ' 

2 

Om det ena belastningsfallet mol

svarar tomgång fås 

-R (' Vtomgån ,' -1 )lJul -' :"! V 
, 2 

Ex. Följande värden på utgången. inre 
impedans erhölls vid mätning på dcn i tidi
gare exempel omtalade förstärkaren. Lt
gångens inre impedans uppmättes genom 
pänningshöjningen ,'id ändring från nomi

nell helastning 500 ohm till tomgång. 

Följande värden erhölls: 

f= 50 500 3000 B 000 PiS 

V2 = 20 20 20 20 ,·oh. 

28 30 29 \"011Vtoll/ g = 27 
R =li.'i 200 250 22:; 011111 

lit 

o 

o 

5 

10 37 J 4 5 7 10 
f -

upptagna p.nligt normerna SEN-36·19 18. 

.till våra lösnummerköpare. Genom pappersransoneringelI måste POPULÄR 
RADIO:5 bruttoupplaga begränsas. Om Ni prenumererar behöver Ni emel
lertid inte riskera luckor i 1949 års årgång. 

POULÄR RADIO NR 12/1948 



l 

Dubbelsuperheterodyn för kortvåg 

Av civilingenjör Carl Akrell 

Superheterodyner med dubbel frek
vensomvandling ha tidigare beskri
vits i POPULÄR RADI01_ Bland här 
behandlade apparattyper förekommer 
en mottagare, vars första oscillator är 
kristallstyrd och sålunda arbetar på 
en fast frekvens_ Avstämning inom 
begränsade områden möjliggöres ge
nom variation av andra oscillator
frekvensen. Då den kristallstyrda 
oscillatorn arbetar på en hög frekvens, 
blir mottagning med utomordentlig 
frekvensstabilitet möjlig. Arbetssättet 
illustreras bäst av blockschemat i 
fig. 1 som avser en mottagare för 20
och 40-metersbanden (14000-14400 
kp/ s och 7000-7400 kpl s resp.), 
som kortfattat beskrevs i POPULÄR 
RADIO nr 5 1947, s. 132 och 133. 

En av författaren konstruerad 
kristallstyrd 14+2-rörs dubbelsuper
heterodyn avsedd för mottagning av 
sju kortvågsområden, 16, 19, 25, 30, 
(35), 40 och 50-metersbanden, kom
mer nedan att beskrivas. Apparaten 
har uteslutande byggts med tanke på 

AKRELL, C: Om dubbelsuperheterodyner 
för ultrakortvåg, Populär Radio 1947, nr 5, 
s. 127, nr 9, s. 212. 

rundradiomottagning, varvid stations
inställningen förenklats så mycket som 
möjligt. Detta har åstadkommits ge
nom att endast de delar av kortvågs
området, där rundradiostationer i 
större antal förekomma, medtagits, 
varigenom skalan kunnat graderas så 
att viss station utan svårighet kan in
ställas. Lin j alskalan är 180 mm lång, 
motsvarande ett frekvensområde om 
600 kpl s, varför varje station upptar 
ca 3 mm. Genom val av ovan angiven 
dubbelsuperheterodyntyp kan dess
utom all märkbar inverkan av frek
vensdrift elimineras, vilket även gäl
ler från det ögonblick mottagaren slås 
till. För att ytterligare underlätta in
ställningen har apparaten försetts med 
automatisk fin avstämning (AFK), ver
kande inom ± 3 kpls relativt varje 
stations mittfrekvens. 

Mottagarens konstruktion framgår 
av fig. 2. På apparatens framsida finns 
sett från vänster till höger följande 
inställningsorgan : 

I övre raden återfinnes volymkon
troll för styrkereglering samt ström
brytare för från- och tillslag av mot
tagaren, vidare frekvensområdesom

621.300.621.53.029.58 

kopplare för val av önskat kortvågs
band och slutligen en ratt för inställ
ning av önskad station. 

I undre raden återfinnes en lokal
stationsomkopplare, som inkopplar en 
speciell lokalmottagardel med hög
frekvens- och detektorsteg. Vidare 
finns i den undre raden en omkopp
lare för från- och tillslag av den auto
matiska finavstänmingen. 

Apparatens blocksche,ma. 
Ett blockschema av mottagaren har 

införts i fig. 3. Apparaten har indelats 
i 17 steg och kan i korthet beskrivas 
på följande sätt, varvid som exempel 
antagits att frekvensområdet 18 260
17660 kpls tas emot. 
1. 	Antennsteg med ingångskrets dels 

för lokalstationsdelen avstämd till 
704 kp I s = fat' (Spånga) och dels 
för kortvågsdelen fast avstämd för 
mottagning inom fat' = 18260
17660 kp/ s. Sekundärkretsens Q
värde har härvid valts så lågt att 
utan variabel avstämning mottag
ning inom detta frekvensområde 
blir möjlig. Lokalstations- och 
kortvågskretsarna äro seriekopp

12.AT7 f ml 6BA6 'mI CöBE6 fmZ 6BA6 f mZ 
fiJ6 (350()/(p/J) fiSK 7 (3SOakp/~) 6SA? 450/cp/J 651<7 4S0 /<P/J 

~-'-~~lhr~~~~~I~rr~~~~ --~----~-

AVK-Jpönning 

5350 Icp/J 

f01 kp/J f02 kp/:; f01 kp/J fml kp/:; faz kp/.s fmZ kp/,' 

14000 -14400 7400- 7000 10700 3300-3700 eS50  3i!SO 450 

'alm = 142CJo fa2m = 7200 fx = 5350 fmlm = 3500 

Fig. 1. Blockschema av dubbelsuperheterodyn med kristallstyrd första oscillator. Avs tämn ing inom smala frekvensbancl utföres genom alt 
va riera andra oscillatorfrekvensen. Våglängd somkopplingen i antennkTe t~en sker i detta faU lämpligen genom kortslutning avena in
gllngsbandfilLrets sekund ärkrets. I exemplet har an tagi ts alt mottagaren är avsedd för 20- och 4.0·meters amatörbanden . 
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lade med varandra, varigenom om
koppling av antennsteget blir onö
dig_ 

2. Högfrekvenssteg 	 med på anod
sidari inlagd fast avstämd mellan
krets, vars Q-värde valts så lågt att 
mottagning inom 1,,/'= 18 260
17660 kp/ s blir möjlig. 

3. Första blandarsteg. Detta steg till
föres oscillatorspänning från mot
tagarens kristallstyrda första oscil
lator med frekvensen 101 = 16660 
kp/ s, vidare signalspänning från 
högfrekvenssteget inom frekvens
området 18260-17 660 kp/ s. 
Signal- och oscillatorspänningarna 
blandas, varvid vid mottagning av 
16-metersbandet sununafrekvensen 
(första mellanfrekvensen) Im/ = 
=1600-1000 kp/ s erhålles. På 
blandarstegets anodsida är inlagd 
en bredbandskrets fast avstämd 
mitt på första mellanfrekvensen 

Imlm=1300 kp/s. 

fig. 2. Fotografi aven 14+2-rörs dubbelsuperheterodyn arbetande enligt den princip, som 
angivits i blockschemat i fig. 1. 

4. Kristallstyrt 	 oscilIatorsteg, vilket 
tillför första blandarsteget lämplig 
oscillatorspänning med frekvensen 

101 = 16 660 kp/s. 
5. 	 Första mellanfrekvensförstärkar

steg med på anodsidan inlagd 
inom första mellanfrekvensområ· 
det Im/' = 1600-1000 kp/s va
riabelt avstämbar krets. 

6. 	 Andra blandarsteg. Till detta steg 

inmatas oscillatorspänning, vars 
frekvens 102 varieras mellan 2 060 
och l 460 kpls. Mellanfrekvens
och oscillatorspänningarna blan
das i detta steg, varvid skillnads
frekvensen (and ra mellanfrekven
sen) 1m2' =460 kp/ s erhålles. På 
blandarstegets anodsida är inlagd 
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frek""n>om~d.50mkopplore Avstämning ' Automatisk finavstömning LOkolstc+ionsomkopplora Volymkontroll +strömbryrore 

Bele('.kning fo : fal" . f", k f01 f m, 
, 

f. " mI f02 f m2 
, 

fm2 " f d ' fd" , I f. " faL al 

Kretstyp An"nnk~f>, 
kortvag 

Gallerkrds, 
kortvåg 

03C.5/-efJ, 
styrkretsor 

05C.St"g. 
onodkrV3 

MF-kre/s, 
bredbandsfy~ 

Ga/lerkrels, 
meJIan fn!kv. 

OS<.5;eq, 
AFl< -kJJnlr: 

MF-frans
forma/or 

Mf-trans· 
formotor AFK·kf?f> i'!FK-Kret.> 

Loko/Motions 
kretsar 

frekv••s kp/S 16260- '7660 IIl260-17660 6330 Z. IGG60 1GOO-1000 1600-1000 Z060-1460 460 460 463 457 - I 

Fig. 3. Blockschema av en 14+2·rörs dubbelsuperheterodyn arbetande enligt den princip, som angivits i fig. 1. Apparatens konstruktion 
framgår av fig. 2. 
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en mellanfrekvenstransformator av 
vanlig konstruktion med band· 
bredden 8 a 10 kp/ s. 

7. Andra oscillatorsteg, vilket tillför 
andra blandarsteget lämplig osciI· 
latorspänning med en frekvens, 
som är kontinuerligt variabel 
inom 102=2060-1460 kp/ s. An
dra blandarstegets gallerkrets av
stämmes samtidigt inom frekvens
området 1600-1000 kp/s och 
kretsarnas resonansfrekvenser va· 
rieras kapacitivt med en 2·gangs 
kondensator. 

8. AFK.kontrollsteg 	 (reaktanssteg) 
med vilket oscillatorstegets frek
vens 102 kan varieras någon kp/ s 
uppåt eller nedåt relativt sin mitt
frekvens (i detta falI ± 3 kp/ s). 
Frekvensvariationen styres av den 
till AFK-kontrollsteget tillförda 
AFK-spänningen. 

9. 	Andra mellanfrekvensförstärkar
steg med på anodsidan inlagd mel

lanfrekvenstransformator (f2m" = 
=460 kp/ s). 

10. Detektorsteg 	 för såväl kortvågs
som lokalstationsmottagning. De
tektorrörets ena diod är ansluten 
till kortvågsmottagarens mellan
frekvensförstärkare och den andra 
dioden till lokalmottagarells hög
frekvensförstärkare. 

Il. 	Högfrekvenssteg med på anod
sidan inlagd fast avstämd hög
frekvenstransformator (far = 704 
kp/ s, Spånga). 

12. Indikatorsteg 	 med s. k. avstäm
ningsöga använt dels på vanligt 
sätt för att nnderlätta stations
inställningen inom kortvågsområ
dena och dels såsom indikator för 
lokal- eller kortvågsmottagning. 

13. Amplitudbegränsarsteg 	 med på 
anodsidan inlagd AFK-detektor
krets. 

14. AFK-detektorsteg med tillhörande 
kretsar avstämda tillf/ = 463 kp/ s 

och fi' =457 kp/ s. Från AFK
detektorn erhålles den för automa
tiska finavstiimningen erforderliga 
AFK -spänningen. 

15. Lågfrekvensförstärkarsteg för för
stärkning av tonfrekvensen. 

16. Slutsteg. 
17. Likriktarsteg, som lämnar för mot· 

tagarens olika steg erforderlig 
anodspänning. 

I blockschemat ha de för en mot· 
tagare av denna typ nödvändiga ste· 
gen inramats med streckade linjer. De 
olika inställningsorganen och de ele· 
ment, som dessa påverka, ha även 
inritats. Mottagaren sedd uppifrån 
visas i fig. 4, av vilken framgår de 
olika i apparaten ingående komponen. 
temas placering. Chassiet är uppdelat 
i två delar, den ena (överst på bil
den) innehållande lokalmottagardelens 
högfrekvens. (Il) och detektorsteg 
(10) samt kortvågsdelens andra mel
lanfrekvenssteg (9), detektor- (10" 

HögtCJloreuttag Antennonstutning 

AFK-omelitud- Detektorrör tO 
ArK-kretsar begr.-rcir 13 Likriktarrör 17 
AFK-rör Motst&nd~rör 

Slutrör 16 

HF-rör t1 ----~~~~ 	 MF- tro~f.. utg&ng 

HF-transf. -_~.:......~ 

HF-rör 2. --~;.;::::::;; MF - transf. ing8ng 

Blondarrör 3 Blandarrör 6 

Av~tömning5kond. 

05c.illotorrÖr 7 

Indikotorrör AFK- kontroll rör a 
uallerkretsar, allerkrets. 
kortvög 	 blandar.steg 

Volymkontroll + strömbrytare Fr~.w.\IPr''''omrodes AV!l~ömning
omk.opplareAutomatisk finov~tämning 	 Lokal~totionsomkopplore 

Fig. 4. Fotografi av en 14+2·rörs dubbelsuperheterodyn sedd uppifrån. I fot ografiet ha de olika komponenternas placering 8amt signalens 
väg genom lnottagaren angivits. 
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i AFK-amplitudbegränsar- (13) och 
AFK-detektorsteg (14), vidare ingå i 
denna del av apparaten lågfrekvens
(15), slut- (16) och likriktarsteg (17)_ 
I den andra delen av mottagaren 
(nederst på bilden) ingå kortvågs
delens högfrekvens- (2), första blan
dar- (3), kristallosciJJator- (4), första 
mellanfrekvens- (5) och andra blan
darsteg (6) med tillhörande oscillator· 
(7) och AFK.kontrollsteg (8). I figu. 
ren har även signalens väg genom 
mottagaren inritats. 

God skärmning nödvändig. 
För att i största möjliga utsträck· 

ning undvika visseltoner, som kunna 
uppstå på grund av att mottagaren 
försetts med två oscillatorer, som sam· 
tidigt arbeta på olika frekvenser, 
har andra blandarsteget med tillhö' 
rande oscillator· och AFK-kontroll· 
-steg inbyggts i en skärmburk (nederst 
.till höger i figuren), vidare har av 

sa111111a orsak mellan blandarrören in· 
lagts ett mellansteg. Om ej stor för· 
siktighet med disponeringen av mot· 
tagaren iakttages, komma oscilla· 
torernas grund. och övertoner att 
blandas med varandra och orsaka stÖ· 
rande visseltoner inom de mottagna 
frekvensområdena. Speciellt andra 
oscillatorn, som arbetar på en låg 
grundfrekvens, kan ogynnsamt på. 
verka resultatet. Visseltoner på en 
eller två frekvenser torde även vid en 
väl disponerad konstruktion knappast 
kunna undvikas. 

jjJJottagal'ens principschema. 

Principschema för mottagarens an· 
tenn·, högfrekvens·, första blandar· 
och kristalloscillatorsteg återges i fig. 
5, i vilken figur även värdena på i 
schemat ingående motstånd och kon· 
densatorer angivits. Data pi'l kretsarna 
och mottagna frekvensområden ha in· 
förts i tabell 1. Kretsarna ha diirvid 

HÖGfR~KVWS5"TE.G 2 BlANDAR5T~G 3 05CILLATOR5TE.Ci <\. 

Fig. 5. Schema av dubbeIsuperheterodynens antenn-, högfrekvens-, första blandar· och kristalloscillatorsteg. Ohs. beteckningarna RIFG 
(krets KR2l och Ra1 (blandarstegets skärmgaller) skall vara R2FG och Ra4 resp. I sehemat ingående kondensatorer, motstånd och 

drosslar äro: 

Cl1 = 100 pF (glimmer) C23 = 0,2 ,aF Ond.-fri) 

C12 = 200 pF (glimmer) =100 pF (glimmer)
C24 
C13 =5000 pF, 3000 V Ca1 = 0,05 ,aF Ond.·fri) 
C21 = 0,05 ,aF Ond.·fri) C3. = 0,05 ,aF Ond.·fri) 
C22 = 0,05 /-f-F (ind .·fri) C33 = 100 pF (glimmer) 

CH = 0,05 f,F Ond.-fri) R'I = 200 O 
C'l = 0,05 p.F (ind.·fri) R,., = 15 000 O 
C'2 = 0,05 f tF Ond.-fri) R;; = 10000 O 
C43 = 0,2 f tF (ind.-fri) R'1l = 200 O 
C4; = 100 pF (glimmer) R32 = 50000 O 

dimensionerats för mottagning av 
tabellen under »Mottaget frekvensom· 
råde» angivna områden. Sålunda är 
apparaten inom exempelvis 50-meters· 
bandet avsedd för mottagning av 
frekvensområdet 6 000-6 200 kp/s 
eller ett frekvensområde om blott 200 
kpls och skalan har graderats endast 
inom detta område (fig. 2). 

Antennstegets kortvågskrets KRl 
avstämmes mitt på resp. band genom 
inkoppling (On) av lämplig trimmer 
KIX. Av tabellen framgår att om 
spolen L13-L14 lindas så, att kret· 
sens Q.värde blir ~ 25, inga yttre 
dämpmotstånd erfordras. Är Q-värdet 
högre kan över trimmrarna motstånd 
inläggas med sådant värde, att i tabel· 
len uppgivet Q-värde erhålles. En 
lokalstationskrets LlI-Ll2-Kll in
går vidare iantennsteget. Lokalkretsen 
är seriekopplad med kortvågskretsens 
primärlindning L13, varigenom an· 
tennsteget förenklas och omkoppling 

R'4 = 10000 O D21 = korlvågsdrosscl 
RH =100 O D41 = kortvågsdrossel 
R42 = 0,l MO Högfrekvensrör = 7H7 
R43 = 10000 O Första hlandarrör = 7Q7 
R44 = O,l MO Första oseillatorrör = 6AG5 

Uppgifter om i schemat ingående kretsar återfinnas i tabell L 
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,----cl.--c - · --:-l----.----- -- II --- ---:I:- ~;:--Dämpn-ing id 1600 och I blir onödig. Lämplig...--- ,,-"1j 1-; ---- -~ lokalstatiolls-
Dl}~ ni> f I 000 I.... Q o V'! ""'OIJ - o.. 

'" '" - ...:.: ~ o ~ v EQ P: c ii"':': 1 000 k pis = 6 d B då frekvens inställes med trimmern KIL
ni l 

<l ~ Q_3~ 3 ,5____~ ~ ~U= Ikpl s - - :.; ~ E'- ...:.: Q:l ~ "- . ,,----___ __ ___ d- ~ "- ~ Då kortvågskretsen är rätt intrimma ] l --;- ,-=--I----.-----=------ -g"-' mitt på resp. frekvensområden erhål. 

l::.c ~ P<:: - , - les vid i tabellen angivet Q-värde en 
~ ] _ , -1-----------------------·--- dämpning i bandkanterna av ca 3 dB. 
:0 '" '" % Q 

~ ""' E ::.:: Fyra parallellresonanskretsar, en för 
-i5 11.--., , vardera av banden 16, 19, 25 och 31 
°i 2 :3 

1 

~ ~ ~ ~ § m, ha inlagts (KR2) på högfrekvens-JI; -,2::: ~ , f Q Q , .....l '-'~ I Q I Q ~ stegets anodsida. Vidare inkopplas _- ::.:: .. '" '" I '" '" '" '" I '" (021) på 41- och SO-metersbanden en~ c: t; ~ kpjs 00 co ~ 00 00 r-... 

x 

--I '"'" I ~ ~ 1 - - "' I <"I I '" I ,~ I "" hårt dämpad parallellresonanskrets, 
~ ~ ~ ~ I I X ;:; X X X X bestående av L2FG, R2FG. Såsom av
~ el ~ - ---;-- ----;--------+----+-- '"-7----;-----1 stämningskapacitans verkar en shunt

-i5 ~ t: ~ ""' $5~ 6 ~ ~ ~ § $5~ 6 ~ § ~ ~ kapacitans, som består av rörens in
~ ~ ~ o. ::<: cc :.o ;:;: ~ :2 ;:;: :2 ~ cc :.o ;!: ~ :2 ;!: S och utgångskapacitanser samt läck

1-"'-"'---'1;"-- 1\ :t I 11 :r: - li :r: -, ~~ I II l: ,-II-l: -kapacitans på grund av ledningsdrag:: ~ :~ :~ I :: ~ :; ~ :~ :; ~ ningen (K2FG ~ 25 pF) . Då kort
vågskretsarna på 16, 19, 25 och 31

f o,lf x I ...:.:~ <"I I '" I '" I - I .... I .... metersbanden äro rätt intrimmade mitt 

,,~ If '1---0 -"';,- 0 - -,o I o o , o på resp. frekvensområden erhålles vid 
t!u 01 '-O '-O ~ f'"'"'I l"i C""-l 


""' ~ kris 
 ~ ~ ~ l2 l2 ~ i tabellen angivna Q-värden en dämp
1----+-----+----+-----.-1----1:---- ning i bandkanterna av ca 3 dB. På 

~;:::;-~ ~~~ I1 ~f~ * §'~ . ~~~ ~~~ grund av den använda höga första 
;!: C~ ::.:: '-'~ , '-'~ ::.:: '-'.,., 1 ~ C-~ ::.:: C-~ mellanfrekvensen Iml kan en enda för

selektionskrets på 41 och SO-meters
banden anses vara tillräcklig. I ~ 

o Till blandarstegets oscillatorgaller o on 
\O tillföres oscillatorspänning av för resp. 

frekvensområde lämplig fast kristall-
I 

styrd frekvens. På anodsidan är in-
o 
o lagd en bredbandskrets KR3 (L31- R33-K31) avstämd till resonans mp-d 

medelmellanfrekvensen fmIm = l 300 
kp/s. Bandbredtlen är 600 kp/ s och 
dämpningen ca 6 dB i bandkantema, 
1000 och 1600 kp/s. Kretsens Q
värde är mycket lågt och stegförstärk
ningen blir blott 3 il 6 ggr, vilket 
resultat, då mer än tillräcklig förstärk
ning erhålles i mottagarens övriga 
steg, är fullt tillfredsställande. Från 
blandarstegets anodkrets tillföres mel
lallfrekvensspännillgen första mellan
frekvenssteget via kondensatorn ess. 

Den kristallstyrda oscillatorn är 
»tri-tet»-kopplad. Skärmgallret hos 
oscillatorröret användes på motsvaran
de sätt som en anod vid en kristall
styrd triodoscillator (KR40). Styr-

c..? 
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kristallen inlägges mellan rörets galler Forskning och ingenjörsvetenskap 
och katod och en avstämd krets in
kopplas mellan katod och »jord» vid General Electric 
(skärmgaller ) _ Medelst omkopplarsek
tionerna 042, 043 och 044 väljes för 
det mottagna frekvensområdet lämplig 
kristall X4.1, X42 eller X43 samt lämp
lig katodkrets, vilken senare avstäm
mes till en relativt kristallfrekvensen 
fx högre frekvens. På oscillatorrörets 
anodsida är inlagd en krets KR4 (L41 
-K4X), som avstämmes till kristall
frekvensen fx eller andra eller tredje 
övertonen till denna beroende på det 
mottagna frekvensområdet. Avstäm
ningen utföres med fasta trimrar och 
omkopplingen sker genom omkopplar
sektionen 041. Då som i föreliggande 
fall styrkristallens grundfrekvens skall 
kunna uttagas vid anod kretsen, har 
största omsorg nedlagts på att undvika 
koppling mellan oscillatorstegets olika 
kretsar. 

(forts.) 

Ekoradi~ 

Att medelst radio lokalisera exempelvis 
flygplan har i dagligt tal tekniker emellan 
och även i tidningspressen ibland kallats 
:tradiolokalisering», som är en direkt över· 
sättning av det engelska radiolocation. Ter· 
men är obekväm genom sin längd, och ännu 
otympligare bli dess sammansättningar t. ex. 
»radiolokaliseringsapparat». Förbättringsför. 
sök sådana som »radiolokator» äro ej heller 
tillfredsställande. 
. Krigsmaterialverkets teletekniska delega. 
tion har inom sitt nomenklaturutskott disku. 
terat denna fråga och slutligen enats om 
termen: ekoradio. Följande benämningar 
och definitioner äro föreslagna, och tillstyr. 
kas av TNC: 

ekoradio innebär bestämning av riktning 
eller avstånd eller bådadera till föremål så· 
80m flygplan, fartyg, kust, medelst radio· 
vågor som reflekteras mot föremålet; 

ekoradio enligt interjerensprincipen grun 
dar sig på uppmätning av den frekvensskill. 
nad som, när frekvensen hos den utsända 
vågen kontinuerligt ändras, yttrar sig som 
interferens mellan denna och den samtidigt 
mottagna reflekterande vågen; frekvensskill· 
naden är entydigt beroende av avståndet till 
det reflekterande föremålet; 

ekoradio enligt impulsprincipen grundar 
sig på uppmätning av tidsskillnaden mellan 
sändning och mottagning av korta impulser; 
tidsskillnaden är proportionell mot avstån. 
det till det reflekterande föremålet. 

I likhet med ordet radio representerar 
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Om »Forskning och ingenjörsvetenskap vid 
General Electric Company» talade den 
svenskfödde och numera världsberömde dr 
Ernst Alexandersson i ett synnerligen upp
marksamma"t föredrag på Tekniska Högsko
lan den 7 oktober. Rektor Ragnar Woxen 
hälsade dr Alexandersson välkommen och er
iUlade om, att det är nära 50 år sedan dr 
Alexandersson utexaminerades från Tekniska 
Högskolan. 

Det var framförallt den omständigheten att 
fOlskare och ingenjörer vid General Electric 
fick så fria händer att följ a sina egna in· 
tentioner, som gjorde att jag beslöt mig för 
att stanna kvar vid detta företag, sade dr 
Alexandersson i sitt föredrag. Talaren un
derströk, hur betydelsefullt det är, att veten
skapsmän och ingenjörer förs samman. De 
arbetar visserligen från skilda utgångspunk
ter och med olika mål: vetenskapsmannen 
arbetar på att öka vårt vetande, ingenjören 
strävar efter att omsätta vetandet i nyttighe· 
teJ:. Kombinaionen vetenskapsmän-ingenjö
Tf:r är därför utomordentligt gynnsam för att 
snabbt nyttiggöra vetenskapens landvinning· 
ar. 

Sedan dr Alexandersson mera i förbigåen
de berört sin världsberömda högfrekvensge
nCl ator och det mottagaresystem med selek· 
tiva kretsar, som betytt så utomordentligt 
m"cket för den radiotekniska utvecklingen, 
k~m han in på de senaste årens forsknings
resultat. Under senare år har jag alltmera 
kommit att ägna mig åt problemet att om· 
vandla högspänd växelström till likström med 
hjälp av kvicksilverånglikriktare, sade tal. 
:Men svaret på frågan, om likström eller 
växelström skall användas vid överföring av 
mycket höga effekt belopp kOlruner dock sä
kert att lösas i Sverige. Den lOO-mila expe
rimentlinje som byggts mellan Harsprånget 
och Hallsberg kommer säkerligen att ge be
l} delsefulla erfarenheter på detta omrllde. 
Vilket svstem - ett förbättrat växelströms
system eiler ett likströmssystem - som kom
mer att avgå med segern är det ännu för ti
digt att uttala sig om. Vilket system det än 
blir, så är dock det forskningsarbete som 
lagts ned på de två alternativa systemen på 
intet sät bortkastad möda. De forskningsre· 
sultat som framkommit har redan givit upp· 
hov till många och ofta alldeles oväntade 
uppfinningar. 

Till senare Ilrs forskningsresultat är även 
att räkna en liten masspektrometer och en 
anordning, som möjliggör bl. a. bestämning 

ekoradio ett tämligen abstrakt begrepp och 
måste vid konkret användning sammansättas 
eller på annat sätt förses med bestämningar, 
t. ex. ekoradiostation, ekoradiosändare, eko· 
radiomottagare, ekoradioundersökning ; sök· 
Iling med ekoradio, utrustad med ekoradio 
osv. 

Det har mot »ekoradio» gjorts den invänd· 

001.891 :621.3 

Dr Ernst Alexandersson. 

al' en eleklrons absoluta dimensioner. Denna 
senare anordning, består strängt taget endast 
aven mikrovågsgenerator och en mottag· 
ningsanordning med vilken man kan avläsa 
dampningen av strålningen från en sådan. 
Denna anordning har bl. a. fått vidsträckt 
användning för bestämning av gasers egen
skaper. 

Dr Alexandersson nämnde inte mycket om 
sina egna insatser och det kan därför vara 
lämpligt alt här tillägga, att han har mer än 
300 olika radiopatent inom radio- och tele
vi~ionsområdet. Under 1920-talet gjorde han 
elt ovärderligt pionjärarbete ifråga om televi· 
sion och bildradio. Senare byggde han ett 
system för förstärkning och automatisk kon· 
troll, amplidyneu, som visade sig mångsidigt 
amändbar för både militära och industriella 
ändamål. Han uppfann oc.kså en höjdmätare 
för flygplan, baserad på radioeko och anord· 
ningar för automatisk styrning och andra na
vigationshjälpmedel för flygplan . Han har 
också utarbetat nya typer av antenner och en 
ny typ av omformare för omformning av 
växelström till likström. Det är denna senare 
uppfinning, som kommit till användning i 
det system för överföring av mycket stor ef· 
fckt med hjälp av likström, som han om
uämnde i sitt föredrag. 

Sch. 

ningen att termen skulle kunna misstydas 
som störningsfenomenet »radioeko», vilket 
uppstår genom icke önskad re[]exion eller 
t. ex. när kortvågssignaler gå en eller flera 
gånger runt jorden. Denna feltydningsrisk 
tyckes dock inte vara så stor och torde ge· 
nom lämplig formulering lätt kunna av· 
värjas. 
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Pral{tiska synpunkter på S U P E R flY G G E 
Av ingenjör Folke Wedin 

Oscillatorkretsens konstruktion och trimning behandlas denna 
artikel. 

4:e utbyggnadsstadiet 

Spolsystem för blandarsteget. 

Sedan trimmningen av MF.steget 
fullbordats, äro vi mogna för att ta 
itu med de för blandarrörets signal. 
och oscillatordel avsedda stämkretsar
na eller spolsystemet. Då har man 
först att välja mellan att köpa det 
färdigt eller att försöka tillverka det 
själv. Det förra inbesparar en hel del 
arbete, men kostar i stället mera 
pengar. Vidare är det svårt att få tag 
i spolsystem, som passar ens person
liga önskemål, vanligen äro de endast 
utförda med en 3--4 våglängdsområ
den utan hänsyn till den på kortvåg 
så nödvändiga bandspridningen. Hur 
som helst, spolsystemet för en super
heterodyn kan varieras på många 
olika sätt, och här kommer att med
tugas endast några konstruktions
exempel, avsedda att tjäna till väg
ledning. 

+ 

+M_ 

Fig. lO. Oscillatorkrets för mellanvåg. Ca = 
=0.1 f~F. Cs=.lOO pF. Cg =200 pF. ClO = 
= 5-40 pF t~lmmer. CH = 500 pF. CC! = 
=500 pF vanabel kond. Ru och Rt se 
tabellen till fig. 5. Rt c, =50 kQ li2W. 
Obs. beteckningarna L t och L 2 ha bytt plats 

på fig. 
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Spolsystem för mellanvåg 
l) Spolsystem för mellanvåg (200 

-600 m), uppbyggt kring 2·gang 

kon~ensator på 2X 500 pF. 

Oscillatorkretsens konstruktion 
Lämpligt schema, se fig. 10. R13, 

RH, RI5 samt Ca äro desamma som 
i fig. 5. CI2 är avstämningskondensa
torn, som tillsammans med avkort
ningskondensatorn Cu , . trimkonden
satorn CIO och avstämningsspolen LI 

skall ge den önskade frekvensvaria
tionen. bör ha en induktans avL1 

omkring 90 ,uH, vilket t. ex. kan 
åstadkommas genom att linda 50 el. 75 
varv litztråd på någon Hten trevlig 
spolstomme med trimkärna. L2 är 
återkopplingsspolen, som lindas intill 
L1 med omkring 20 varv. Vid »M» 
anslutes en mA-meter med fullt ut
slag för l mA . . Sedan detta utförts, 
inkopplas glöd- och anodspänning för 
ett första prov. Om oscillatorn nu 
svänger, skall detta synas därpå att 
mA-metern gör utslag. Om inget ut
slag erhålles, kan det tänkas att L., 
blivit lindad åt fel håll. Vidare få; 
man prova med att variera inställ
ningen på avstämningskondensatorn 
C12• Även i normala fall brukar gal
lerströmmen variera ganska kraftigt 
med avstämningskapacitansen. Blir 
strömmen alltför svag (under 0,1 mA) 
i något läge, bör återkopplingsgraden 
höjas genom att varvtalet i Lz ökas 
eller genom att spolarna lindas när
mare varandra. Detta får provas ut. 
För att få gallerströmmen jämn över 
hela avstämningsområdet - den bör 

621.306.621.'(;4 

hållas mellan 0,1 och 0,5 mA - får 
man sedan seriekoppla L2 med ett 
motstånd av storleksordningen 1.000 
ohm. Det lämpligaste värdet utprovas. 
Eventuellt kan L2 lindas av motstånds
tråd. Efter detta borttao-es mA-metern b , 

och gallerläckan kopplas direkt till 
katoden. 

Oscillatorkretsens trimning 
Signalen inmatas som förut över 

motståndet R IG iblandarrörets . galler
krets (fig. 5). Signalgeneratorn stäl· 
les på 500 kpl s (600 m), och sedan 
skall först L1 justeras, så att signalen 
kommer in då man har inställt av
stämningskondensatorn Cl2 (fig. 8) 
på maximal kapacitans. Grovjusterillg 
av L1 utföres genom att linda av och 
på varv, finjustering genom att skruva 
på trimkärnan. Se upp för övertoner 
från signalgeneratorn ! 

Trimkondensatorn CJO justeras med 
Cl2 i minimiläge och signalgeneratorn 
på 1.500 kpls (200 m). Vid trim
ningen av L1 kan det tänkas att kopp-

A + 

J 

Fig. 11. Signalkrets för mellanvåg. C.= 
=C7 =0.1 .uF. Cta =500 pF variabel kond. 

=100 pF variabel kond. L. . se text.C14 
och R\ot. se tabellen till fig. 5.Rt2 
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lingsgraden mellan LI och L2 ändras, 
så att oscillatorns gallerström åter får 
kontrolleras. Det kan således bli en 
hel del justeringar fram och tillbaka. 

Signalkretsens konstruktion 
Lämpligt schema framgår av fig. 

11. Kopplingen har valts så enkel som 
möjligt för att ej bereda onödiga 
svårigheter. Det i blandarrörets gal
ler krets förut placerade motståndet 

har ersatts med en avstämd krets RI6 

C13 L3• En variabel kondensator CI4 

användes dels som trimkondensator 
och dels som kopplingskondensator 
för antennen. CI3 är den variabla av
stämningskondensatorn på max. 500 
pF (sammanbyggd med CI2 i fig. 10). 

bör ha en induktans av omkr.L3 

180 ,uH och kan utgöras av 75 il 100 
varv litztråd på nå~on spolkropp med 
trimkärna. »A» och »J» är avsett för 
antenn resp. jord. 

Signalkretsens trimning 
Signalen från signalgeneratorn m

matas genom att man till antennhyl
san ansluter den antenn för vilken 
mottagaren är avsedd, och sedan låter 
signalgeneratorn stråla över till' an· 
tennen. Är strålningen för svag, in
sättes en kort sladd i signalgenera. 
torns HF-uttag. På så vis får man 

signalkretsen trimmad efter antennen, 
vilket är nödvändigt med den kopp
ling, som här användes. 

Först ställes signalgeneratorn på 
ca 600 kp/ s. Avstämningskondensa
torn C 12 i oscillatorkretsen (och där
med även CI3 i signalkretsen) vri
des tills signalen kommer in. Sedan 
skall L3 justeras (varvtalet och trim
kärnan), så aU signalen får maximal 
styrka. Härunder bör trim'kondensa
torn CI4 vara invriden ungefär till 
hälften. När sedan CI4 skan justeras. 

Fig. 13. Mellanvågssuperns frontpanel (se text). 

Fig. 12. Mellanvågssuper utförd enligt de i texten givna anvisningarna. 
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ställes signalgeneratorn på ca 1.200 
kp/ s, signalen tages in genom att 
man ställer in CI2-CI3, varefter CI4 

Hides tills signalen får maximal 
styrka. Härigenom rubbas eventuellt 
även inställningen för 600 kp/ s, var
för man får gå tillbaka dit för ny 
j ustering av L3 osv. Till slut går man 
över hela skalan med signalgeneratorn 
och följer med avstämningen, varvid 
C14 användes för att stiilla in signal. 
kretsen på maximal känslighet för 
varje trimpunkt. Om nu CH är för
s(:dd med en enkel ratt och skala, kan 
man direkt på denna skala avläsa 
signalkretsens avvikelse från den 
rätta inställningen. Trimningsarbetet 
fortsättes, tills man fått bästa möjliga 
överensstämmelse mellan signal- och 
oscillatorkrets'. 

Den signalkrets som här beskrivits 
liksom alla sådana som endast inne
hålla en avstämd krets, ger ganska 
dålig förselektion. Den kan dock an-

l För närmare studium av detta problem 
hänvisas till artikeln: »Gangning av kret· 
sarna i superheterodyner» i POPULÄR 
RADIO 7-8 och 9 1941. För mera detal
jerad utformning av signalkretsen hänvisas 
till artikel i serien »Mottagareteori» i 
POPULÄR RADIO nI 7/1947. 
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621.3!l7.8 

NILSSO. , B, W ERTH J;:l , H: Om biIdk valiteten vid tele
visionssändningar. Populär Radio 20 (lD48 >. nr 2, s. 30. 

F a k to rer som i nverka r pL\ billl k"'~fili te t en v1d televisionsöve rf Uring. 
ö n"ll ts a r uel t:;sii tt. ..i.\.nsU klli nge ns princip. llaxim}lla flimri rJ gsfre k\' en 
se n. Referat av olika metauer ai.! IJ C,tl1tllUlU objeldiv och subjektiv 
bild I,ä rpa . 

621.38ll.1 .032.53 

SVl DI , A: Rimlock-rör - en ny typ av helglasrör. Po· 

puHir Raclio 20 (194t» , ur 2, s. 38. 


R imloc kröTllfl S kOIlRtr uktion. Till\'e l'lnli ngsmetode-n. Data med 18
Vg-l<lHvo l' föl' allströmsriirCIl LCH 41. DAJ;' 41, L 41 och VY 41. 


621.807.5 
NILSSO~T, B, W EHTHt:N, H: Färgtelevision. Populär Radio 
20 (l!),! l, nr 3, s . M, n r 4, s. 90, nr 5, s. 117. 
R edogörelse f(jr a me rikanska erfarenhN~r ueträffDlIde olika system 
för f[ir7t~ lcdsiol1. ~Ieku nls kt sy.tern utarbetat av Columbi a Broad· 
C'us t1g ' y~te.ID. Elek troni s kt SYtit ro utveekln t fl Ra dio Co rpora tion 
of Am erica. ,fiim(öre lse 11lelJ a n de två sy~tcm('n. Flirg-kvalitet. }"Urg
r eprespntatloll moll bjHlp av fiirg tr ia o;r 'iu . Skil rrubclysniugen. Bild. 
r ö r . Kameror. Baudb re d uen. ö ve r fö rlngsprolJlem . 

821.3f16.813 
OJETTING. J . Om distorsion vid ljudåtergivning, Populär 
RadIo 20 (1048), nr 8, 8. GO. 
Linjiir och Icke· linjiir {listors ion . ro li rrfaktorn. Uppkomsten a v kom . 
binatlonstoner. Metoder att r educer a kombinationsbildningen. 
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(l21 3!)7.5 621.300_78 (73) 
NILSS N, B, WERTIU:N, H: Televi ioosoytt frän PWlips. 
Populär RadIo 20 (lV41l) , nr 3, . U2. 

Redo g(j relse för P hil ip "' Inställnlug t ill tek niska t rllgor Inom tele
vitiiullstekn lkCJl . 

621. 3n(J .8~8 

BöRJESSO. , K J: BruUlkompenserlng. Populär R::uliu 20 
(HI4S), nr 3, S. 03. 

Redo~U re l se fö r m eto d a tt medels t u tg,' ng"tra nSform a tor med UPV' 
delau seku lllJiirlindning ko mp ell se rn Iw rt brum i ra diomottagare 
uch förstllrkare. 

621.3D6.621 
RYDELL, C: Beräkning av högfre!{vensdeJen. Populär Radio 
20 (1941:1 ), nr 3 , s. ti4. 

H iigfr ck '-en s d ele u selek tIvItet oclt först iir kni ng . SpegeJ frekvens _ 
fÖrh i"tJlflnuel. B l:' rHknitlg' a \-" försUirkllingl-: u i h lig-rrt·l.;V12 11 ssteget . Sa m,
ma ufannlllg. (Art ikeln utgö r f j iirdc ocll , isla a ,'s ni ttet aven 1l1.l Uer 
1947 publice r uu arti kel serie l ~eriell ".dottagrrre teol'i " . ) 

617.73 .0u 
fl:.!.l , 3~HUi22 .21 

SUO:\fEl A, K T : Krysslin(lningsma Idners rationella an
vändning. PopuHlr Radio 20 (lU4ti ) , nr 4, s. 87. 
B eräkn ug" fOrDllc-r och -nomogram tör fa ststä lla n de 11\' l iilllpliga 
kugghjUl vit! lindning IlV kIy,"lindniIlgsMllUlar 1 krY SSllIJUUlIl"8
maskiner. 

621 .817 .3 :G21.3!)G.029.6 
ROLL, A: Mätmetoder inom ultrakortvägstekniken. Pupulä r 
Radio 20 (UHiS ) , nr 5, s, 112. 

översil<t u\'cr olilm uletoder att Ilppmiit" im ped a nse r inom ul t ral,ort 
vAg~omdhlet "S låe u{]~-v iig · ll1 H tm l~to(kn '· . Oll kn lll e to ue r för lIlJI)lllil l ~ 
uing av (~ffe ll:t. Variab la dii Ul l)sal:;cr. Freliveusllläl lli ug. E xemvel t> u 
miituPlJ ' tiilll.l ing. 

021.3D5.023 ,7 
GJETTING, J: Om basresonans i högtalare. Popu!ll r Hadio 
20 ( UH8 ), nr 5, s. 120. 

OrsuI,cu till llaueSon a ns. lle t o<le r utt nvh jiil pD. b nsresOl1a ns. 1I1el<u
l1 iska res onatore r . Pip re~u l1D ns. Det pru l ti ,ka utförandet aY ljud
dä mpande la lJ yrint. 

G21 .3!)(J .62 ..1 1.4 
SVEDBERG, B: Radio i ocllUperat land. Populär !tadlo 20 
(1948) , nr [j , S. 124. 

översi kt Ii \" r metod .,.- som tllJti m p(lcl ps i H olJa olI II TIIlc- r tysi'" oel,u· 
pa tio n för a t t kawou(lcra ra cJloapPllra let I böcke r, laru p fötte r. 
puuerdosor etc. 

1118.5 
FtlR RER, R: Om moderna elekt1'iska räknemaskiner. Po
pulär Radio 20 (194S) , Dl' 6, s. 13H, n r 7, s. 171. 

Uli:U g rupp er a \" r ii kll c m HSldu (' r. AlImiint om \" (' rlc nl n.!.!.'".t:s.HUet för 
elekt ri ~ka matem.a tH.: ma.- kin er . I B~l - lll u[.; ki n (-ln. EXI AC. Ellh t'{(~ rI la i 
Fl, ·IÅ~. Riilm ehastigheten vW El'IU.C. E X" l1I11 d pi'l r ilk neuiPerat ion c r 
1 EXIAC. 

WEIDSTAll, El: HamJie-talkie och wallde-tallde. Populär 
Radio 20 (1948 ) , nr 7, s. !li7. 
B~"krlvl1 Ing HV två bil r bura r a diostatIoner (ör miIltiirt bruk : handle
tR J ki~ Och walkie-la llde. Bloc:k "cbcmor. ppmätta vnrdeu. 

621.3!JG.mi 
TRA.."\"'D1::N. F: Om radiolänkar. Populär Radio 20 (1948) , 

nr 8, s. UH, n r 9, s, 220. 

SIllJl n a nfuttn ing a l" Rmerl ka n~kll er faren hete r bet riiffande anl"n nd 
JliJlgeu U\f lll<. lIgl"allnli g a rfl!lioliinkar, 'Sy nvu okt e r p.1 r a let a r Cn'k · 
vcn ~ oc h Rutenll sy ,t em. It acJ io liillka r [iir rö l'liga StD.tlu ll e r . Jii mfö
rclsc n,dlan rac!lolli l.l kllr och koa x iuU,abla r . 

G21.317.32 
lARO S, H: Mätning av tonfrekvent u lgångseffek t. l:'opu

lä l' Radio 20 (1lJ4iS ) , Dl' 9, s . 212, 
i,1 mä t ning uv ton rr ek\'e n t ut gu ll "scfIek t e rb ~ I1es fel v;ircle p1l lien 

~to l'li (,;t maJ.! i)n ::;!·m r lll:i t o, all te f ter d en til ltlll1U di stu r .siolll'll :i sto rlek 
uch lHii Ull f~t od r ll. I u rtikdn LJc "krives en mätuppstiill n ing, som 
tlirel, t y i~a r u e~sa fel. 

518.5 
FfJHRER, H: Hur ENIAC arbeta r. Populä r Radio 20 (lH48), 
nr \J, s. 215, n r 10, S. 246, n r Il, .'. 2 3_ 

ö ve r ' k t i;n,. kOllPUng ar SOUl u t ny ttjas I E. ' IAC. "Fllp-lt'lop-kop p_ 
l IIlgell". l'unuprineipl'f v Id lW lt st ru l\:li on av rä kn en : rk. lmpuhumn
LIaren. Olika slag av imp ulser . Multip likatorn . 

621.306.621 .153 
R YDELL, C: Blandarsteget. P opulii r Radio 20 (1948) . nr 11, 
B. 276. 

I1lta b lanllningssystem . Aclciit iv blandnin g . M ultiplikati" bland
n i ng . Be riil\.ulug a v bl:lIlLlning'::ibnlntbetCI1 . Baudarkoppliugar. 

621.306.G22.71 
BAECKST öM, S: Kvotdetell:toro - nyt,t detek torsystem 
för FM. Populär Rndio 20 (1\)4 iS ) r nr 11, s. 279. 
Ko rtfa t t a d be 'krivrliIlg av n y typ ~·diskri!.1linator som utlJlllanse 
rar uUlpit udva r lation er. 

621.396.G21.54 
WEDI N, F: Pr aktiska synpunkter pa superbygge. Popl11iir 
Radio 20 (1941:1) , nr Il, s. :!~5, nr 12, s. 319. 

P r a k tiska an~is ningar fö r ko ns U'llktion och t riUlnillg av superhetero
dy n~l'. 

621.317.3 :fl21.3!)(UH5.029.4 
M.\ROUS, H: Mätningar p!l. tonfrekveosförstärl<are enligt 
SEN 36. Populär Radio 20 (1948 ) , nr 12. '. 309. 
Itefe ra t uv e tt av 81l l<kunnlga utarbeta t fiirs lag till nOl'lll rr för ljud. 

( ir ~t!irl\lIi j l gsanlii ggni ng-u Y' 'E~ 3G. EX~l1l[lel aVg"t 'S pli uli ko. mät
n lngll r p1l e n ljudfilm s fö r s tär lm r e utfö rd enligt c.lessa nOl·me r . 

J21.:100.n21.53.029.58 
A..KTIELL, C : DubbelsuperheterodYlI för korh·åg. Populär 
l tndio 20 (1948 ), nr 12, s. ~13. 

D ct u lj uuS kl"iYlIillg IlV 14X2 rör s dubbclsupcrltctcrodyn för kortvåg 
m ed UUlolllatbk f rekveus liouLroll. 
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vändas med ganska gott resultat, tills 
man hunnit skaffa sig mera erfaren

het. 
På fjg. 12 och 13 VIsas ett exempel 

på en mellanvågssuper utförd i enlig
het med det föregående. Den förut 
visade blandar-MF-enheten har kom
mit till användning och har komplet
terats med en 2-gangkondensator, 2 

spolar, trimkondensator och volym
kontroll. På panelens framsida syns 
volymkontrollen nedtill till höger. 
Den vänstra ratten märkt »KORR» 
hör tiIl signalkretsens trimkondensator 
(C14 i fig. 11), som i detta fall givet
vis måste vara isolerad från panelen. 
På bilden av baksidan synes hur de 
båda spolarna äro placerade en på 

var sida 
hylsa för 
tens ena 
av 2 mm 
hög och 24.cm bred. Sidokanterna äro 
uppvikta 4 cm för att ge panelen 
sladga. Genom detta utförande kan 
apparaten lätt monteras på en hylla 
eller i en låda. 

om vridkondensatorn. En 
antennen sitter på appara
sidokant. Panelen, som är 

aluminiumplåt, är 26 cm 

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


Den tyska radiofackpressen just nu 

Den tyska radiofackpressen före kriget var 
känd för sin mångsidighet och vederhäftig. 
het. Under och efter kriget försvann efter
hand den ena efter den andra av dessa tid
skrifter. Då en del av dessa tidskrifter nu 
börjar dyka upp igen kan det måhända vara 
av intresse med en kortfattad presentation. 

Det fanns i Tyskland före kriget över 30 
programtidskrifter, 9 tekniska radiotidskrif
ter, 12 tidskrifter för radiohandlare och 9 
radioskrifter av teknisk och rättslig art för
utom en hel mängd firmatid skrifter. 

Ser man på förhållandena i dag så kan 
man inte undgå att konstatera, att radiotid
skriftspressen ger ett ganska magert intryek. 
Och de tidskrifter som kommer är resultatet 
aven ständig kamp mot tusen vedervärdig
heter och svårigheter av de mest skilda slag. 

Programtidskrifter. 

Den mest representantiva programtid
skriften är Funkwelt som utkommer i Ba
den-Baden. Den utkommer i mycket stort 
fornlat ; den är rikt illustrerad och utmärker 
sig i övrigt för sin utförlighet, grundlighet 
och översiktlighet. 

En annan tidskrift är Radiospiegel som 
omfattar huvudsakligen det progranl som 
utsäud es från Radio Stuttgart. Tidskrift en 
har under sista tiden börjat behandla radio
termer för lyssnare och amatörer. 

I Frankfurt am Main utkommer en tid
skrift Radio Almanach. Tidskriften som ut
kommer i litet format kännetecknas av sin 
mångsidighet och översiktlighet. Varje num
mer innehåller bilder från märkliga pro· 
grampunkter, men dessutom förekommer ock
så tekniska uppsatser och praktiska vinkar 
för rundradiolyssnare. Denna tidigare all· 
deles omistliga rubrik som tidigare alltid in
gick i de tyska programtidskrifterna före· 
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kommer numera endast i vissa av dessa tid
skrifter. 

I Hamburg utkommer Hör zu. Denna tid
skrift som på grund av papperskoappheten 
trycks med mycket liten stil och med mate
rialet starkt komprimerat är rätt underhål
lande. 

I Berlin återfinner vi två tidskrifter Der 
Rundfunk och Radio R evue. Den förra tid
skrift en är en mycket välredigerad tidskrift 
och innehåller också radiotekniska artiklar, 
som informerar lyssnarna på ett underhål
lande sätt om radiotekniska problem. Den 
andra tidskriften Radio Revue omfattar hu
vudsakligen programmet från de olika ber
!insändarna och en kortfattad översikt över 
de andra tyska programmen. 

Radiowelt heter en programtidskrift som 
utkommer i Miinchen. Denna tidshift läg
ger huvudvikten \'id programpunkterna men 
innehåller då och då även kortare tekniska 
artiklar. 

Tidskrifterna Die Radioillustrierte, som ut
kommer i Bremen, och Siiddeutsche Funk
woclz e är huvudsakligen av lokalt intresse 
och innehll. Jlcr endast de lokala sändarnas 
program. 

Radiotekniska tidskrifter. 

Förutom dessa proiramtidskri fter finns 
det också 6 mera tekniskt betonade tidskrif
ter. I första rummet bör man då 'omnämna 
den även tidigare mycket bekanta Funk
schau, som i fråga om uppställning och re
digering uppvisar få principiella ändringar i 
förhållande till de sista krigsåren. Man kan 
endast beklaga att tidskriften har så ringa 
omfång. Funkschau utkommer för närvaran
de i Stuttgart. 

En alldeles ny tidskrift är den i Berlin 
utgivna Funktechnik. Den innehåller för

utom aktuella ledareartiklar och praktiska 
tabeller rapporter från de tyska zonerna ·och 
utlandet och i varje nummer ett fotorepor
tage. Förutom goda fackartiklar återfinner 
man en regelbundet återkommande tidskrifts
översikt och en del bidrag av elektrotekniskt 
fackfolk_ 

I den engelska zonen har nyligen utkom
mit Hamburger Funk technik , som innehåller 
tekniska artiklar på hög teknisk nivå. I 
övrigt innehåller tidskriften en hel del rap
porter från alla tyska zonerna. 

»Rudio mentOT» utkommer liksom tidigare
i Berlin, ehuru i något ciindre omfång men 
i övrigt med en uppställning och ett inne
håll, som nära ansluter till den stil, tid
skriften var känd för från tidigare år. 

Under ledning av professor Reithäuser står 
tidskriften Funk u.nd Ton. I de hittills ut
givna häftena, som utgives av ett Berlinför
lag, återfinns vetenskapliga bidrag behand
lande problem inom radiotekniken, huvud
sakligen avhandlande jonosfären och de mot
tagningsstörningar som härrör fran solens· 
aktivitet. 

En liknande tidökrift ehuru med mera ) po· 
pulära» inslag och därmed med en större
läsekrets är den i Miinchen utkommande
tidskriften Das Elektron. Den är dock knap·· 
past längre någon egentlig radiotidskrift. 
Som redan titeln anger sträcker sig artiklar
na långt utanför gränserna för radiotekni
ken. Tidskriften är en föregångare inom det 
vidsträckta gebit som faller inom atomfy
siken, från vilket gebit man i framtiden sä· 
kert har att vänta mycket. Tidskriften be
mödar sig att ge sina läsare praktiska an· 
vändningsområden och vetenskapliga tillämp
ningar av de forskningsresultat som särskilt 
under senare år strömmat in i alltmer acce
lererat tempo. 
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RIDENOUR, L N: Radar System Enginee
ring, 748 sidor, 421 fig_ McGraw-Hill, New 
York och London 1947. Pris 30: - kr. 

Boken u tgör första delen i en sene på 28 
volymer om radar, som utgivits under över
inseende av Radiation Laboratory vid Massa
chusetts Institute of Technology. Författaren, 
som är huvudredaktör för hela verket, näm
ner i företal et, att man ursprungligen tänkt 
sig att endast publicera informationer om 
grundläggande teori och teknik på mikro
vågs- och elektronikområdet, som utvecklats 
under kriget vid de intensiva arbetena på 
radar_ Man ämnade lägga särskild tonvikt vid 
den allmänna användbarheten av denna t.ek
nik och bemöda sig om att undvika dess till
lämpning på radar dels ur sekretessynpunkt, 
del~ emedan man ej fullt insett radars be
tydelse för framtiden. 

Eftersom verket ej blev färdigt för publi
cering förrän efter krigsslutet, tillfogade man 
5 delar, som handlade om radar och närlig
gande områden såsom radar för navigation, 
radarfyrar och hyperboliska navigationssy
stem. 

Den del, som här anmäles, behandlar all
mänt de problem som möter vid konstruk
tior. av ett radarsystem, och utgör en ut
markt uppslagsbok på radarteknikens områ
de. Huvuddelen av boken handlar om radar 
enligt pulsmetoden på mikrovågIängd helt 
enkelt därför att man vid Radiation Labora
t.ory lade ned så oerbört mycket me,r arbete 
på detta område än på andra typer av ra
darsystem. Det råder enl. författaren intet 
tvivel om mikrovågors överlägsenhet för ra
dar i de allra flesta fall. En utveckling mot 
längre våglängder för vissa ändamål har kan
sk.. skett sedan boken skrivits, vilket dock ej 
betyder, att författarens åsikt ej fortfarande 
är aktuell. 

De 8 första kapitlen utgör själva inled
ningen till radartekniken samt en analysering 
av problemen i samband med konstruktion 
av ett radarsystem. Utrymmet tillåter inte en 
detaljerad genomgång av varje kapitel, men 
det huvudsakliga skall här omnämnas. 

Ett av de viktigaste kapitlen handlar om 
maximiräckvidden för en radarstation och de 
faktorer som påverkar denna såsom pulsef
fekten, an tennreflektorns yta i förhållande 
till våglängden, den effektiva målytan och 
den minsta signal, som bL a. på grund av 
bruset i mottagarna kan urskiljas pä radarin
dikatorn. Ett annat kapitel behandlar i bu· 
vudsak ur reflexionssynpunkt en del olika 
typer av mål som kan tänkas förekomma vid 
radarobservationer. Ett reflex ionsdiagram för 
flygplan visar mycket branta variationer hos 
re{] exionsintensiteten med infallsvinkeln mot 
flygplanet. Sämst reflekterar i allmänbet ett 
flygplan från stjärten, något bättre rakt 
framifrån men givetvis allra bäst rätt från si· 
eUIl, där de största vertikala ytorna före· 
komma. 

Pulsradarsystemens begränsning med hän· 
syn till pulsfrekvens, strålbredd och svep' 
ha~tighet diskuteras, och radarsystem för 
puls och kontinuerliga vågor jämföras. CW· 
radar kan tänkas uppkomma ur pulsradar 
pli så sätt, att pulstiden göres allt längre tills 
utrymmet mellan två på varandra följande 
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pulser helt fylles ut, varvid bandbredden 
maste göras allt smalare och pulseffekten allt 
mindre för att maximiräckvidden och medel· 
efiekten ~kall hållas konstanta. En 5malare 
band bredd betyder här liksom vid kommu· 
nikationsradio att en mindre mängd informa
tioner kan överföras per tidsenhet med åtföl· 
jalJde olägenheter. Förf. nämner, att trots 
detta CW-radar är användbar i vissa fall 
t. ex. vid radarhöjdmätare för flygplan, där 
problemet är att mäta avståndet till ett enda 
stort och alltid befintligt mål nämligen mark
ytan under flygplan et. Sedan boken skrevs, 
har mycket utvecklingsarbete lagts ner på 
CIV-radar och man kan vänta sig, att i fram
tiden detta system kommer. att ersätta puls
radar inom vissa användningsområden. 

Ett kapitel ägnas åt den viktiga frågan 
om presentationen av de erhållna informa
ticnerna, dvs. indikatorer av olika slag. Ar
bet sättet hos radarstationer för en del aktu
ella uppgifter diskuteras t. ex. spaning för 
luftbevakning, jaktstridledning och trafik
kontroll, höjdmätning, eldledning samt ~ho
ming» för flygplan. På så sätt får man en 
god in blick i kraven på de olika typerna av 
indikatorer för dessa ändamål. 

Radarfyrar och en del problem samman
hängande därmed såsom frekvensval och 
kodning behandlas översiktsvis. 

I de följande 5 kapitlen går förf. ur kon
struktionssynpunkt in på de olika huvudde
larna som ingår i en radarstation. Antenner 
och olika system för att ändra huvudstrål
ningens riktning - svepning - på mekanisk 
eHer elektrisk väg avhandlas. Stor variation 
i utförandet karakteriserar radarantennerna 
beroende på våglängd, montagesä tt och an
vändningsområde. Som exempel på radarsta· 
tioner, där antenn med mekaniskt svepsystem 
användes, anföres den berömda SCR-584 för 
eldledning. Med den paraboliska reflektorn 
1,5 m i diameter uppnår man vid 10 cm 
våglängd 4° strålvidd. Reflektorn , som väger 
ca 60 kg, är perforerad med 6400 hål 1/ 2 
tum vida för att vikt och vindmotstånd skall 
nedbringas. Med 1800 r / min. roterar dipo
len, som ger en från parabolens ecntrumlinje 
något avvikande strålningsriktnillg, vilket re
sulterar i ett koniskt svep, som tillåter en 
noggrannhet av mindre än ± 4' i riktnings
bestämningen. 

En helt annan typ av svepning användes 
fiir markmonterade stationer avsedda för 
mätning av höjden till flygplan. Man vill 
ditr ha en i vertikal led mycket smal stråle, 
yiiket gör att antennreflektorn får en i höjd
leu starkt utdragen form. Reflektorn ges 
en i vertikalplanet upp och nedätgående 
svcpnillgsrörelse vanligen max. 25 il 30°, var
igenom den elevationsvinkel, där målet UPP' 
fångas, kan bestämmai och därmed höjden. 

Antenner för flygplan får en helt annan 
utlormning beroende på att vikt och storlek 
ofte· måste nedbringas till det yttersta. Där 
tillkommer även kravet på minsta möjliga 
lu ftmotstånd till vilket hänsyn mäste tas vid 
utformning av antennen. För. att samtidigt 
skvdd och litet luftmotständ skall erhållas 
an~ändes för det mesta en särskild kåpa s. k. 
radom av icke absorberande eller reflekte
rande material. 

Andra viktiga delar i radarsystemet är 
magnetronen och den pulsbildande modula· 
torn, som ägnas ett särskilt kapitel. En över
sikt över högfrekvenskomponenter sllsom 

vIigledare resonansburkar, TR·rör, blandar· 
kristaller och lokaloscillatorer lämnas jämte 
konstruktionsinformationer och exempel på 
utförande av HF-delen i ett radarsystem. 

Mottt!garsidan inklusive indikatorn ägnas 
stort utrymme. Förutom detaljer ingående i 
mottagarsystemet genomgås fullständigt tre 
olika mottagare för 3 cm våglängd, en för 
allmänt bruk vid mark· och fartygsradar, en 
flygburen lättviktsmottagare och en mottaga· 
re med extremt brett band - 12,5 Mp/s 
avsedd att kunna återge så korta pulsläng· 
der som 0,1 mikrosekunder. Även några vik· 
tiga exempel på indikatorer behandlas såsom 
A -indikator och PPI·rör. 

Kraftenheter behandlas i ett kapitel avslu· 
tande framställningen om systemkomponen
ter. 

När förf. övergår till två verkliga exempel 
pr, beräkning och konstruktion av radarsy
,tern, ett för markbruk och ett flygburet, kan 
med hänvisning till föregående del av boken 
frnmställnin gen göras ganska kortfattad. 

De båda sista kapitlen i boken handlar 
om två special problem. En redogörelee läm
nus för metoder att ta bort fasta ekon fråll 
indikatorn genom s. k. Moving Target Indi· 
cation (MTl) varigenom bara rörliga mål 
bli synli"a. Slutligen behandlas överföring 
av indika~orbilder på stora avstånd, vilket är 
ctt önskemål, där lån gt framskjutna stationer 
användas, men informationerna önskas cen
tralt på annat håll t. ex. inom luftbevak
ningen. . 

Trots de ofta ganska svåra problem som 
bebandlas är boken lättläst och trevligt skri· 
ven. Till det goda intrycket bidrar även ett 
rikt och vederhäftigt illustrationsmateriaL 
Förf. har - utom i ett par fall - undvikit 
en matematisk behandling och i st.ället lagt 
huvudvikten vid det praktiska. Även om den 
tekniskt intresserade lekmannen kan avnjuta 
stora delar av boken, fordras det hos läsa· 
ren ett ganska stort mått av radiotekniskt 
kunnande för att boken till fullo skall för
stas. Utan tvivel utgör framställningen ett 
av de förnämsta översiktsverk, som hittills 
utkommit på radarområdet. 

H Ln 

MÖLLER, J K: Amatörradio, Stockholm 
1948, Forum. Pris 12: 75, inb. 16: 50. 

Den handbok, speciellt avsedd för svenska 
särtdareamatörer som nu utkommit fyller en 
bEsvärande lucka på detta område. Boken be
tecknas av författaren som ett försök att i 
dessa dagar av kraftigt ökat intresse för ama· 
törsändning fylla behovet aven kortfattad 
svensk amatörradiohandbok. 

De första · tre kapitlen ägnas åt amatörra· 
dions utveckling fram till dess nuvarande 
standard och de bestämmelser efter vilka sän
dalarnatörerna arbeta. Historiken ger bak· 
grunden till denna exklusiva hobby på ett 
utmärkt sätt; läsningen är rent av spän· 
nande. För första gången ges en offentlig 
belysning av dc svenska pionjärernas insatser. 

Förf. har i kapitlen »Radiotekniska grun· 
der!> och »Radiorör» lyckats med att åstad· 
komma en litttfattlig och överskådlig utred
ning av radioteknikens grunder utan att ge 
efter på kravet på korrekthet. Särskild upp· 
märksamhet har ägnats användningen av 
radiorör och detaljer av mottagartyp i ama· 
törsändare. 

Kortvågsmottagare behandlas på ca 40 si
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dor och innefattar ett antal schema såväl för 
kompletta mottagare som för konverter, pre
selektor, kristall filter, störningsbegränsare 
JlI_ m. Konstruktionsbeskrivningar finnes för 
en 2-rörs och en 4-rörs super. 

Avsnittet om kortvågssändare behandlar 
olika oscillatorer, frekvensfördubblare och 
förstärkarsteg samt därmed sammanhängan
de problem. Ett antal sändare både av mera 
normal typ och sådana för ultrakortvåg be
skrives ganska ingående. 

Ett kapitel ägnas åt niitaggregat och spe
ciell uppmärksamhet ges åt spänningsregle
ring och -stabilisering. 

Det kan här påpekas att några konstruk
tionsbeskrivningar i egentlig bemärkelse icke 
förekomma i boken, utan det tycks vara för 
faLtar ens mening att den enskilde amatörens 
smak och tillgång till materiel bör vara av
görande för apparaturens praktiska utfö
rande. 

De ömtåliga problemen angående sällda
rem nyckling och modulering diskuteras och 
i ett särskilt kapitel redogöres för åtgärder 
till förebyggande av rundradiostörningar. 
Några modulatorer samt ett par intressanta 
amplitudbegränsare beskrives. Även en fas
modulator för smalbands-FM finnes med, vil
ket ju är av speciellt intresse nu, då detta 
1lI0dulationss}'s tem, även här i landet blivit 
tillåtet på alla amatörband. 

Ett par bilagor upptar morsealfabetet, 
amatörprefix, amatörförkortningar och rap
portskalor. Man saknar dock de tabeller och 
rörlistor lll . m. som göra den amerikanska fö
rebilden ~The Radio Amateur's Handl.oook» 
nästan oumbärlig vid allt arbete på amatör

stat ionen, men sådana uppställningar äro ju 
tillgängliga i många olika sammanhang och 
kunna ju väl förstås även av den som icke 
kan engelska_ Vidare kan anmärkas att en 
del av schemorna blivit reproducerade i väl 
liten skala och därigenom blivit svårlästa. 

I det stora hela har dock förf. lyckats i sin 
avsikt att ge de svenska sändaramatörerna 
er. bra handbok, som med god behll llning kan 
låfas inte bara av nybörjaren; även den er
farne amatören kan här finna många värde
fulla tips_ Förf. är sändaramatör sedan 
många år och teknisk sekreterare i Förening
en Sveriges Sändaramatörer, vilket borgar 
för att amatörernas aktuella problem blivit 
noggrant uppmärksammade. 

H Borg. 

Våra tiisnro lir välkomna mod bldrllg un
der .dcnna rubrtk. VI ertt>rlY8Cr prnlctl8ka 
saker; trevliga. a.rbetsmetoder, knepiga 
kopplingar och mätmetoder, Iätlllh-cr
lrade detaljer. enklll och errekth'R hjiUp
medel rör service och relsöknlng etc. Det 
räcker med en blyert88kl88 och nAgra r0
d e r. Varje Infört bldrug hOnOrerllH med 
I'r. G:-. 

Avkopplingsfilter. 
P å anodsidan till LF-rör inkopplas van

1!2-en ett RC-filter (R, C i fig. 1). Filtrets 
uppgift är att förbindra att lågfrekvent 
ft lerkoppling uppträder på grund av att ef
t('rföljande rör arbetar på samma anod

+ 


I--- 5UJTRÖR 

strömkälla med viss impedans (i allmän-· 
het = reaktansen hos sista filt erkondensa
tom) . Stundom ser man emellertid detta. 
filter utelämnat. I vilka fall är detta möj 
ligt, frågar man sig. Ja, allmänt kan sä
ga~, att i de fall efterföljande rör har rela
dvt låg branthet, exempelvis av typ 42 el
ler 6F6, kan av"kopplingsfiltret utelämnas, 
mf.dan däremot högbranta rör av typ AL4 
eller EBL2I fordrar filtrering. 

En enkel testpinne. 
Nedanstående ur Radio Craft hämtade 

testpinnekonstruktion är till god hjälp vid 
felsökning i radioapparater och förstärkare. 
Den består som synes endast aven kristall
detektor Sylvania IN34 samt en konden
sa lOr på 6000 pF, till sammans inbyggda i 
ett med en provs pets förse tt rör eller dy
likt. Hörtelefonen bör vara av god kvalitet 
med högt inre motstånd. Genom att ansluta 
ena änden av hörtelefonen till apparatchas-

OHMOIIE 
Reglermotstånd 
25 - 50 - 100 - 150 - 300 - 500 watt 
0,5 t. o. m. 10000 ohm från lager 
75 - 225 -750 -1000 walt 
på beställning 

CBe rRiRht with 
OHMJDflE 

(U,NIYERSIL.IMPORT"'\ 

AKTIEBOLAG 

Tomtebogatan 2 STOCKHOLM 
l, Poat![irokonto 157 ) 15 Tel. 301084. 3338 l Il 
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RöR 1934 RöDA RöR 1938 NYCKELRöR 1940 RIMlOCK-RöR 1947 

PHI LIPS 
/ 

/ 
/ 

nya imlock-rör 

- ett stort steg i utvecklingen 


SVENSKA AKTIEBOLAGET PHILI PS RÖRAVDELNINGEN STOCKHOLM 6 

I Philips nya Himlof'k-rör bcshh sockeln llV en glasplalla på vilken 

; kontaktsl ift ol;h e1ektrods)'slem iiro montcrade. Sockel och glaskolv 

saulIH<lnfogas medelst en speciell keramisk massa , "ars smältpunkt iiI' 

så låg, all c1ektrods~' stel1let h:k e uppviirmes till mer än ruax. 230 0 C. 

Taek vurf; denna låga temperatur kan elcktrodsystcmet plal'eras avse

viirt närmare sockeln iin vad som tidigare varit mijjligt. Dessutom knn

ua kontaktstiften ges mindrc format och göras av hål-l matcrial då nå

gon cfterjnste.-ing ickc kommcr ifråga. Den nya tilhcrkllingsmclodcn 

miijliggör myckct slIlå riirdiJllcJlsioncr - diametern är cndast 22 111m odl 

) liingden inklusive klIntaktslift 60-75 mm. Hclglaskonslruktioncli i för

ening mcd den dnga storleken giir llimlock-rören idealiska !iir anviind

ning vid höga frekvenser och {iir konstruerandet av små moltagure. 

F.n. levcrcras både allströms- och v,ixclströmsrör jiimte bbndal'l'iir och 

sllltriir i balleriseriell. Begär utför'liga upplysuingar frun Philips ! 

AII.lrö", ••"ri,," omfn ttor typerna DCH 41 , UF 41. tJAF 41 . 


UL 41 och UY 4 1, Glödströmmen iir hos samtliga Rimlock-rör 


100 mA och glödeffekten ha r reducerats till lägsta prakt isk a värde, 


. Detta gö r att ma n även vid l lOV kan anviinda en k omp lett seric 


o m 5 rör med alla g lödt ddarna serie-kopplade utan förkopplings


mots t ånd, vilket ger en avscyurd effektbesparing och hi!: drifts


tempera tu r i mottagaren. 


Viix e lölr ;;m ssC'l' ie ll omfattar t yperna ECH 41. EF 41. EAF 41, 


EL 41 och AZ 4 1. Röre n äro a\'sedda a tt drivas med 6.:; V glöd


spiinning och 250 V onodspänning, var för förstiirkni ng och ut


effek t blir större än i U-serien. Aven i Y1ixeJst rönlsscr ie n har g löd


effekten och diirmcd d en totala effektförbrukningen minska ts. 


Helglaskonstruktion 

2 	 Små dimensioner 

3 	 Låg effektförbrukning 

4 	 Stor jämnhet och driftsäkerhet 

S 	 Stift av hård metall - ingen risk 
för de formering vid isättning i 
rörhå llaren. 

6 	 Rörhållaren konstruerad så, att 
röre n endast kunna tryckas ned i 
rätt läge. 

7 	 En låsanordning hindrar röret 
frän att lossna ur hå llaren. 

8 	 8-polig sockel möjliggör tillve rk
ning av alla normala rörtyper 
med samtliga e lektroder sockel
anslutna. 

----------sLUTRöR 

LIKRIKTARRöR 

'_~;-I1:.'niL1l-HF. P E N TOD 

TRI·OD-HEXOD 

---....r ,~DIOD-PENTOD 
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Det kan Ni vara säker på att han gör 

- aven om det var många år sedan 

Sylvania·rören annonserades i fackpressen. Trots det svåra importläget 

lagerför vi idag 267 rörtyper. I begränsad omfattning ha vi kunnat till· 

godose våra kunder med Sylvania - det ledande världsmärket l radiorör. 

I övrigt kunna vi leverera all slags radiomateriel såväl från Stockholm 

som nederlagen i Göteborg, Malmö och Kalmar. 

maan 
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siet och den andra till testpinnen kan man 
gCllOm att beröra olika punkter i apparaten 
med testpinnen lätt konstatera var ett fel 
finnes. 

Enkellokalmottagare för allström. 
En enkellokalmottagare för allström visas 

i fig. här intill. 
Filterspolen bör dra högst 60 V. Vid an· 

vändning av Pl\I·högtalare inkopplas istäl· 
let ett motstånd, 5 kohm (2 W). Lämplig 
antenn· och återkopplingsspole är t. ex. en 
från en Radiola 312 V. Om mottagaren 
inte återkopplar, försök med att vända åter· 
kopplingsspolen. Vid annan nätspänning kan 
nätmoståndet uträknas ur formeln 

nätsp. - 25 (V) 
Motståndet (Q) = 0,3 (A) 

(Björn Sjöberg.) 

Gallerbatteri i stället för katod
motstånd. 

SO,m gallerförspänning för LF·rör, och 
på andra ställen i nätmottagare, där en 
negativ spänning på endast en eller annan 
volt erfordras, kan man ofta med fördel 
använda ett litet stav batteri, i st. f. det 

STOCKHOLM GOTEBORG 
Mäster Samuelsg. 56 B Odinsg~tan 20 

Tel. 230360 Tel. 150587 

vanligen förekommande katodmotståndet+ 
kondensator. Ett batteri, använt på detta 
sätt har flera års livslängd, kopplingen 
blir avsevärt enklare (se fig.), och billigare. 
Vidare är det enklare att konstatera fel på 
elt batteri än på en elektrolytkondensator. 

(Folke Wedin) 

Tips för KV-kretsar. 
En sak, som kanske inte tillräckligt noga 

framhållits i de beskrivningar på KV·mot· 
tagare, som hittills förekommit i POPULÄR 
RADIO, är att avstämningskretsens godhet 
är mycket beroende av LC-föl·hållandet. 

Avstämning bör således ske med minsta 
möjliga kapacitans och största möjliga in· 
duktans, för att god avstämningsskärpa och 
känslighet skall erhållas. Detta gäller givet· 
vis främst signalkretsarna (i superheterody· 
ner), där god spegelfrekvensdämpning och 

Fråga en erfaren serviceman 
om. han k:änner till 

-1____-1

+ + 


känslighet är önskvärd. I oscillatorkretsar 
däremot bör, (såwm också påpekats) kapa· 
citansen vara så stor som möjligt, för er· 
hållande av god frekvensstabilitet. Instabila 
nollkapacitanser spelar i signalkretsar 
mindre roll, enär avstämningen där ej är 
så kritisk. 

(Folke Wedin) 

3 6 

30W 
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5 
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SockelIroppling sedd 
underJfr8n, siffrorna 
ange 5riffens num
mer medsols. 

MALMO KALMAR 
Friisgaran 6 Storg~tan 47 
Tel. 31 ;;23 Tel. 2481 
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oM E GA-sfavanlenn 
I .tingd 4 mtr. 

Heldraget mässingsrör, mattförkro_ 

mat. Le"ererns med fäste för trä

mast och skorsten. fäste. 


lir. 45:

En stavantenn med stor effekt. 

B I ~A N T E N N (torpedanlenn) 
Nr. 1023. Speciellt a~sedd för se
nare å rsmodeller av bilar. 3-delad, 
If", CUl . li1ng; hopskjuten 12 cm. 
synli~t. Komplett med 120 cm. skär
mad anslutningssladd. Kr. 38:

ELEKTRON WIRE 
- d en populära ledniDgstr~den 
I ruUar om 100 och 300 ya rus, kar
tonger om 25 yarus. 

RINGLEDNINGSTRÄD 
Prima engelsk - enl,cl och dubbel. 

ÄllliREN 
Telefon 17 49 80 - växel. 

Vi preseutera IIUrmetl en av V~ ra m {lnga g ellig-na. tilIvcrl(· 
nin(rar. Ett cIlUH8ic m eu pe r forc rad buv mnlpli ~t till fUr
stä~karc m. m. ella ~ sirt ar run t om pfl under sidan för$e tt 
med 1G !11m. invikna ka nter. v!Jket gö r att d t hela blir 
mycket stauiI t. ~fl mtidigt som d et får en stor stiitlyta. 
D et ta chass i .. med huv ,,:l r att f: i vu rje vnskad "torlck. 
IIu,' en Pil. bilden Ilar s tör . t a m:Hten: Höjd = 250, Llil\gu 
= 470, Brct1d = :300 , oc:11 1,0s Lnr kryruplackerut Kr. H: 50. 

ANODTRANSFORMATORER 
Primiil' : 110 ocl! 220 ,' alt. Seku nd:ir: 2X GOO vo lt 2~0 mA. 

Vikt: 7 k g. Pri": <l4: :30. 
U.e rllmiska. 1,onden~ato rcr rnc.tl ne~ativ tcmperaturkocffi~ 
clent 

-7::;O X 10-G p e l' 1 ° C. 
lO . 25. [jO. 7::; 0('11 100 pF: Pri s O: DO. - 1:;0 oc h 200 pF: 
Pr is l: 2". - 2:i0 och ;)00 p1o': P r is l: 55. - 400 pF: Pl'ili 
1 : G~, - ;:;00 ]lE': Pr is 1 : 5~. - 1000 p E': Pr is 2: - , 

RA .DIOAMATORERNAS INKOPSCENTRAL 
TROLLHITTAN 2 

'I 
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~tuell 
radiomateriel 
från lager: 

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

• »Hunh elektrolyter, kända för abso
lut pålitlighet. Samtliga gångbara 
värden. 

• »Phifco) finglednings- och glödströms
batteri RA 6, med hög kapacitet och 
stor lagringsförmåga. 

• ,Philco» industribatteri, RA 4 LI med 
dubbel kapacitet. 


• »Ersin Multicorell, lödtenn med tre fluss

kanaler. Oöverträffad effektivitet. An
vändes av landets förnämsta radiofa
briker, inom bilservicen, telegrafverket, 
flyget, armen m. fl. 

• Kopplingstråd PVC, 0,65 mm (/), grön. 

• »Pronto» trimverktyg för servicemän, 
sats I och II. 


• Montage- och servicetången Philco. 

Ett utmärkt verktyg vid radioservice. 

ELEK TROSKA ,NDIA 
STOCKHOLM 6, Norra Stationsgatan 75-77 


Telefon : Namnanrop "ELEKTROSKANDIA" 


GÖleborg . Malmö· Nössiö . Karlstad 


Gävle . Sundsvall . aSlersund • Umeå 
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periment, då man monterar på liggande bot· Lödkolv med belysning. 
tenplatta och skruvar ihop apparatens led· 
ningar. (H. Lindblad.) 

Stationsskylt. 

Ibland är det svårt att se när man löder i 
ett chassi och då kan det vara bra med en 
lödkolv och bell' ning enligt ovanstående 
skiss. 

Flyttbart rörhållarstöd. Vidstående skiss visar hur man kan an· 
Vidstående fig. visar ett fl yttbart rÖl'hål· ordna en prydlig skylt för amatörstationcn. 

larstöd , lämpligt vid omkopplingar och ex· Skylten anbringas på en bakC'iitskiva, 3 mm 

? ~LADD MUl Mt:;rALL"-IN~ llLL RÖRElS TOPPKoNTAI<.T (C.ALLRET) 

I ' E80NIT.ISOLlT EL. DVL.C' (EXU1PEL PÅ KOPPL AV IH5C,TJ C:ASMM 

'~C.AUUI. ,.c;? 

o 
B 

0
B 

CA 50 

,-0 
B 

O ,
6 

A. 2~t.löngo .skruvor m. 35~. muthor. 

#' 
~ AI10D 

AI'IOD 

A

s A+ 

J<,cRTARE. SKRUV MED 

TVI. MUTlRAR ENL. A 


e.8 n korl-o " .. ~ .... ~ 
C. Sladd med en böjd plåt som o I 

kon'ok~. 
o C 

tjock. Som bokstäver användes dörrskylts· 
bokst,iver av vit plast, vars taggar stickas in 
i häl, som bOITas i bakelitskivan. 

(Bo Larsson.) ......................... ............. .. " .......................... ....... 


Operationsundervisning per 
television. 
. För att demonstrera televisionens möjlig
heter i den medicinska undervisningen gjor
des en speciell utsändning vid en ameri
kansk kirurgkongress i september 194-7. De 
300 deltagarna, samlade i en våning 4 tr. 
upp i Hotell Waldorl Astoria i New York, 
kunde via 7 televisionsmottagare följa en på 
gående operation i New York Hospital, vars 
chefsläkare samtidigt kommenterade ingrep 
pet. Televisionskameran var monterad rörlig 
på ett särskilt utlag t spår rUllt operations
bordet, så att man allt.id kunde få goel upp
tagn ing av de olika ingreppen. En mikro
fon monterad nära kameran tog upp läka· 
r~ns kommentarer under arbetet. Via en ka
bel genom fönst.ret till operationsrummet, 
80m låg i tionde våningen, leddes signaler· 
na till en riktad antenn på sjukhusets tak, 
varifrån de överfördes direkt till mottag
ningsantennen pli en terrass vid 14: e vå· 
ningen på hotellet. Genom stark riktverkan 
blev strålknippe t så smalt, att sändningen 
icke kunde uppfångas av ovidkommande mot
tagningsantenner. Utom de sj u mottagnings
apparaterna i hotellet hade man två i sjuk
huset, den ena i operationsrummet den 
andra i ett angränsande rum på sjukhuset, 
avsedd för dess egen personal. (Electrical 
Engineering I1OV. 1947.) 

I ELEKIRO- CHAMPION ~I 

Amerikanska Radiorör 
OZ4G 11: 6AC7/ 185215 : 
l.A.5GT 8 :  6AU6 9: 
lA7GT 8 :  6B7 8 : 
lC5GT 8:  6B8G 9 : 
Ul5GT 8:  6C5 7: 50 
lN5GT 8:  6C6 7:
lLH4 10:  GC8G 11: 
lLN5 11: öD6 7: 
lR5 11: 6E5 7: 50 
IS5 11: 6F5 8: 
lT4 11: 6F6 7: 
384 1l: GH6 7: 50 
2A3 13 :  6.J5G G: 50 
5Y3GT 5 : - GJ7 8: 
5Y4GT G: 6J8G 9: 50 
5U4G 7'  6K6GT 9 : 
5X4G 8:  6K7G 7: 
::;Z3 9:  6K7GT 7: 
6A7 7: 50 GKS 9: 
6ASGT 7: 50 6LGG 12: 50 

GL7 12: liO 
6Q7GT G: 50 
6SA7 7: 50 
6SJ7 9: 
G8K7 7 : 50 
6SL7GT 9 : 
6SN7GT 9: 
6SQ7GT 7: 50 
6U5/6G5 8: 
6VGGT 8: 
6X5GT 7: 
7BG 8: 
7F7 10:
7N7 11:
7Z4 9: 
12A6 11:
12K7GT 7 : 
12Q7GT 6 : 50 
12SA7 7 : GO 
12SF7 9 : 

kan erbjuda Er omgående 

leverans från lager 

12SG7 D:
128H7 9: 
128.J7 H:
12SK7GT 7: 50 
128Q7GT '7: 50 
25L6GT 8 : 
2;JZG 7:
25Z6GT 7: 
35LGGT 7: 
fl5Z5G'.r 6: 
42 7: 
4~ 7: 50 
46 11:
50L6GT 8 : 
53 13: 
75 6: 50 
AF3 15: 
AF7 15:-
AZl 7: 50 
AZ4 1?' 

Europeiska Radiorör 
ECH21 1?' 

AZ12 1? ' 
.A.Z11 10:

EF9 15: 
CBLG 16: EL3 16:
CF3 16 :  EL5 Hl:
CF7 16 :  EL6 16: 
CL6 16: BL11 16:

EL12 16:
EM:4 12:

83 11:
80 5: 

EZ12 15:
S3V 11: l BL21 12:
VR150 17: UCH21 12:
VRI05 17: UF11 15:
807 19:- Uy: l 8 : 
866 14: UYIN 8: 
EB11 15: EF G 1[;:-
EBLl 16: EF 22 11:
EBL21 12:  UBL 1 16:
EBC11 10 :  RG~10G4 10:-
ECfI:~ 16: RENS 1374 d. 
ECH4 16:  20 : 

RABATTER ENLIGT SEDVANLIG KLASSNING 

EHRENSVÄRDSGATAN 3. ELEKTRISKA A/B CHAMPIO STOCKHOLML Ingenjör GÖSTA BÄ·eKSTRÖM Tel. 522528, 522529, 52 26:r0 
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förstorade bilden erhålles pI en skärm ( se tcrnationella radiokonferensen CCIR i Stock· 
fig. 1) och detaljer på skärmen kan ben-ak holm i somras. CCIR är en internationell 
tas genom en vridbar lupp (överst på skär rådgivande radioteknisk konferens, som har 
menl- Med hjälp av en inbyggd kamera till uppgift att utarbeta och antaga rekom · 
kan man ta fotografier av skärmen på 35 mm mendationer j rent radiotekniska frågor. Den 

Elektronmikroskop för 100 kV. 
Philips har utvecklat en ny typ av elek

tronmikroskop med kontinuerligt variabel 
förstoring (från 1000 till 150000 ggr). Den 

Fig. L Elektronmikroskop för 100 kV_ 

film. Ett särskilt aggregat som ej visas på 
biJden liimnar erforderlig stabiliserad hög
spänning, 100 kV, till mikroskopet. 

Det nya elektronmikroskopet har utveck
lats av Philips forskningslaboratorium i 
Eindhoven i samarbete med Tekniska Hög
skolan i Delft. 

Elektriska A B Cham.pion, Stoekhohu, har 
sänt oss en katalog omfattande centralför
stärkare, mikrofon- och grammofonförstärka 
re, högtalareanläggningar, mikrofoner, hög· 
talare och andra detaljer för ljudåtergiv. 
ningsanläggningar. Det är i stor utsträck· 
ning svensktillverkade saker men också en 
del importerade detaljer, som presenteras. 
Bland nyheterna bland detaljerna kan bl. a. 
kuddhögtalare, gangkopplade potentiomet· 
rar omnämnas. 

Katalogen är synnerligen påkostad med 
en del illustrationer i flerfärgstryck. 

Stockholms Radioklubb. 
Höstsäsongen 1948 inleddes torsdagen den 

](i sept ember ,då överingenjör E Magnusson 
(Kungl. T elegrafstyreIsen) gav en oriente· 
ring om yad som har avhandlats vid den in· 

'. 


Verktyg för hobby och finmekanik 

HANDBORRSKAIeT, enS' Iskt, Iäng(] 195 mm . {ör bor
rar upp tl11 7 mm. .......... ...... .... .... Pri s pr st. kr. 26: 
BORRBEHALLAHE. Instil Ilbar, m ed 51 st. olika b orr, 
från l, 1.10, 1.20. 1.30 o. s . v. t. o. m . 6 mm . Pris pr s t.: 
Nr . 1 med kols tli lsborr .. .. . .. .. . .. .. ..... . ... .. .... . ... I... 28: 50 
Nr. 2 med s nabbs tMs borr .. . .. .. .. .. . .. . ........ ..... .. la . 47 : 50 
ELEKTR. LöD KO LV S-mä rk t, med .ladd och s tick 
propp, 100 W a tt (HO, 127 och 220 ,·olt). Pri s p r st. 

kr . 15:

I.öDTE~~~ med sym. Pri pr m .... ..... . ........ . k r . 1 : 
D:o m ecl ha rts. Pr is p r m . ....... ............. ..... .... . kr. O: 7<i 
Om Ni är i behof1 o v andra r c rldylC goolaebfullt ",r; v och begär pr;• . 
........................................................................... ..................... 

.iliE TIlOREJ.L Sllilbaks"jjgen 46. ·Ens kede . 
Silnd mig f r a Ii t t r I t t (in o m R" crige) mot pos t

tilrs ko tt (11 e n b a r t l(itltenn tillkommer porto) : 
...... s t. Borr skaft. .. . .. . 6t . Lödk o!\' , 100 W att ...... .. . \'olt. 
...... st. Borrbehållare Nr . .. .. ..... .. . .. .... me t. Lödtenn 
med ... .. ...... . 

Namn ~ ...... .. . . .... . .... .. ... .. ... . .. , .... . . .. . . ... .. . ..•. .. . .. .. .•.. .. . .. . ..... 

Bos tad : .. .. .......... ... .. ..... .. . . ...... .. ... .... .. . ... ...... .... ... ......... .. 

Pos tad ress : · ·· · · · · ····v~·~ · · ;;~~i ·· t~~'t~'i " """"'" o-o , '.· P R 12 
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sysslar ej med vllglängdsfördelning etc., som 
handhaves av andra organ. Vid årets konfe
rtns antogos 35 rekommendationer. Som 
exempel på de ämnen, som behandlas i dessa 
r ekommendationer kan nämnas : Lämpligl 
frekvensavs tånd mellan närliggande stationer. 
upprättande av forskningsstationer för jono 
sfärunder-ökningar, frekvenskontroll av rund 
r r.diostationer, >ändning av standardfrekven
ex elc. 

Vid konferensen användes s. k. simultan
tolkning. Detta innebär, att talarens anföran 
d l.' omedelbart översättes ·till engelska och 
fran ska, och tolkarnas versioner utsändas ge
110m radiosändare på olika frekven ser. Åhö
rarna ha bärbara radiomottagare, och kunna 
pS dem inställa önskat språk. 

\' id samma tillfälle berättade ingenjör L 
Hu.llegård under rubriken »Aktuellt ur tid · 
skrifterna~ om »Transistorn, en enkel, revo
lutionerande ersättning för radiorör:.. El.! 
transistor bestilr av en germaniumkristall. 
som 'beröres av två spetsar, belägna myckel 
nära varandra. Den ena ges en ·positiv för· 
spänning och tj änstgör som ingängselektrod . 
Den andra spetsen ges en negativ förspän 
ning och tjänstgr;r som utgångselektrod. 
Tl'ansistorn fungerar SOlll förstärkare, allde
le" som en triod. och kan lämna ca 20 dB 
förstärkning. Ing·. Hullegil.rd demonstreradr 
en tonfrekvensoscillator, där en transistor an· 

För Er som 
vill studera 

UTLÄNDSK 

RADIOLITTERATUR 

Oumb~ i r l ig rö r (kli l:5o m ,' iII läsa de i n l e r · 
natio nella fo ek l;kl'i(tc r na. B ok slav :::; regisl" r 
föl' ' "a r j e n ~ k i1t l'i}l l' l'dc 

OBS.! Ordbo ken o m fui tal' iiven matemati ska . 
fysikali ~ ka o l:h fll1l11':1 t enner, som oftn fl) 
r~ k o mlll a i rnl li otekn if;k litteratur. 

Fl'å u .... .. .. .. . .. .. ... ....... .. .............. bokhandv1 

e lIot' d it-cIi t f r ii II J l r dl\n g rel1:-i LlOI, haude) , 

St ll l"epla n, Sl.oek holltJ , 1' 1' !.;.\" .•• • ••• ex . R a r] !/) 

onlhok. Pris ...~: -, 
TYSK At t hl'l a la , ko nta nt. 

.\t t IJNa la ~ m ill I JO:· - IJ r mltUattENGELSK 

RYSK 
~ j:mn: 

SVENSK 
.-\ dl'CS~ : 

F t N S K 
PR l~ 
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vändes i Btiillet för elektronrör. Den funge· 
rade utmärkt och gav en kraftig ton i hög· 
talaren. Ingen glödslröm erfordras, och ap· 
paraten fungerar så snart spänningarna an· 
,lutits. De erforderliga spänningarna äro re
lativt låga, vilket kan få betydelse vid kon
truktion av batteridrivna mottagare. l USA 

har man tillverkat kompletta superhctero
)'Illllottagare, där elektronrören ersatts med 

transistorer. 
Nästa sammanträde hölls torsdagen den 30 

, eptember, varvid c ivilingenjör R Berglund 
tKungl. Telegra fstyrelsens Radiobyrä) i sitt 
[Öl edrag , Försöksstationen för frekvensmo
rl ulerad rundradio i Stockholm» gav en in
tressant sammanfattning av de försök, SOlll 
utförts och de resultat man därvid uppnått. 

På grund av den alltmer ökade trängseln 
inom rundr adiobanden står man inför nöd
,'ändigheten att övergå till trådradio eller 
~ändning på ul trakortvåg. Vid sändning pa 
ult rakortvåg bör frekvensmodulering (FM ) 
fö, edragas framför amplitudmodulering 
(A M) på grund av dess bättre iiignal/s tör
nings-förhållande. För all undersöka beting
elserna för frekvensmodulerad ullrakortvågs
,ändning uppfördes en försökssändare i vat
tentornet på Mosebacke med en utgående 
au tenn effekt av ca 750 W vid frekvensen 
41,62 Mp/s. Med hjälp av en horisont ellt 
riktad lUndstrålande antenn erhölls en för
tärkning i horisontell led på 2,4 gånger, 

, iIket ger ca 1,8 k W skenbar an tenn effekt i 
horisontell led. Sändaren har i della utfö-

RIFA 

rande en räckvidd av ca 40 km, varvid dock 
tälldningsstörningar från bilar äro relativt 
be~värande på 8törre avstånd än 15-20 km. 

Av olika anledningar är det lämpligt all 
öka frekvensen, och en sändare med frekven
sen 92 Mp/ s och låg effekt kommer inom 
kort all uppsättas i ena Spängamasten. 

FM-sändning kan ej mottagas med van
liga rundradiomottagare_ Visserligen kan 
Illan anbringa en Fi\'l-tillsats på mottagaren , 
Bien bästa resultat uppnår man med en ap
parat, byggd för FM. FöredragsM llaren de
n-.onstrerade en hemgjord mottagare, där 
man använt en superregenerativ frekvens
de tektor, s. k. Fremodyne. Mottagaren inne
höll lre rör plus nätlikriktare, och gav trots 
sin enkelhet en acceptabel mottagning. Vi
d2re demonstrerades en fabriksbyggd större 
mottagare, som givetvi , gav bättre ljudkva
litet. 

Vid sammanträdet den 14 oktober besva
rade civilingenjör Tf Marcus frågan »Hur 
bedömer man kvaliteten ho ' detaljer i en 
radio och IjudförsLärkareanläggning» och 
Himnade tips om lämpliga mätmetoder. 

Talaren erinrade om de blivande normer
nas klassificering av förstärkare, där fre
hensomfång och distorsion ha avgörande 
b{·tydelse. Till de viktigaste mätningarna på 
en förstärkare hör alltså upptagning av dess 
irekvenskarakteristik och uppmätning av dis
torsionen. Föredrag~hållaren visarle hur man 

Elektrolytkondensatorer 


i praktiken utför dessa mätningar på en för
stärkare. 

A v stor betydelse är också effektfrekvens
kurvan, dvs. den maximalt uttagbara effek
ter. ( vid viss distorsion) som funktion av 
frekvensen_ Denna mätning utföres lätt med 
hjälp aven oscillograf; man ökar förstärk
ningen till dess distorsionen nätt och jämnt 
blir synlig och avläser därvid uteffekten . Ef
fektfrekvenskurvan ger en mycket god väg 
ledning då det gäller all bedöma en förstär 
kares användbarhet. 

För uppmätning aven förstärkares brum 
kan man använda antingen en kalibrerad ka · 
todstråleoscillograf eller en millivoltmeter. 
Vid brummätningar är det viktigt, att för
stiirkarell5 ingångsklämmor ej lämnas öppna 
ul an belastas med en lämplig impedans. 

Förstärkarens utgångsimpedans kan man 
e,~ klast fastställa genom att uppmäta ut
gåugsspänningen vid varierande belaslnings
impedans. Ingångsimpedansen mätes på lik
nande sä tt. En tongenerator (med lågt inr 
motstånd) i serie med ell variabelt motstånd 
anslutes till förstärkarens ingångsklämmor . 
Mctståndet ökas från noll så mycket, att ut
gållgs3pänningen från förstärkaren sjunker 
tIa I"HJlt:n_ va är ingilngsimpedansen lika 
med det inkopplade seriemotståndet. Della 
gäller ej vid mycket höga frekvenser, där 
man får fel på grund av fasorenheter. 

Vid detta sammanträde hade även bokhall 
delsmedhjälpare Slig Larsson ordnat men 

EN SVENSK KVALlT,ETSPRODUK.T 

.\.8 Rifas nya, moderna fabrik och 
\'ä1rustade fabrikslaboratorinm sva· 
l'ar numera för tillverkningen al' 
elekt.roly tkomlensatorer. I ngent.illg 
har sllal'ats för att l{ondensatorer
na skola. bli av absolut högsta, ln'a
litet.. Rita-märket är därför en ga
rantistämpel för svenskt k\'aHtets
arbete. 

Standardkondensat~rer tillverkas i 
ett flertal utJöringsformel' för de 
flesh\ aJuändningsområ(lell och 
kunna levereras med lwrt leverans
tid. Slleciall\Olulensatorer tillvl.'rkas 
!Iå beställning. 

A B R I F A Norr by, ögen 20, Ulvsunda. Tel. 262610 
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lDätin~trulDent 

Oscillograf med Oscillograf för bl. a. 
Ls-förs lärkare pulssludier 
l ' lI J"Zeh iU tn. 16M l) nCA t YI> " -0 -70_'\ 

Lili s t r (j m s fö l' s Wl' ka r c fö r X 
oc h Y -a x lar na, 

Frc h c lI ,omr, dc 0-3 "lp/
±3 ll ll . 

K äll s lig h t 18 mV fe p r cm . 
~ ·Y lllnH.! t ri : l .. e l. o 'Ylll m e tris k 

F l'd\ \' ell ~ O lll l'rHI l! 10 ll/s~5 ~rtl/ .. 
± 2 <lB. 

E lIg ä ng-ssvcp och ((jru l'öj n i n g' ~ nUt. 
Kä nsli g het 70 mVei! pr "m. 

iU fTu ll '" 
EXJl;lI si~n av tid R:1xe lll . 
~\ u to ma l isk synkro ni ~e ri n g. 
Yippfl" ch en s 2 III ' 50 kp/' 

Expnl1 ~i on {lV t id tiux eJn . 
I n b yggd yolt1l.1c tc r för k ali bre ri n g'. 
~karpte(· k n a n·d e oc h Ij ll ""ta l'kt rÖl-. 
Yip pfrckvCllS 20 p/s-2~U kp/~ . 

L e" t" r aJlH fr l 1l Ing(' r. J ....e \·e rR n S fn\n lage)', 

Demonstrations Dubbelstråle
oscillograf oscillograf 
e l IItel 

.J iil lcskii r m n1(~ll 3~ cm lliu
meter. 

Fl"e k\' .-o l111". (} pls-l OO k p/ s 
± 3 ti ll . 

V i ll l.f rCkv. 1 000 pis . 
Inbyggt! c lel, tro nko [lplarc fö r 

\' isll l u g a v 2 rU r IOI>J) sa mtl 
ui g t e lle r additi on av 2 
o lili U \·ii xe ls pii u u i tl g' llr. 

Inbyggd e le.k t rollkopplarc . 
Frc k \'en so m n Ile 10 p/s-l ?Up;' 

± 1 dB. 
V l pprr~k". 2 p/$  200 k[)/' . 
b' i i r~tii rk ll ing 1800 ggr. 
Om[, oppllngsfr ekvclI s Hi el. 17000 

Het l xfr lt t fö rsatsflIte r. ggr/ "ek . 

Le,~ erttns [rån laget' . L ever ans frå n lllgt>r. 

Signalgenerator Fältstyrkemetrar 
A[rm"" tYI> 70 [ ltCA tYl' " -X-2A ( 8e bUden ) 

:\Iyc ket ltitt \ vikt, a lla batteri" r i ll
byggdu. 

Frek\' .-omr. 30 1'1>/' 30 Mph A\'!ii s ni ng d ir ekt I uV/ m. 
i 7 områden . 

Frekv.-uoggranll he t ± l 'I, . 
t spU nnlng l ,.V 1 V . 

Stor t Ill iitom r ' lde lO' f'VIm lO Y / In . 
P r eh:Vl' II SOlUrud c 5;) lHOO kil/S . 

lC l lm[.c(lans 75 n. 
Iure m oduler[n g 1000 pis. 

R e A tYll '''X-JA 

Ylll"e m OL!. 30-1 :l0UO ph. ].'r~k\·e n ~om ";ltl c "O - 2'20 !\[ph . 

Rörvoltmetrar RLC- bryg'ga , . 

ltc.-\ t yp \" V- ; öA ule ,l (Jiodnilit 
krOPI) 

Wayne R e rr B. lO] 

Ka paci ta nS : 5 p F !.i ii ' .• . ==-~ ',_. r -' 
~1ii t e r Ii k o. \·i[xe ls p. ti ll 1000 Y. 
L i nj U r frrlll ao p/ti 250 Arp/ö . 
Olmu u iit n ing n p p till 1000 !\I (I . 
11 ~[Il inllll pcda us vill likström. 

HC.1 tYll J90-A 
Mil te r med k r lsla ll miltk ro[l[l upp 

till 100 ~l p/s . 

500 u I,' I 8 Olll rilden . 
rt esistan : 5 (I t ill 500 

MO l S o mr å de n . 
Intl IlJ,t ans: 0,1 H .y ti ll 

5UU H y 140mrä d en . 
Q-\'i i rd e : O Ull 30. 
Liickni n~ : O till 1.5 mA. 
.l iimW l' cisem ä t ll ill g di -

°OOh :;
- - .. 

RCA t.yp " ' ''_65,\ , ualter i I1ri\'eu . r ek t l p r oce nt . ' . 
Sn.mtliJ,rB t 3-' lH~ l' l e" , f r å n lI1ger. J .....\'erRnlii f r '; n I ng-tar. 

Ett stort a ntal andra. teletekniska. mätinstr ume.nt Imnn3 levereras f rån lagej'. 

EI.EKTRONIKBOLAGET AB 

Kungsgatan 34 - Stockhohn - Tel. mätinstr_ 2162 90. 216291, elektronrör 21 6292. 
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"n utställn ing ay Ilyutkommen utl änd:; k ra 
dioteknisk fackl itt eratur. Han gav några 
glimtar från en SA-r -a och lämnade en 
kort översikt över de vikt igare nyheterna 
bland facklItteraturen_ 

Klubbens med lemmar voro inbj udna a tt 
besöka den av The Radio Com ponent Manu
fe.c turers' Federation of Great. Britain anord 
nade ut ställningen »Priva te E xhibition of 
British Components and Test Gea r for the 
R.l!dio, Electrical , Elec tronic a nd Telecom
Jllunication Industri es» , som hölls i Kungs
hallen 18 till 21 oktober. Utstäl ln ingen om
fattade rad iornateriai och provapparater av 
engelsk tillverkning_ 

Förfrågninga r om klubbeu och dess verk
,a mhet besvaras av sekreteraren , civilingen
jör Gnnnar Solders_ Adressen ä r : S tockholms 
Radioklubb, Box 6074, Stockholm 6_ Med
delanden 0111 adressförändringar etc_ stä llas 
till Skattmästaren (samma adress). 

Sekreterarell_ 

Hemmatillverkat trådinspelnings
aggregat. 

Ingenjör G Lundqvists kOlls truktiollsbe
skrivning över e tt hemmatill verka t trå d in

spdningsaggregat, som infördes i nr 8--10 
hH rönt mycke t livligt intresse fr ån vå ra lä
sa res s ida_ Frän olika häll har emelle rtid 
konlJllit förfrågningar med begäran 0 111 mera 
detalj erade up pgifter beträffande in - och av
s llelningshu\'udenas konsLrukt ion_ I ngenjör 
Lundqvist har lovat att ge oss utförligare rit
ningar och mera de talj erade anvisningar be
träffande dessa detalj er och vi hoppas, att 
vi redan i nr 1/ 1949 skall bli i tillfälle att 
delge vå ra läsare dessa komple tl erande upp
g ifter. 

Grafisk beräkning av tonarm för 
korrekt nålföring_ 

En framstäende fackman på området har 
p.lpekat, a tt den grafiska beräkningsmetoden 
för att komma fram till mins ta möjliga vi n
kclfel, som refen~rades i POPULÄR RADIO 
nr 10/ 1948 s_ 248, i vissa avseenden inte är 
rik tigt korrekt. Vi kommer att i e tt senare 
nummer lämna e tt be riktigande_ 

Radioteknisk ordlista_ 
Radioteknisk ordlis ta måste tyvärr på 

grund av utrymmesbrist överstå till nästa 
nummer. 

TeI.alis ka frt\ gor fl" nu:~ra aUmänt lntre,,"(' 
bes''1lrll~ hur n edun. Bre,'en rör t;es m ed 11;' 
skrift "Fn\geslUl ltc n" och lnslindus tUI }"o
plIl,ir Ra dios reduktion , Pos tbox 450, Stod.
hOln, 1. Brel'K\ 'nr på t~knJ8.kB frt\J{or kan t"j 
liimnas . R ed . 

Fruga : 
Kan lilan använda skärmad 2-ledarc för 

den i POPULÄR RADlO nr 5/ 1948 beskri, 
na signalsökaren ? 

V A Köpill~ 

S"llr : . 
Skärmad 2-lcdare gå r mycket väl all <11\ 

vända enligt nedanstående schema _ 

------t-I 

r-------...,
I 1T 4 ~_ _+___A..;..!!..::l;" 

:e, 

Fråga: 
Var kan man köp" fö lj ande de talje r lill 

Glöm ej attRADlOTEKNISK HANDBOK 8~ Inll. E. Andersen 
2:a upp!. 516 sidor Ill. WO illll s tra tln ne r .lii m te tal ri ka poslprenumerera Ita beller oc h no mug ram. 
Mellersledls förla!) _. l\or rla nd sS"_ 22. Shlm på POPULÄR RADIO r T el. 11 fl.! (12. 10 80 84 I 

' I 

~ 
SlEMENS 
ISOLERADE 

ANSLUTNINGS 
KLAMMOR 

tillverkas i olika typer för montage i plåt-, 

bakelit- och marmortavlor. De äro väl be 

röringsskyddade och ha "oförlorba ra" kläm

huvuden av svart isolerma teria!. 

För strömmar upp till 250 A. 

SlEMENS 
MS ll7 
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i , 

lGrammofonbyggsats Ar.oJ'nröl' : Krist,alldiod: l{OpplillgsschcUlOl' : 

ucsli'lencle IlV motor, Skil·tallril< , kl'ista ll 
 n-~~ J ~ l:\:H ........ . 9: 7ö ~~ör8tårkare: 

pkk-up oeh :t st. niHko pp ar 127 volt n;15 J.2 ::!. ·Lr<;rs \'U xe lstri;m, ~ \V . ..... . .. :i: 

88: U50 18 511 3. 5-rör~ y;b.: e l ~l, l· ö ll1. ao \V.
Tra usformät nr till d c' uu ;), att an\'iinda~ !157 12 Specialröl' : l'tt:sII-Illlll til ll t~tt '.~ :1: ~~ ij
tllir nUt:-:p:i ll n i ll g c u iir 220 yoU '" l'.!:  !)~~ 18 511 

DJ9 .... ] K :')0 2 ':!1 ......... 16: 50 Rad lornuUugare : 
Dh'erse: ile3!) ......... '!2 :- l . H est' r:ulfo, .j.-ru t" ,' . · IIV (~ l'. L tul g-. 

m e llan - Ol: h kO l' tnil-{ .. ... .. . .... ,,: (~ra \·prLlo sa. g' llluI,lidHmplld. lna '·[ll.!Lisk, 
Stabilisal,ol'l'öl' : 1:-;, ~pol:-;r stem t ill O\"llll:; Uicude.

f) ohm il1lI1edaIlR: ... " .. ....... " ..... 45: 
kOlllpl Pll Hlt'd om kopplare..\LI,~ trulll:irOl' IIW lO L'I,' r williatYl' -l05 K(~ MIIHagarröI' : 

VH105 .... 12:- Il 51. 1!l:i- J$O. r;!JO··-~ (J(JO m. :n: 509: VR150 ...... 12 : - " HA .. .... 11. : - 4 . 3 + 1 l'ii1', rnl~. L [lng -, m ellun Skiil'rna (l c miliinr yrrUrh 5i llUl'C . ..... 5: 50 
och kort ,·ng· tiH lIl l g- r umltlofoll ~ t.rrkri ~taIl, ~o 111 . ....... 1:? :- ' 11(4 ......... 1 1: -

Il t ta g . .. . .... ...................... .. ... . 4:-
Bilan t e llll , ::; illmoll t ug-e ...... ..... ,_ , 26: - ' ".q 11 : Slrobot.rOIl : JS ..\\·~tHrnnillg-b:-:pol c ti ll Oyal1~

"1. 'u 11 :  " ( ~ e Jl,l '. 17- r,2 , 200---l>OO, 70050 waUs siindal'spolsals 1D21 . ........ ~8: - '11'4 11: - 2000 111. .. . . .......... .... . ..... ... ö: 2:; 

I1c~t:\endc av 3 spolal' fiir r 'sr . 20, {(I ":1,'\4 ..... 12 :- lt. 5 + 1 rörs }; Ilper. Yii.xelstl'l:~lIl. L.lng-. 
och 80 mett~ I' ::;bH I1(I C'II , ~:ill(.1a rkoiJ(U'lJ~a - l{atodstl'ålerö.· : -384 . .. , . .... 11:- lU e llall- 0("[, k Ol'ldg ........ . ... 4: 2ö 
to r och spo rh:111are .... ..... ......... ·15: - 7. 0+ rör s ::- 1I)H'1". 1 i.iYl". sam " l i .\ U :i ...... ]2: ........ 


;;C1'1 ... 70 : - mll ~O lll li . ...... , . .. , ......... . ... . . ·1: 50
';G.\ Jo\. G .... 17: ljU
I la.ger finnes hl. a. föl,iamle rör: - ti.\ l;) . .... . JO:-

11. ;:; +1 r(.l' s SUI)(' l". Viixe I:-; lrölll. 

fl kl'ptsul'. L~l! lg' _. I1l Cll a Il - oc.: h 


.8älldarrÖl· : Likriktaniir: ThYl'atI'Olll'ÖI' : · (j.1 Tu .. ... • 7 : '- k orlrll~. "Jlagiskt ög-n", S~

· nC4 . ....... lH : - p .Hat Ila s n ~'" d isluln tkoTlt l'oll.
- 2D21 l :! : c; U3C2~ ......... ~2 ,iU 3B~4 .... . .... .28:  ' HJO . . .. ..... 13: - V D.!"' !" e lla ~te kon s t r ll ktion •. _ 4= 752(\,jO "113: (">OHHlO . .. . .... . 2r. 
 ' OX4 ......... 8:- 7AU7 12: - 1 1::5. Spol"SYtil'l'l1l Ull or ;:lIl~t;\pnd p . 


211 ....... . .... 17 ,;u 
 J2Z;; . ........ 10:- kom nl f' t t lll P t! om kopplarp.
"!JUOl 19: aU7A .. ....... 07 
 I1K21 . ..... 17: 50 Fotocell : lf}'-5 11 :!OO- HOtl. 70U- 2000 m. 3.: 5;)
!l Jg ........ .... tiD 50 "0002 ...... 16 : 
821i .... .. ...... 2 1 40 G31.\ ..... ... :l!I:;;O · 0003 . . 19 : 80U.\ ......... 9: 80 8~inti ..ure : 

&~2 29 5H fl. 1 + 1 rör. Kri>lnll, J.\"1" '1. IcJ,' , 72A 8: ;;0 

lfHl 19 :50 • =- JuinlatyrrÖl' .~ r::tfi ~: l'itl 

- Allt fllellan ante'nn och jore' 

Ingenjörsfirma 'ELFA 
Tunnlandsvägen 22 ÅKESLUND Telefon 261675 

' I 

Advan ce 
SIGNILIE NERATOR 

~.. 
Den senaste ADVANCE signalgeneratorn, typ E 
ställer en LABORATORIEAPPARAT inom räck
håll för varje servicever stad och amatör. 

De s enastående noggrannhet, vidsträckta fre
kvens mråde samt tillförlitliga attentuatorsystem 
gör detta instrument till ett oumbärligt redskap 
vid service av känsli"'a r adioapparater. 

Broschyr med fullständig beskrivning tillhanda· 

hålles på begäran. 

TYP E 

Frekvensområde : 

Noggrannhet : 
Dämpning: 

Strålning: 
Belyst skala: 
N ätanslu.tning: 

Dimensioner : 
Vikt: 

100 Kc/ s--60 Mc /s på gr und /re . 
kvenserna. 
Garanterad till ± 1 %. 

K onstant impedans genom. 75 ohms 
transmissionslinje. 
Under 3 mikrovolt vid 60 Mc/s. 
Skalans totala längd 750 mm. 
110-210 230-250 volt, växelström 40 
- 100 p/s . 
33x27x 20 cm. 
Omkr. 7,5 kg. 

Pris Kr . 375:  nIo. 

GEN ERALAGENT: 

P~R HELLSTRÖM 
A G EN T UR FIR M A 

Ehe kll is lra a vd In tagen 

Spano malsgalan l4. T el efoner 1143 3 r) oeh 13 2832 

GöTEBORG 



I 

., ignalgenerator i POPULÄR RADIO nr uingsvillkel·kurva är logaritmisk för att Hor svåra a lt anskaffa, och dispositionerna 
11/ 1947 : frekvensgraderingen skall bli rätlinjig. måste göras med tillgänglig material. 
LAvstämningskondensator 25- 315 pF"? 2. Omkopplare L 11 kan i standardutförande 
2. Omkopplare lX ll av Johanssons fabrikat? direkt från Johanssons Kondensatorfabrik, 
;3. Kan i stället för mA metern LME typ köpas hos de flesta radiogrosistfirmor eller BYTEN OCH FÖRSÄLJNINGAR 

VRB 12 användas ett instrument med fnllt 
utslag vid l mA, inre motstånd 100 Q? 
Vilka ändringar bör i så fall vidtagas·? 

-lo. Vad är Simfer 6? 
»1999» 

Svar: 
l. Till aVSlämningskondensator kan vilken 

500 pF kondensator med god isolation som 
helst användas. För at erhålla (lnskad max. 
kapacitans kan antingen plattor borttagas 
eller seriekapacitans inkopplas. Det är 
önskvärt alt resulterande kapacitans/vrid· 

Sundbyberg. llältre iir dock specialutförall
dc med jordningsskena för ej inkopplade 
lägen, typ Yaxley, Torotor etc. 

3. Ett instrument för l mA kan utan vidare 
användas. Känsligheten måste ändras och 
göres i delta fall lämpligen genom all min· 
ska res istansen R27. Värdet måste provas 
ut med hjälp aven känd spänning på gall· 
ret. 

4. Sirufer är namnet på Siemens järnpulver· 
material. Data finnas i Siemens Technische 
MerkbIätter. För närvarande är pnlverkär· 

l:::::: :::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::1: : 
Undpr dpnnll rubrik Införll "I .tandanllserade 
rlldannonMer av npdanNtlPndf' otf«'IrPnde till 
ett prl. av kr. 2: GO p"r rlld. !IIDlrnum 
radprH, utrymme. Df'ttJllR radHnnonMer äro ay
.eddll att skaPIl eD röraiiIJnlng8koDtakt radio· 
Bmatbrer enlellan. 

Till salu: Ett ex. av den uuder kr lger 
viirlu s berömlla ta nkra diostatione n, MARK Il. 
fabri!;s ny . Anlä gg nIn gen omfattar Bänuarr. 
motta gare, omformare, antennvariometer , 
fjiirrmanöV'e romformare, mikrofonpr, hör 
lurllr, nyckel, kablar, reserVIÖr och andra 
res rl'vdelar. Pris l~r. 1.400: -, Nårmare tel': 1!. 

HÖSTENS SUCCE 

PÅ KORTVÅGSFRONTEN 


Med vu r nya korhiigstlllsllts hör Ni hela världen, obero· 
ende av om d et flr dag eller natt. Appara te n kan anslutas 
UH befintlig rapioapparat. Hela kortvilgsskalull 15,9-81,u 
m lir inde lad I fyra bands p,·i<lnlngsomr;lden. 

Obs. I All matpr ial :ir t lllg1i n g lig p :", den 5\- n ska mark · 
nade n . 

Ritninga r + nro et ·1J eskril'ning Oj: 80 + porto . 

Fi rma H. K. ll'ALLENBERG, Drottninggatnn 42, örebro. 

'I 

GRAMMOFONrNSPELNrNGSAGGREGAT 

PRAESTO 
obet. beg. och i fullgott skick. Anliiggningen ä r 
monterad i kraftig koffert inrymmande förstärkare, 
gravermekanism, avspelningsanordning, instrument 
och kontrollorgan. Mik rofon med golvstativ även· 
som 10" högtalare ingå i ut rustningen. 

Pris kr. 2.175: -. 

A.-B. TOBD BRUK, Tobo 
T el. lG. 4G, .6 (växel) 

Radio
lekniskl 
nyll 

o Jan Kuno ~Iöller: Amatörradio. Om kortvågs· 
radio som hobby. 232 sidor. Pris häft. 12: 75, 
inb. 16: 50. 

Förf. har i samarbete med landets frlim s ta slindaramatii. 
rer och med de n amerikanska "Rad Io Amat.eurs' Haud· 
book" SOlD mön,te r skrivit e n bok. -om bö r bli a lla Still· 
daramatorer till hjUip. Lätt fa ttligt och öI'erski1dll g t be· 
handlafl kortvil g 8siindare oc h mottag are samt ö l'Iiga I 
en amatö rs tulion i u g~ende delar. Boken iir full av prak
tiska rlid och har ett o mfattande Illustrationsmaterial , 
m ed bl . a. ett l<o ppl in gSSClH'ma. 
D Th. Cbristiansen : Radiomottagaren. En bol, om 

felsökning OCD radioservice. PriS häft. 11: 50, 
Inb. 14: 50. 

Klipp ku po ng n oc h sänd Ilc n till 

TOROTOR SPOLSYSTEM 

Typ 3·0A·ll med FU.'·s leg, 11 tangentcr för 6 bandsprid
uing-sområ tlcn samt LV, ~IV, NV-band, 2_ 
pol. s trömbrytare etc . ... Pris Kr. 158: -

Typ S·OF·ä m cd HF·steg , 3 KV-omr:1dcn samt MY och 
LV, gru.1l1l110foll . .. . ........ Pris Kr. 83:

Typ 2-0F··-l fiir E;;nllarpumll.tUrer med 11}-2(}-41}-80 m· 
hanll .............. . ... . . ...... . .. . Pris Kr. 48:-

TYll 2·011·8 m cd 2 KV-omrf,den samt MV och LV, gram· 
llIofOll ......... • ........ ••• Pris Kr. 40:

KUNGS 'J'yp 2·0Il·6 med KV, 111Y , LV för 2-krels supcr, gram · 
mo fo ll .... . ... . .. . .......... . .... Pri s Kr. 32:

R IkhaftI g sortering a v IF· transformatorer , gangkon. 
den sa torer samt "l;alor matchade till ovans t:1ende spol
system . Kungsgat"" 26, Stockholm - Tel. 232815. 

Undertecknad be~ t;Uler hlirmed förpri ckade böcke r a t t 
@!looa8 mot pos tförskott - mot kvitterad räkning -
debitera s mitt konto: 

.. . .... . ... .. ...... . ............... . ...... ... .... ......................... ... . 1'1{ 12 

VI ha Uven stor sorte ring av kortvågs· och alla radIo
delar. 

NATIONAL RADIO 
l\Ula.rgatan 1 STOCKHOLM T el. 208662 
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•• 
PERM~NENTDYN~MISKA 


BOGT~LARE 


RADIO AB PEERLESS 
Erikslustvägen 23, Malmö. Tel. 19 "9" 

J 



dala geuom l!':u Joha .. Lage rcrantz, Stock_ 
holm. 

Till salu : Högtala r Altec I,ufl" iog GOO . 
1,1'. 1:10: - . :\Ilitiu"tr. Cartec moll. :no, 5000 
,-a lt. Kr. 150 : - . :\!Htin . t r. BI e IllOII. 5 med 
tryekkuup par. Kl'. lIG: - . Förstärka re fubr . 
OP L': - radio 8 watt . Kr. 195: - . 

Svar ti ll ·'GuraOl c. ra t fö r ::;t k lussiga", Pop. 
ltad io. 

TIll salu : Railioröl' ( .\'[1 GLGG , g~r" n_tcr~t 
IJyn 0\.' 11 oa n\·~illda. Pris IJr :ojt. h.r. OJ : !l.). 
Sva r ti ll "F'alJr . ~ylnllliao . P op. Radi o 

..................................... ...... ............. ... ........" ...... 

TlII Bnlu: UaIDmarlund.s truflkmottugare Till .altt: 1 Ila lli <.: ra f ter; S 47 - Il'M - A:'I'. 

HQ-129-X. ny. 1 ~t . BC-OM·A, Jll' got trall  T el. 21 78 ·18 . 
,........... .. ,....... ,....... ............ .................................
s port.skudat. 

T ill salu: 1 s t. oSiguulgc ne rator n CA tYll 
Ra(liofirmn Hex, Priistgutan 50 A, ös ler T:\IV-07 C batteridriven, i prima "kiek, [Jri~ 

SUlll!. '.rel. 130 08, 12735. 7;): - kr. Gerhartl Itudquitit, Glav,l. 

Till .>1lu: 2 
Tcll'funke n ilV 
" ..O Wutt- 35 

Till sn ln : 2 
l11onlNac!e pil 
12~: - pr f:l. 

i. 

AMERIKANSK NYHET 
o m. 1inllu ej tillrc l'ka s i S\'(~ ri g ' , är v[u·t efter ll\llg'nclofon 

p ri nci [1 kOll sll'l.1Cl'fiUe 

trådillspelningsa.ggregat. 

I ns pe lningar, S OI1l Hllt ('fLer beha!;' I,UIH1U uVllulgnc.t.isC l'u S 
och aoviil1lla i) p ' lIyt t, ii ro möjli ga f r;'l 11 radioprogram
m 't , gra ll1(n ofoltstd \~ o r elle r eg-n a ta l-, s tll1g- oc h 1ll1lSilc 
presta tioner, Ag '~Tt:ö';ll et kan mu, en k~lt och biJli gt byg· 
~a ' av 'lIU och l: Il , och efter SiO Ul d e t kan anslutas till 
va rje rat.li omot la ga re rC~ D. g ra mmofon. l)(~h (jn'i varke n 
~iirsk ilt1 m olo r e ll ' r fö l''!:itU rkal' e . 
Obs . ! I nk<){)$ ldill ur till e rforde ['1ig ma l(i rial liro angivllfl . 
lUtni nga r och arIJe t s l.Jc ~ l,ri\'nLng Ur o I.l tfö nla i millf<.ta 
detal j. I
-"'i rma U. J" WALLEXBEUG , Drottnlngg""ln 12, örebro. 

I 

Telegrafnyckel 

Firma SIWE 

TELEGRAF
NYCKEL 

PRIS ... 21:

J-Illgary,lHguton 13 

Xii_sjö 

' I 

HOGTALARE FM, 

fabrika t A/b. Karlsson 

620 st. , k OllClialllete l' 6". Fiiltspole: 1100 ohm. 'l'al 
spole: 4 ohm. F iiltspolen försedcl med kompensa
tionslinclnillg, Leyerans : omgåencle f!"iin lager. 

Pris kr. 10: - per st. 

Å.-B. TOBO BRUK 
'robo - Tel. Hl, 46, 7(j (vUxel) 

'I 

.. 

...iiii~t~;i~~~~': 'å~;:' 'G" ~'I;~;', " p~~';i~~.~..k~.... j'2';'~' 'l;'l~
"t. sundul'pentoder, lyp 1:8287 !St. + p o rto. Svar till "Occa~i o n" , 1'011. Uadio e n hiill(( elsc billigt . Svnr till 

L , ' . b .kl'. " , Pop. Itadio f. y . b. ........... ...................... .. ............ ........................... 

hJlKlill!O( l,öpa : l'rllfi lullot ta garet gärna )'5 llr 


st. f:iltma la dc ,l ~n.senhö;!;talal'(' I'IU H lJ1 ed lliitag-g regnt. SnU' m ed pri s 0<:11 

"uffel l11 Nl 20 m kabel ;l 1)I':--: I..:rh'n i li P: til l : O. B l' l'gl ulul , Bo' G44! Lu_ 


T el. J2 U!) DO. l~"' ;\ ~, 

I, 
I Amatörer och servicemän 

1000-tals beg. r fl tliorör fl valla förekommande typer 
provade ot:h gn mnt. f elfria till 1/3 ay giiIlande list 
pris. 

s P E 'I A L 1-] n B J U V A ~ D E : 

Sup 'rkli!lpla de chassiu m ed gau/;, SpoLlS~'stelll och 
t1'an::;f. f1';\1I 1,1'. 10 : - . 100 st. so r terade motst. och 
koml. fe lfri a kr. 7 : - . Heliiel', l1Janövcrsp. 24 V. 
bryter-s lute r 2.•(1 V. (JA. splin-as HUt. i re<:[). Iiigen. 
Liim[J!. filr fjiirmJallövrerat till och frltn s!. ay radio 
etC' . Rkriv t ill oss om Etlra öll~l,ell1 iil i radio, Yi 
ortlnit HIlt. 

INETRA 
Rege riugsgatlll1 8U - Stock holm. - 'l' ' I. 21 U2;:;;-; 

JI 

Kortvågslnaterial 
Vridkollu. "Eddyslonc" 20 pI,' 8: 50, 40 pF 10: GO, 60 pI<' 
8: 75. D:o miniatyr 15 p.b' 4: GO. 30 [IF' 4: 90, 00 pI~ (j: GO, 
100 pI!' n: 40. Stu ntlo(f kel". 5/8" --: 95, 1" 1: 50, 13/ 4" 
1: 7;). A" i"ol. -: 8;'}. Spo!forlDnr gl. bakeli t. D 35 Jlllll. 4 
,!iH 3: 25. 5-6 stift 3 : (iO. l):o met! jiirnp, kii rna 15 mm. 
L . 30 mm. lintJning'8spll r , l: no. Riirh:'\ ll arc kel'. 4--5-6--8 

pol. l: 85. I bal,elit -: 00. T"leg J'a (n~'cl,e l för si.i ndllrama

tiirel' 21 : ;jO. Enklut'c trtin in gslIyckel 14: "O. AmerikansI, 

till,·. ,l 38 15 : - , 

Rör, mots tånd, blocl([wnu. oeh iivrllrt ma te rial [ st(i r stli 

sorterin g. ReglI r Yilr n ya lista, ,sändes mot 50 öre i frlm. 


MALMÖ RADIO & FOTO 
n .""ldshn)ls lorll' 3 - MAL:\JH 

I, 

Amatörer! 
SPOLSATSER tiJlverkas nu ii"en i SverIge. Inom 
den a1lra nilrmaste tiden kuona vi från lager leve
rera som s tandard typ 3-"ågs spolsats med e ller utan 
mf-transfurmatorer, Har "" i några speciella önske
mål, St tillskriv oss om detta. 
STAVA"TENXER med stiillba l't fU ste i rostfritt, 
2 m. lå nga. Kr, 9 : ;:;0. 

I \V A -INDUSTRIERNA, Ingenjörsfirma 

Il Box 25, Lidingö l. 

3 36 

för film, mikrofonljudförstärkare och grammofon. 

TOPPKVALITE friln 

AMERIKANSK lJUDTEKNIK A.B. 
STOCKHOL M 

POUlÄR RADIO NR 12{1948 

http:millf<.ta


AB BO PALMBLAD har flyttat till nya lokaler 

c:=:J , I , ,--I---'I 

Efter den fiirsta c]('cembpr ii I' l' ii r nya a<1re. s Tol'I{el 1-- Till Horrur",,!! Hor ns gatan 

Hnutssonsgata n 29. Yi vn"k" al la "åra gamla och 

nya kunder v ~ilkomna till denna 1'l(1ress. diir y j i iD 1~~.ooJ D.~,:' [J
större lokaler med bitttl'e lii ge och gllda kOlllllllll\i

kationer hal' Illvj lighet att bcreda Yltl':t ärade ]Olll 

der en bii ttt'e och "Habbare sel'Yt('e iin ti\1ig;are. i'1l1nn'l 
Följande spånaglls- och bl1 ;;~fijrbilldelser finu es: Till Ed er ledniug en skiss över affärens läge. 

Spårvagn, linje 3, 4, 10, 16, 1, och 18. 	 Buss, linje 36. 

Specialerbludande på hög talare Papperskondensatorer. Potentiometrar. 
T Yr> Pris KP -13 Kol-pot. 0,5 IIlCgOlllTl , y) 25 mm. 2 : n,; 

l'K-1 100 pI'. .. . . . . . .. . ... . ...... . . . O: 4;, 1,1'-1 --1: Ko l -poL 0.5 lll eg ohm , V) 3') m m . g: i ;' 

p r, -!! 1.000 pr. ... •.•• ........ O: ~() r,p-1:; K ol )lot . 1 m egO lt lll, \I> .JO m m, ;; : 9" 

pK·a !!.O\lU pL O: 45 Kp-Hi Kol-pol. ~ m c)!'ohlll , (Il 40 m m. :1 : 95 

P K -{ ~ . (l00 pr. O: '15 I<r ~17 Kol -pot, ~ .mcguhru metl :! -LJo l ig 

PK-u :i,noo l)!. O: 50 ~tt'u JrllJ ryta re ... . . ;'): 40 

1'1(·(; 11l.UUU pt. O: 6.; 

PK-I IG. OOO r L O: 65 
BP" 

BP'" 	

I In g er fin lll'~ , ' ida rl' : l\oP Jl l i n~l'\l r:'"ld, pu!Su
PK ·,'i 	 20.001] pf , O: 65 hu('k . sr sto flcx, :-; k iirma(l kalH"!. !öJtfln n meu 
1'K-0 2.i .000 llt. 	 O: 65 ltu rtzf)'lInud, I,;dko h'ar a,· fnuril;at Y l e t , cJ c k
PK -l O JO 000 pr. 	 O: 'lO tro l,ne l', ko l- orh 1r;J 'lI in,lauo 1I1ols l.ancl , oljc
PK _U 10U.000 pr. 	 O: 70 ko ndcn sulo r er. i n:-.ll'ulllt' T1 I. tra nsformatorer. 
Som II;:-a J,o ",lell~a tO rt·l' i rllll b loC I< m cd l ;;UO d r o s )o: la l' sa mt :o:1i ndar- uch lIl ot t agar r ör s~h'H l 
"olt Pl·o \' ~p~iunj n~ . u l1lC'l' ik aD sk u SOlU pUfopei sl,ul rle, 

NYHETER FOR LEVERANS I JANUARI 1949 
PS 1/2 	 Pret·is iu nssl\u la i hcl mela Hu tfÖl'i.l IL 

d l' , StOl' l l' k : dinlll('ler ];)0 mil), Gra_ 
l1L' r i ll j.! O 100. Y rid u ing""jnkl' 1 1 O PSS/ U 
g-rad l' l'. T "a i nstii ll lllng ~möj 1i g l1ete r, 
t'1I ~ lI aIJh ill ~l ; ill n l n g- sam t pH t'iniJl 
ioitii ll n i llg- lll (l cl lll\'Hx lin ~~ ((irh l' IIHn
LI P! 1~1000, G ra u\" 'i ll ll' [i H' H P" fi ll
lnstii l1n ill ~s r fl ttf'f1, r l'is Kr. 10 : 8,3 

P S U12 	 In st':i llui l1 g' s!'kala UH'd planet ,·iixE! l. 
Slu r lck P:1 s iw la II u:! mm . Skalan 
ä r fÖ l' . ..:euLl HH'U kt' rami sk axplkop p
lin g- . l ' t\' iix i n~:,rö r lH Il ande 1-2.G, 
Y r itl ning-!>\'in ke l 180 g ra tlc r.

HP-{ 	 Bto rl('k 4" , pe rmnn t:n t d ynumi l5 k, lal  l"cis li r . 11: GO
s[Jo leiro p, !!O OIIlU, Be la s t ning- 1 walt . FS 3 / 12 1ll :-1tH ll n ill g!'is l.:::a l a m ed !l; nii.r-kdl' c\'. 


P rls l{r. 8: 9;; T ,' !1 !:;l ~' L:kl2' n :-: kalor, \" nl' ,' i d a60 g-ru_ 

d e l' s \Tid ni n g- l1~ ill :=;L:l ll nill~:~ ratten 


IlP-G :o torl e k 5", jle ['Jllu lll'utu)' Jl am i ' k , lul · Ul Oi s ":n:1r 1 ~l'au i>i\ illd i l< e ri llg-R. 

::i po leilllp. 4 o h m . B l'l ust n ing 1 ,;3 wutl . :,kalan. d lkell nr g- ra <1 pru d ( :lu. 


J~r 1J4 ]{r, 9 : 85 
 S .l,a lan k all li'lsas i ön sknl läge. 
l»riH J{ r. 8: 8u 

tl1/ 12 Ins [Hl1 lt ing-:-il'a l l 1.1\' s \'[Lr l ba ke litlIP-l; 	 S torlL' k Gli, pel'llla nf1oo tdY llum 'sk, ta l
jo;umt förseuu mf'd l>:r aft ig mässing:-: PUlf'l lllp . of. ohm. B elastn ing :l watt. 
bll :-lsniu g- a\' scdd Hi r n mm. axe l. 

I·ri s J,r, 10: 7G R atten s d iaml'ter GU I11Ill, 
I' l'is l{ r . I : 9ti 

HP-8 	 ~torl('k 8", pecmun en l uynu mj:--k, tal  FR 1/ J 2 Pilratt lll c(l d lt. i llUikfl' r in l-!·ss trcc k,
, p ole im[1 . 8 ohlll. Bcust nin ); 3 wu tt. :i !orll'l, ~1 mm . !:1ng. A" sedd fl;,. 6 

P ris l{r, I l: 95 Jnm . asp!. P ds }(r . O: 55 
PR 2/ 12 _·C. Filratt. Storlek 42 mm . 


S Lo rlck ". Jlprma nentdY lJ a misk, tal  Pri ~ I r , O: 90 

~ ll u lt' im p , 8 0 11111 . Belll~q n in g 5 watt. O\' l / J 2 Ol1lkoJlpllll'\'r('u I unr n bake lit. Ht,J 


r r i M J( r. 13: 9j Li;,. G Hl III. axe l. Storle k -11 m m . PS %/ 12 R 1/ 12 
Hi og, r.l. I{r . O: 45 

HP-lO 	 Storlck 10" . pe rmaJlo nld~'Jl alll isk, tal 
:.; p olc illl ll . 8 o hm. H l' l a ~[ ni l1ö WfilL G1ÖlII. ej v4r "ya adress: 

l lris J r , 28: 95 

Hr-l '2 	 ~lOl'II ' k 12" , pCl"ln a :len l ily nalll is l", ta l 
~l)olei lllp . S o li m, R('- l a ~f H ill r 13 watt . 4.-8. BO PALMBLAD (S~15ZK)

Pris 1\.1', 41 : 55 

UP-12t ~tnrlc' k 12" . p l' rlllalH~ n Ld~·nau il:,k . lill  Torkel Koul BOO gatan 29, Stblm. Tel. 401940,411545,414343. 
s pol ei mIl . 8 (l IJlll . fL' ln.s.lui Il;; 18 ,,·tU t. 

f·rlti Ji r. 56 : 703 



I I SER I DUBBELDlODTRIOD • 6AT6 

SockelkoppJing 

Röret sett underifrån 

B E s I( R I v N I N G 

6AT6 är en dubbeldiod och hög-/ L triod av miniatyrtyp_ Röret är när

mast avsett alt använda ' i mOlståndskopplade lågfrekvenssteg och gero 
god förstärkning även vid låg anodspänning, samt är genom sin sta

bila uppbyggnad fritt från mikrofoni . Katoden är gemensam för 

o dioder och triod. 

Allmänna data: 

~ra x . total längd 

:\Iax. diameter 

ockel miniatyr 

GalIer-anodkapacitet Cgp 
GalIer-katodkapacitet Cgk 
Anod-katodkapacitet 
Diodanod l 

tr iodgaller 

Diodanod 2 
triodgaller 

Glödspänning 

Glöd tröm 

O 

Cpk 

54 mm 

19 mm 

7 stifts 

2,1 .1l,uF 
2,.3 ,/I ./lF 

1,1 ,HuF 

[ax. 0,025 f,!),FCdfJ~g 
Er 

Ii 


Driftdata: 
Anodspänning 100En 
Gallerförspänning E - 1ClO Anodström 0,8I " 
Branthet 1,3g,n 
Inre motstånd 54r {J 

Förs tärknings

fa k tor 70 .'" 

6,3 V 

0,3 A 

250 V 

-3 V 

1,0 mA 

1,2 mA / V 
58 kO 

70 

Ma _, imafdata: 
Anodspänning Max. 300 V 
Spänning glöd

tråd-katod Max. ± 90 V 

Tablå över data t'id motstånd!;koppling: 
Matningsspänning V 50 50 100 100 ISO 150 250 
Anodmot nd MO 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 
Nästföljande rörs 

gallerläcka MO 0,25 1,0 0,25 1,0 0,25 1,0 0,25 
Katodmotstå nd O 2900 5300 3900 13000 3200 9200 2300 
Förstärkning' ggr 16 18 29 37 30 40 47 

tspänning' Velf 2,55 3,0 7,0 12 17 25 33 

l Vid utstyrning till 10 0/ O distortion. 
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