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PHILIPS 

Tack ,'are en IIY tillverkningsmetod har Philips Rillllockr{ir ell 
diamcter a,' endast 22 11IIU och cllså ringa liingd, inklusi\"ckontakt
s tift, som 60-80 mlll. Soekeln består aven glasplalla på vilken 
kontlIkistift och eleklrodsy~tcm iiro monterade. Glaskolven och 
sockeln sallmHlIlfouas medelst cn speciell kcnunisk IlHlSSa, nu's 
slIIiillp"ukt iir si, låg. nit c1ekh'odsystemet vid tillverkningen icke 
uppvl;rlllcs till IIlcr iiu max. 2300 C, Pi', grund av dcuna !rIga 
tellIperatur kau e1ckh'odsystemet placcras Ilvseviirt niirmare 
sockeln iin SOIll förut varit miijligt. Della förfaringssiilt i fÖl'ening 
mcd den hijgt up)1(1ri\'lI11 prccisionen vid tillvcrkningcn har m iij
Iiggjort Rilllloduöl'eus små Jilllensioner oeh gjort dem viiI för
tputa av betcckningen "cllmiistcr\'crk i miniatyr", HillJlockrörcn 
[iro idcaliska föt, unviiuduing vid hiiga frekveuser och för byg
gaudet av mollagare av alla slag, Dc tillverkas i kompletta serier 
fiit, håde alls tri"ill1 och viixeIströul. Ring eller skd v till S,~cnska 
AB Philips, Radioavdeluingeu, tel. namnanrop "Philips lampor" 
()(:h begiir utförligu uppgifter om Philips Rimloekrör. 

HI LOCKH ÖR 
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Fig. L Bilden vi~ar de två flyglarna i EC.~IE·ma8kin c n. Flickorna i 
förgrunden siller och matar in de på förhand på sä rskil t sätt prepa· 
rerade plaotplattorna på vilka är anbringade spär och fördjupnin gar, 
i vilka man genom sprutgjutning får fram ledningsförbindningar, 
induktanser och kapacitanser. Arb etarna i bakgrunden Mil ler på med 
justeringa r. 

Fig. 2. Denna figur visar det enda handarbete som fordras sedan 
plastplattorna gått igenom E CI'lE .. maskinen. D t gäller endast all 
sätta i rör, dektrolyt kondensatorer och hög talare. 

Fig. 3. Här kommer de färdiga plattorna ut från den ena flygeln 
i ECME·maskinen. I följande arbetsprocesser anbringas vidare stav· 
motstånd, styrpinnar m. m., samtidigt som steg för steg erforderliga 
prov utföras automatiskt i maskineriet. 
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ECME 
maskinen, som tillverkar 
radioapparater 

En intressant utveckltngstendens inom den amerikanska 

och enrrelska radioindllstrien är den övergång till allt mera 

mekan iserade arbetsmetoder, som tog fart under och efter 

sista kriget. Det var de produktionstekniska svårigheterna 

vid den enorma för krigsbruk avsedda ti1Iverkningen av 

elektronikapparat r ",om Cf av impulsen lill dessa nya arbets

metoder, som framför allt gick ut på att ersätta lödning och 

tråddragning med mekaniska processe r. 
Ett märkligt resultat av strävandena att mekanjsera till

verkningen inom den radiotekniska industrien har nyligen 

redovisats i England. Vidstående bilder visar en anläggning, 

som gå r under benämningen »ECiV!E» (Electronie Cil'cuit 

Making Equipment). Denna anläggning, vars utseende 

framgår av fig. 1, förm år producera en komplett radioan
läggning var 20 sekund. Den lleslår av två »f1 yglar)/, var

dera ea 2.5 m lång, i vilka är installerade sammanlagt 20 

elektroniska hj ärnor och s. k. »memory units>." vilka tillsam
mans helt kontrollerar tillvel'knin 'en från början till slut. 

[ varj e flygel byggs apparaterna upp på plastplattor, för

sedda med spår och fördjupningar i vilka erforderliga i11
duktanser, kapacitanser och anslutningar anbringas genom 

sprutgj tItning. är plastplaltorna lämnar de två stora flyg

larna är de fullt kompletta och det enda arbete för hand 

som därefter beh övs ä r att sammanfoga plattorna, "ätta i 
röl'c:", elektrolytkondensatorerna och h ögtalaren (fig. 2 ). 

Fe,· hela anläggningen behövs del endast två arbetare, 

~Um mata r in plattorna, maskinen ut Eö r sedan automatiskt 

alla de komplicerade operationer, som normalt en hel stab 

av väl utbildade arbetare skulle utföra under ständig över
vakning aven v rkmästare. Ledningar, induktamer och 

kapacitanser anbringas helt enkelt genom sprutgj tItning 

och några misstag ifråga om ledningsdragningen är därför 

knappast möjliga i maskinen. En hel seri.e av prov som 
automatiskt utföres under arbetsprocessens gång utesluter 

all övervakning av kvalifice rad personal. I händelse av att 

nagot fel uppstår i maskineriet kommer de elektroniska 
övervakningsorganen alt starta speciella anordningar, som 

exakt anger läget och karaktären av det fel som uppstått. 

Hela anläggningen lär vara förvånansvärt anpassningsbar 

och det lär endast fordras några mindre ändringar i maski
neriet för att det skall vara möjligt att producera eLt prak
tiskt taget godtyckligt antal typer av rundradiomottagare. 

Vi hoppas, att vi sedermera skall bli i tillfälle att lämna 

något mera utförliga tekniska uppgi fter om de mottagare, 
som produce ras i detta radioteknjska vidunder. Sch. 
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Televisionen l
• Frankrike 


Av KARL TETZNER, Emden 

Den nu.varande situationen 

Frankrike ifråga om televisionen 

kännetecknas framför allt av två fak 

torer : små ekonomiska resurser för 

genomförandet uven utvidgad pro

grallLtjänst över flera television ~sän

dare och ett I/.tomordentligt il/tr ~s

sunt och resultatrikt telcniskt u.tveck

lingsarbete i laboratorierna hos de 

stora franska radioföretagen. 

Frankrike är jämte England det end a 
land i Europa, som har genomfört en 
regelbunden televisionsprogram tj än st. 
Den nuvarande situationen i Frankrike 
ifråga om television kännetecknas fram · 
förallt av två faktorer: små ekonomiska 
medel för genomförandet av en utvid· 
gad programtjänst över flera telcvi
slonssändare och ett utomordentligt in
tressant och resultatrikt tekniskt utveck
lingsarbete i laboratorierna hos de sto· 
ra franska radioföretagen. Frankrike 
har sålunda en hel rad av televisions
specialister eller televisionsvetenskaps
män med internationell berömmelse som 
ifråga om televisionen lagt ner ett för
tjänstfullt pionjärarbete. 

Utvecklingsarbetet under kriget. 
Det är ganska överraskande att höra 

att den vetenskap ligt tekniska utveck
lingen av televis ionen i Frankrike Ull

der kriget endast låg nere ett ar, 19.14 
- 1945. Genast efter det att P aris be
sattes av tyska trupper år 1940 övertog 
prof. Dr Schröter (Telefnnken) upp
byg~naden aven siilldare för 44 1 linj er 
med apparatur fr ån Deutschen Reichs
post. NIan utnyttjade också de anlägg
ningar för television som fanns upp
ställda i Eiffeltornet och fortsatte sa 
forskningarna där, medan de i Tysk

låg nere. I samarbete med Compagnie 

des Compteu,rs (Montrouge/ Seine) på

börjades förberedande arbeten för ut
vecklandet av ett telev isionssystem med 
1000 linj er med enkelt sidband-trans
mission på 2 m våglängd. Nya kamera
konstruktioner uppstod bl. a. en ny
konstruktion som lär vara en direkt 
föregångare till hildortikonen, som ut
vecklades i USA av ReA. 

Redan i mitten av 1945 fortsatte den 

franska televisionens utveckling. Under 
ledning av den bekante televi sionspion
j ären R Barthelemy fortsatte professor 

chröter sina arbeten på detta område. 
I detta sammanhang är också M. de 

France förtj änt av ett omnämnande i 
egenskap av laboratoriechef vid La, Ra· 
dio lndustrie . Han är konstruktör till 
flera väl genomarbetade transportabla 
televisionssändare. 

T elevisiol/S forskningens organisation. 
Som bekant är televisionssändarna 

underställda den statl iga rundradio
verksamheten, Ra,diodiffusion Franqaise. 

Tekniska ledaren är M. A Ory, under 
det att programchef är Wladimir Por
che. Forskning och den industriella ut
vecklingen är underställd en kommitte 
för televisionsteknik. Ordföranden , M. 
y L Delbord, är samtidigt chefsingen
jör för en halvstatlig institution, som ut
för forsknin gsuppdrag åt industrien. 

Inom denna organisation har man 
säkerställt, att utvecklingen på televi
sionsfronten trots viss oenighet går 
tämligen likartat i en viss riktning och 
att de begränsade ekonomiska medel, 
som står till förfogande, bl ir utnyttjade 
på bästa sätt. 

Nya /Lormer 
De normer betr. linjetalet, som f. n. 

företrädes av det stora flertalet av de 
europeiska och amerikanska experterna 
är följande : 405 linj er (England ), 567/ 
625 (Holland och de flesta europeiska 
länder) och slutligen 525 linjer (USA). 
Dessa linjetal är enligt franska experter 
för lågt. Efter långa och ofta med stor 
intensitet genomförda diskuss ioner har 

land liksom i övriga krigförande länder Fig. 1. Interiör från kontroll- och Iörstärkarrummet för televis ionssiindaren i Eiffeltornet i Paris. 
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det franska fackfolket enat sig om föl- ren i London kan någorlunda regelbun

jande normer för televisionssändning: det tas in i Holland och vid vissa tider 

Linjetal 819=3·3·7·13 
Radsprångsförfarande 2 >< 50 bildfält 
Modulation hos bilden positiv 

Modulation för ljudet ampJjtudmoclulerad 

Frekvensband för bilden 10 Mp/ s (enkelt sidband) 
Arbetsfrekvenser 4. kanaler om vardera 14. lVlp/ s (162-:213 Mpjs) 

Man är Frankrike i nte riktigt eniga 

Olll dessa nya normer. Exempekis är det 

fran ska Philips bolaget mera böjt att gå 
in för den europeiska enhelsnormen 625 
linjer. Thomson-Houston har föreslagit 

729 linjer, M. Henri De Frall ce (La Ra-
dia flldustrie) har föreslagit 829 och 

Compagnie des Compleurs under led-

Iling av M. Barlhelerny har I. o. m. före

slag it 1029 linjer. 

Slutligen har man emellertid på au

svarigt håll gått iII för de ova n anrrivnu 

110merna, som vid f ull t utnyttjande av 
bandbredden ger bilder av utomordent

li gt god kvalitet. Frågan om bandbrecI

den har emellertid inte ansetts vara de

finitivt bestämd. De nya normerna skall 

enligt uppgif t införas först i slutet av 
detta 1\. 1' och antalet av de televisions

apparater, som f. n. finIIs tillgängliga 

i Paris och som är gjorda {ör 4.50 linjer, 

framtvingar att man tills vidare bi.be
håller de nuvarande normerna (4,50 lin

jet"). I det nyss omnämnda dekretet från 

regeringshåll har också bestämts att de 

båda överföringsnormerna skall vara 
jämbördiga till år 19.')8. 

Genom att man förlagt telev isionska

nalerna på mycket höga frekvenser har 

man kringgått de svårigheter 50111 upp
trätt vid televisionsöverfiiring, som man 

känner till fr ån USA. Som bekant har 

räckviclden för televisionssändare mel
lan 54. och 88 Mp/ s (kanal 2- 6 i USA) 

i många fall inte alls varit begränsad till 

optisk räckvidd utan man har i vissa 

fall kunnat konstatera, att vågorna nått 
ända upp till 300 km och längre, så att 
televisiollssändare som arbetar på sam

ma frekvens inom detta frekvensområ· 

de kan störa varandra. Vidare är det 
känt att den engelska televisionssända-
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t. o. m . i Sydafrika. ( I England använ

des för lJilen 4.5 Mp/ s oeh för ljudet 

4.1,3) lVIp/ s). Högre frekvenser omkring 
den storleksord ning, som iiI' på tänkt att 

införas skulle med säkerhet förhindra 

att dylika stma räckvidder uppnås och 

skulle därigenom eliminera dylika stö r

ningar. 

andra sidau upp träder vid dessa 

höga frekvenser hos bärv å[!en och den 

stora banclhreclden h o~ bild innehållet 

mycket besvärliga problem för kon

stl'Uktören av telev isionsJ11ottagarna. 
Xven ifråga om sändarna erbjuder kOIl

struktionen av de för den stora band

bredd~n och de höga frekvenserna av

sedda sändal'lla åtskilliga problem. För

stärkningen per steg sjunker till en bråk

del när man övergår från bandbredden 

3,88 Mp/s i mellanfrekvensstegen (mot

svarande 4.50 linj ers systemet) till över 

10 lVIp/ s bandbredd (319 linjers sy

stem) , emedan kretsarna på grun d av 

den rnycket stora bandbrerlrlen måste 
dämpas mycket starkt. Dessutom avtar 

verkningsgraden hos rören vid mottag

ning av frekvenser över 150 :Ip/ s myc
ket starkt. Följden härav är att antalet 

förstärkarsteg måste ökas, vilket draT 

med sig en fördyring av Atminstone 
30 0/0 jämfört med de priser, som nu 

gäller för telev isionsmotLagare med 

endast 4.50 lin j er. Det uppges emel

lertid fr ån franska televisiollsindustrien 
att man lyckats hålla kostnad~ökningeu 
vid endast omkring 8 %_ 

För närvarande arbetar i Frankrike 
en tele1'isionssändare i Eiffeltornet i Pa
ris. Denna sändare arbetar med 450 
linj er. En allnall sändare, som baseras 

på ett system med 819 lin]' er är också 
igång. Denna senare är byggd för en-

Fi~. 2. TcIevisionsmottagarc från Cie. des 

Compteurs (NIontrouge) . Katodstrålerijrr:t har 


en diameter på 36 cm. 

(Foto : Prof. Schr öter.) 


F ' 3 T l . . f dd•II,!;. ' . e CV I' lOll"mottagarcn i ig. 2 se 

bakifrl'lll. (Foto: Prof. Schröter.l 


293 



4 utseende · d av k ~lyndio'heterna fastställda, 'ämnaFior Nlodulationsspänningens enhgt et frans "a "' . 

s ':~em~t (819 l injer). Det övre diagrammet visar modulationsspannmgen v~d s.~utet av J ' 
) bildfält, det undre visar samma spänning vid slutet av udda Inldfall. 

dast 100 W effekt, men effekten kom uppläggning vid tillverkningen, vange
mer inom kort att utökas t ili 3 kW. nom priserna nödviindigLvis kommer att 

Ljudkanalen är förlagd till 202,1 Mp/s bli ganska höga, vilket givetvis innebär 
och bilden till 213,2.5 Mp/ s. hinder för Lelevisionens vidare utbred

ning. 'lan strävar emellertid inom den 
T elevis io1l8/nottagare 

franska televisionsindusLrien efter att
Televisionsmotta-gare framställes nu 

f.inna avsättning för sina produkter i
Frankrike av fem stora finnor och fin

utlandet för att tillfösäb'a sig en bre
nas till följande priser: 

dare produktionsbasis. En förutsätt
»Grammont» : 22 cm bildskärm sdia ninn'D härför är naturligtvis att de fran

meter, pris 96 000 ffr. t ska televisionsnormerna slår igenom 
Pathe-Marconi (La Voix de son även utomlands. Särskild framgång har 

Maitre) : golvmodell med 31 ro bild man haft vid förhandlingarna med Bel
>5kännsdiameter, pris 135 000 ffr. gien; å andra sidan är man i Italien 

La Mater iel TelE~phonique (L.M.T.): och i Schweiz ~innu ganska betänksam 
36 cm bildskiirmsdial11eter, pris 130000 mot de franska normerna, under det alt 
Hr. underhandlingarna med Spanien fortfa

>.~Poit Bleu»: 22 cm bilclsbrm, pris rande är igång. Öskemälet om att 819 
115000 Hr. linjers bilden skall kunna exporleras 

Philips: olika modeller med 22 cm stöter emellertid på motstånd från den 
hildskärm oeb en projektionsmottagare. andra kont inentala gruppen under led

Det har också upptriitt nya, mera ning av Philips i Holland, vilken som 
okända märken, prislägen mellan bekant har slagit sig tillsammans med 
50 000 till 80 000 ffr; dessa mottagare de ledande engelska firmorna för att få 
har i allmänhet mycket små skärmstor iO'enom det som europeisk norm beteck-
Iekar . 

o 

nade linjetalet 625. 

.J ust nu uppskattar man antalet i 


Katolikerna i Frankrike har för av
drift varande televisionsmottagare till 

sikt att till påven i Rom ijverlämna en 
1.5 000 i Frankrike; det betyder att an

komplett televisionssändare för 819 lin
talet televisionsmottagare hal' ökat med 

jer; denna anläggning befinner sig för 
ungefär 5 000 under sista året. Det är 

tillfället under byggnad.
alldeles uppenbart, att eJi så liten pro

duktion av televisionsmottagare, förde
Finansz:eringsproblemet.

lat på fem stora och ett antal mindre 
Paris är ännu den enda stad i Frank

firmor, jnte tillåter någon rationell 
rike, där man har igång regelbundna 

1 1 ffr. = l.4 öre. televisionssändningar. En annan ofta 
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Fi~·. 5. Televis ionssignalens vågfornl .el?ligt 
dc~ frans ka televisionssystemet (819 lllljerl. 

F iguren visar radpul. ens ~tsecnc1.e. 

n~im nrl skindare, som skall byggas 
Lille_ och en tredje station i Lyon har 

iinl1l: inte blivit ~ppbyggda. I utbygg

nadsplanerna har Illan ocksLl riiknat med 
att Marseille, Monte Carlo, Nizza, Bor

deaux. Toulouse, Metz, Nanc)', Nantes 

och Tours skall få televisionssiindare. 
ilan synes med avsikt ha t~~nkL sig tele

visi on~siindarna uppställda i gränsorter , 

fö r att ptl detta sätt få televisionsabon

neuter även i andra länder varigenom 

det franska televisionssystemet skulle 

introduceras i dessa länder. 
Den nu beräknade utbyggnaden av 

det franska televisionsnätet kommer att 

kosta 5 miljarder franc och man räk
nar med alt utbyggnaden skall kunna 

avslutas inom fem år. Vid denna tid, 

alltså om fem år, räknar man med att 

20 milj Oller fransmän kommer att be

finna sig inom gränsen för de franska 
televisionss~indarnas räckvidd. Som den 

franska informationsministern l11iUe

rand nyligen har meddelat, är varken 

franska staten eller den franska rund
radioorganisationen i stånd att upp

brill t:o-a denna summa ensam. K ational

försallllingen har därför varit betänkt 

på att bilda en ekonomisk förening, i 
vilken staten skulle bidraga med be

fintliga byggnader och anläggningar 
och inneha .51 % av alla aktierna, me-

Fig. 6. Erforderlig bandhredd för en televi
sionssändare enligt de franska norIllerna. 
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dan återstoden skulle innehas av den 
franska televisionsindustrien. Staten 

vill därmed tillförsäkra sig vissa sänd· 

ningstider och därefter ha en allmän 

kontroll över televisionsprogrammet och 
framförallt sörja för en vi koordine· 

ring av intressena inom rundradio· 

och televisionstj iinsten. E n del av pro· 
gramkostnaclerna har lilan tänl t sig att 
få in genom televisionsreklam. Vidare 

har en plan utarbetats att öka licensav· 
giften. Hittills har telev isionsmottagning 
varit helt och hållet kostnadsfri. Enligt 
föreliggande planer har man tänkt sig 
att televislonslicens skulle kosta Hr 
2 250 per ahonnent, vilket motsvarar 

den dubbla kostnaden för rundradioli
cens. 

Svårigheterna att finausiera televisio
nen i Frankrike har hittills förhindrat 

alt man kunnat realisera de planer som 
framlagts för televisionens utbyggnad. 
Tyvärr kämpar också programtj änsten 
i Paris med besvärliga pcnningsvåriO'

heter. Det belopp, som har ställts till 
förfogande är alldeles för litet med hän

syn till de hö<ra omkostnaderna för 

televisionsprogram. 

Från 1948 erhöll sålunda Televisio n 
Fram;aise 75 miljoner ffr, som fördela· 

de sig på olika utgiftsposter på följan. 
de sätt: 

Teknisk drift 17 miljoner ffr 
Personalkostnader so » » 

rtisthonorar 4» » 
Utrustningsmaterial 4 » » 

Dessa belopp är alltför små. Exem· 
pelvis kostar ett teateruppträda nde i 

studio med två kameror och full belys· 
nilIg (300 kW) tillsammans 290000 
ffr. Detta belopp måste fördelas på föl

j ande sätt: teknik 80000 Hr, skådespe
lare ca 100 000 ffr (endast omkr. l 500 
Hr per skådespelare). Regissören er· 
håller ca 8000 Hr och utrustnnigen för 
pj äsen kostar dessutom omkring 
100000 ffr. 

Filll1sändning är billigare, då åtmins
tone tills för kort tid sedan, vid förhyr. 
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Fig. 7. Schematisk framställning av utrustningen i kontrollrummet för televisionssludion i Paris. 

ning av icke prerruarnya filmer man 

fick betala endast 5 000 till 8000 ffr. 

Emellertid har man i franska filrnkret· 

sar protesterat häremot och begärt alt 
hiografägarna skall ha absolut företrä· 
de framför televisionen. Till det nyss 

nämnda hyresbeloppet kommer dess
utom omkr. 8 000 Hr per timme för 

koshlader för tekn ik (sändare, rörför· 

brukning, kamera). P ersonalkostnader· 

na här är dock ej inräknade. 

Till sist kan nämnas någontlllg om 

projekterade kostnader för en liten 
landSOTtssälldare, som får sina program 
från Paris och endast genomför vissa 

lokala utomhussändningar vid sport· 
evenemang osv. För en sådan landsorts· 

sändare erfordras: 

l komplett filmanläggning med 2 
projektorer fiir 35 mm oeh 16 mm film 

l bildsändare mecl 3--4., kW effekt 

på 1,5 m 

l lj udsändare med l kW effekt för 

samma vågliingdsband 

3 el'iskopkameror för 819 linjer 
Sammanlagd kostnad ca 140 miljoner 

Hr. 
Driftskostnaderna för den nyss nämn· 

da landsortssändaren belöper sig till ca 
10 miljoner ffr per år, när den konllner 

att utrustas med en personal p omkring 
12 personer. 

Utgiftsstaten för Television Fran«aise 

upptar på utgiftssidan å rligen ca 4.00 
milj oner ffr, ni~r de nu planerade sän· 
darna samtliga har satts i drift. 

Vi har här ganska utförligt uppehål. 

lit oss vid det viktiga kapitlet 01'11 televi· 
sionens finansiering. Denna sida av ~a· 
ken ~lr helt enkelt avgörande för den 

franska televisionen, ehuru man ofta 

har gått omkring detta problem. 

Televisionsprogrammet i Paris 

Det på modernt sätt utrustade tele· 
visionshuset i Paris vid Rue Cocnacq· 

Jay byggdes om helt och hållet 1948 
och innefattar för närvarande en studio 

m2med ett effektivt ytinnehåll av 300 
och med plats för 265 åskådare. 40 m 

bakom podiet och 3 m över åskådarna 

befinner sig bakom en ljudisolerande 
glasskiva regirummet, vars inrednillg 
fl amgår schematiskt av fig. 7. Belys. 

ningen för scenen sker med strålkastare 

med effektbelopp mellan 1-5 kW. alU
manlagt står 300 kW till förfogande. 

l sanuna byggnad är ännu en studio 
med måtten 24X 16 X 7,3 m, som bl. a. 
inneh [iller en bassäng med glasväggar 
för undervattningsupptagningar, men 
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som för närvarande ännu inte kommit 

till användning. Dessutom finns ytter· Automatisk alarmerings
ligare 6 mindre studios för 1-3 per

soner avsett för föredrag och demon· sändare för fartyg
strationer. 

Progralllmet består f. Il. övervägan. 

de av filmsändningar. Mycket omsorg 

läggs ner på de s. k. telev isionsveckore
vyerna. I början på juli biirjacle en ny 
serie, Le Journal Televise, som gå r fem 

gånger varje vecka över sändaren och 

som upptar aktuella upptagningar, som 
lämpar sig s~irskilt väl för återgivning i 

televisionssändaren. Man allv~incler här
\rid ganska ofta engelsk film , som en

ligt ett avtal med BBC i England står 

fritt till förfogande. Vissa svårigheter 
upptr~ider >mellertid genom den om· 

ständigheten, att de franska filmavspe!

ningsanordningarna i Eiffeltoruct cn

dast kan användas för 16 mm mm, me
dan BBC-filmer uteslutande är 35 mm. 

Det levande proOTammet är av ganska 

begränsad omfattning och omfattar uno 
der varj1e vecka: 

1 1/ 2 timmes teatersändning 
20 min. variete 

1 damtimme »La femme chez e!le» 
• med demonstrationer av nya recept, mo· 

derevy osv. 

Tillfälliga balettsändningar 

Diskuss ions- och demollstrationssiilld
nmga r 

Telev isionsskolradio. 

Den kroniska bristen på pengar har 

hittills förhindrat anställningen aven 
egen orkester. T. O. m. regissören för de 

varje vecka återkommande teaterpj ä· 
serna måste tidvis engageras från andra 
teatrar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den 
franska televisionens utveckling är 

byggd på många intressanta och sunda 
tankegångar, vilkas realisering dock på 

grund av de tidigare ofta berörda fi· 
nansieringssvårigheterna och på grund 

av den ganska lösa organisationen en· 
dast kommer att ske ganska långsamt. 

Ett bevis för det franska televisions
systemets höga kvalitet utgör den om
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En av begränsningarna hos radion i 
jämförelse med exempelvis trådförhin

delser har alltid varit att man ständigt 

måste sitta och vakta radion för att 
kunna ta emot något meddelande, me

dan vid trådförbindelse r exempelvis en 

ringklocka kan ge signal när stationen 

anropas. Denna begränsning hos radion 

beror givetvis dels på att den inkom
mande bärvågen är ~å svag att det blir 

svårigheter att låta den påverka ett relii, 
och dels på alt det inkonilller många 

signaler på samma frekvens och att 

dessa i allmänhet ej är avsedd a för just 

ifrågavarande fartygsstation. 
ReA har uu fört i m arknaden en 

apparat - »Ship's Call Alarm» - som 

ger alarm just när ifrågavarande sta
ti ons anrop uppsnappas på en viss frek

vens. När fartyget anropas, blinkar en 
röd lampa på panelen samtidigt som en 
ljudsignal ljuder i radiorummet och 
eventuellt även i andra rum, såsom på 

kommandobryggan och i telegrafistens 
h vtt. 

:otälldigheten att man på filmtekniker

håll har uppmärksamheten riktad på 

det nya franska televisionssysteme t. 
:Man plauerar faktiskt på aU\'ar att upp ' 

ta ateljescener med televisionskamera 
och sedan ta upp filmen genom fotogra

fering av den på katodstråleskärmen 
uppträdande bilden. Fördelen härmed 
skulle vara tvåfaldig: för det första kan 

man koppla ett godtyckligt antal hild

rör parallellt och genom proj ektion kan 
man slutligen erhålla en tillräckligt stor 
bild så att producenten , regissören osv. 

kan få se bilden i sin naturliga storlek, 

alltså på samma sätt som hilden kom
mer att framträda på vita duken. För 

det andra kan vid upptagning med tele
visionskameran belysnLugsstyrkan ned-

Fig. 1. Exteriören för en automatisk alarme
ringssändare för fartyg. 

Apparatureu har hittills installerats 

på näTmare ett 100-tal större amerikan· 
ska oceanångare liksom på ett antal 

sättas i hög grad, vilket dessutom för 

skådespelarna innebär stora fördelar 

och därj ämte innebär en s tark minsk

ning av belysningskostnaderna i film

ateljeerna. Den moderna televisions· 

kameran är ju ifråga om ljuskänslighet 

väsentligt överlägsen moderna filmka
meror. 

Sannolikt m, ste man emellertid för 

denna teknik välja bildantal som är 
högre än 819; man har sålunda på för

slag av Compagnie des Compteurs 

(Montrouge/Seine) gått in för att an

vända en bild med 1029 linj er. Den 

härvid uppstående mycket stora band
bredden hos bärfrekvensen kan man, då 

det ju här är fråga om överföring per 

tråd, bemä tra på ett ganska enkelt sätt. 
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mindre kustbåtar och har visat sig 

fylla ett stort behov, särskilt på last
ångare med bara en telegr afist. Givet
vis kan apparaturen även användas av 
oljeborrningsexpeditioner, företag inom 
stora skogsområden osv. som är radio
utrustade, men inte kan htllla vakt vid 
radiostationen dyo-net runt. 

Anordningen består av två enheter, 
nämligen dels en bredbands superhe
terodyn med ett HF-steg, dels en auto
matisk anropssärskil j are. Den senare 
reagerar för det system av anropsbok
stäver, för vilket den har inställts. Appa
raturen kan användas på antingen 8280 
kp/ s - nödsignalsfrekvensen - eller 
500 kp/ s och kan installeras på alla 
radiostationer som arbetar med tele
grafi. Eftersom väljaren fungerar för 
telegraferinashastigheter "arierande in
om ett vidsträckt område, kan aven 
telegram nedknackade för hand mot
tagas. 

Likheten mellan denna apparat och 
en vanlig telefon i ett automattelefon
nät sträcker sig faktiskt längre än till 
blott ringsignalen, i det att välj aranord
ningen i princip fungerar rätt lika en 
vanlig väljare i ett automattelefon
systern. Innan denna väljare beskrives 
skall nämnas att mottagaren har en 
speciellt konstruerad krets med fördröjd 
automatisk volymkontroll som verkar 
tillräckligt långsamt för att icke hinna 
träda i funktion mellan signalens punk
ter och streck_ Om det därför råder 
interferens mellan två stationer och en 
av dem är tillräckligt mycket starkare 
än den andra, kommer väljaren att be
stämma sig för den starkare av dessa 
och eliminera den svagare. På samma 
sätt kommer, om elektrostatiska stör
ningar strävar efter att smula sönder ett 
anrop, en relativt starkare signal att 
flytta dessa i bakgrunden. I de fall där 
man inställt HF-förstärkningen med 
hänsyn till det rådande bakgrunds
bruset, och detta sedan efter hand för
stärks ~ medan kanske telegrafisten 
sover - ända tills det att mottagar
reIäet börj ar träda i funktion, kommer 
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tack vare mottagarens A VK en starkare 

signal fortfarande att bli på rätt sätt 

utvald av väljaren. 

Innanför en särskild kåpa på appa

ratens panel finns två rader med var
dera 25 st omkopplare. Med den övre 
av dessa ställer man in de punkter och 
streck, som !bildar anropsbokstäverna 
- i t. ex. anropet ANOH blir det 11 
sådana punkter och streck - och med 
den nedre avståndet mellan två bok
stäver. Skall anropet ANOH inställas, 
får man, eftersom A är »punkt, strecb, 
inställa andra omkopplaren på »mellan
rum», sedan fjärde, eftersom N är 
»streck, punkt», sedan sjunde, eftersom 
O är »slreck, streck, streck» och slut
ligen elfte, eftersom II är »punkt, punkt, 
punkt, punkt», på läget »ALARM». 

Uppsättningen aven dylik kombina
tion av morsetecken kan synas kompli
cerad men torde, när man lärt sig det, 
bli enkel - det är ungefär som att 

ställa in sifferkombinationen hos ett 
kassaskåp. 

Anordningen kan sägas utgöra en 

miirklig kombination av radioteknik 

och telefon automatik. Att den trots den 

invecklade konstruktionen kan fungera 

klanderfritt förklaras bl. a. med att man 
kan ställa in för fem olika telegrafe
ringshastigheter. Däxtill kan längdcm 
hos strecken och punkterna variera in
om vida gränser. Varje impuls uppfattas 
sålunda som en punkt endast om den 
har tillräcklig varaktighet för att kunna 
manövrera välj ararmen, men icke så 
stor att fördröjningstiden för »strecb
reläet överskrides. Ett streck behöver 
däremot endast vara så långt att sist
nämnda tid överskrides eller också hur 
långt som helst. Den automatiska tele
grafisten »läser» sålunda även slarvigt 
nycklade anropssignaler. Bland använd
ningarna kan slutligen nämnas, att an
ordningen kan inställas för ständig vakt 
på SOS-frekvensen, medan manuell vakt 
är ordnad på den vanliga fartygsfrek

vensen 500 kp/ s. 
Bengt Svedberg. 

Ny engelsk pro;ektionsmottagare 

På British Industries Fair visades ovanstående kombinerade rundradio- och televisionsmot
ta "are_ Televisionsmottagaren är försedd med ett system av speglar, som gör det möjligt 

'" att efter behag ställa in bilden så att den får en för åskådaren lämplia lutning. 
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Synpunkter på amplitudmodulerade sändare 

~ 

Av förste telegrafassistent SUNE BlECK STRÖM (SM5XL) 

De flesta radiohandböcker ge be

skrivningar över byggnad av telefoni

sändare_ f följande uppsats skall 

ytterligare anvisni/lg lämnas dem, 

som eventuellt haft svårigheter med 

vissa detaljer. 

En mycket vanlig anledning till bry

deri har varit, att moduleringen blir 
låg och ljudkvaliteten ljus, trots att allt 
ser rätt dimensionerat ut. I detta fall 
bör alltid undersökas, huruvida inre 
impedansen för lågfrekvensen är till
räckligt låg i strömförsörjningsanord
ningarna. Som bekant slutar varje lik
riktare med ett filter, vars sista länk 
är en kondensator, som ligger direkt 
mellan plus- och minus-ledningen. I 

första hand ar denna kondensators 
uppgift att lämna sitt bidrag till filtre

ringen . . Men då likriktaren, filterdross
lar m. m. ha hög impedans för ton
frekventa strömmar, får den sista fil
terkondensatorn även uppgiften att 
bereda lätt passage för lågfrekvensen 
förbi likriktaren. Vid moduleringen 
skall ju likriktaren kunna avgiva en 

ström, som växlar i tonfrekvent takt, 
och dess inre impedans för lågfrekven-

Fig. 1. Förenklat exempel på ett neutraliserat , 
seriematat högfrekvenssteg, anodmodulerat av 
ett enkelt modulatorsteg. Även många anura 
kopplingar äro möjliga, t. ex. mottakt, paral· 
lellmatning, skärmgallerrör, kapacitiv kopp

ling till nästa steg osv. 

Fig. 2. Förenklat exempel på ett parallell. 
matat högfrekvenssteg med skärmgallerrör, 
anod/ skärmgallermodulerat av ett mottakt
modulatorsteg. Märk, at! även HF·rörets 
skärmgaller moduleras; angående olika meto
der härför hänvisas till handböckernas be· 

skrivningar. 

sen får därför ej vara för hög. Man 
får då beräkna sista filterkondensatorn 

dels för filtreringen, dels för ovan
nämnda synpunkt. Det högsta av de så 
erhållna värdena väljes vid konstruktio
nen. För beräkning med hänsyn till 

filtrering har anvisning tidigare läm
nats i POPULÄR RADIO, varför det 

här förbigås. För beräkning med hän
syn till tonfrekvensen kan användas 
formeln 

c= 2.5 ·f 
V 

(Den är avsedd för amatörradioförhål
landen och ej t. ex. för rundradiosän

dare !) 
Här är C= kapacitans i mikrofarad, 

f = det modulerade stegets anodström i 
milliampere och V = det modulerade ste

gets anodspänning i volt. A\T de båda 
så erhållna kapacitansvärdena väljes se
dan det högsta. 

Viktiga saker, som ofta förbises, är 
att belastningsimpedanserna måste ha 
rätt storlek både för den modulerade 
högfrekvensförstärkaren och för modu

latorns slutförstärkare. Det är modu

leringstransformatorn, som man här får 
hålla ett öga på. En av dess uppgifter 
är bl. a. just att anpassa mellan mo

dulatorns impedans och den module
rade kretsens impedans. Impedanserna 

uträknas på vanligt sätt enligt spän· 
ning (volt) / ström (ampere). Erhållas 
då värdena Z l och Z2, skall transfor

matorns omsättningstal vara 

• /Zl
V Z2 

Se vidare handböckernas beskriv

ningar och schemor samt jfr bad 

och 2. 
Vid gallermodulering, då module

ringstransformatorns sekundärsida måste 

förses med ett belastningsmotstånd, skall 
på motsvaTande sätt tillses, att belast

ningsmotståndets storlek motsvarar se
kundärlindningens impedans. Försök 

inte att gallermodulera genom direkt 
sammankoppling utan belastningsmot

stånd, ty då erhålles fullkomligt felak
tiga arbetsförhållanden för modulatorns 
slutsteg, enär den modulerade kretsen 

här arbetar med mycket högre impe
dans än »vanliga» anordningar. Se 
vidare fig. 3. 

Fig. 3. Förenklat exempel på ett seriematat 
högfrekvenssteg med skärmgallerrör, styrgal
lermodulerat av ett enkelt rnodulatorsteg. Lägg 
märke till belastningsmotståndet. Kopplingen 
användes i tillämpliga delar även för broms

gallermodulering. 
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Fig. 4. Högfreh",nt bärvåg, modulerad av lågfrekvens, varvid ned moduleringen blir riktig 
men uppmoduleringe.n n got (obetydligt) ~vagare. 

Angående moduleringstransformatorns 

inkoppling är att ihågkomma att anod

strömmarnas riktningar väljas så, att 

deras magnetiska fält i transformator

kärnan motverka varandra, varigenom 

magnetisk mättning av kärnan undvikes_ 

Vid anodmoduleringss slem vill gär

na styrgallerströmmen öka till otillåtet 

värde momentant vid de neO'Hliva mod u

leringstopparna, då anodspänning och 

ev. skänngallerspänning momentant när

ma sig noll. Detta förhindras genom att 

man låter en del a\7 gallerförspänllingell 

alstras med galleriäcka och den övriga 

delen alstras med fast förspänning. 

Även för det modulerade slutstefYets 

högfrekvenskrets måste belaslningen på 

högfrekvenssidall vara riklig för att 

moduleringen skall kunna ske på rätt 

sätL Detta ernås genom aU man ger 

högfrekvenskretsen ett lämpligt L/ C
förhållande. Vad denna rent högfre 

kventa fråga egentligen kan ha med 

moduleringen att göra, framgår av föl

j ande resonemang. 

Det modulerade steget har ett visst 

begränsat område till förfogande i 

amplitudhänseende för såväl ström som 

spänning_ Är den högfrekventa belast

ningsimpedansen nu t. ex. för hög, blir 

vid ökande modulering steget fullt 

spänningsutstyrt, innan det hunnit bli 

fullt strömutstyrt. Är däremot nämnda 
impedans för låg, blir steget fullt ström

utstyrt, innan det hunnit bli fullt spän

ningsutstyrt. Är nu impedansen riktig, 

blir det modulerade höo-frekvenssteget 

samtidigt både fullt spänningsutstyrt 
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och fullt ströIllutstyrt, varvid en viktig 

betingelse för rätlinjig modulering är 

uppfylld. 
Vid amplitudmodulcring har man att 

ihågkomma, att det finns dels den s. k_ 

uppmoduleringen eller positiva modu

leringen = bärvågens ökning över det 

omodulerade vilovärdet, dels den s. k. 

nedmoduleringen eller negativa modu

leringen = bärvågens minskning under 

det oIllodulerade vilovärdet, se fig. 4. 

I det ideella fallet skulle dessa bli lika 

lika stora. I praktiken blir nedmodule

ringen nästan alltid större än uppmo

duleringen. Orsaken är i regel, att upp

moduleringen innebär en tillfällig ef

fektökning, varigenom det blir svårt 

för sändaren att »orka med~ den. Av 

samma orsak minskar den omodulerade 

bärvågens amplitud något vid kraftig 

modulering_ Även felaktiga helast

ningsimpedanser kunna få liknande 

följder. Normalt bör skillnaden mellan 

upp- och lIedmodulering ävensom bär

vågsminskningen för en amatörsändare 
ej överstiga 15 % vid 100 O/u-ig modu

ler.ing med en rent sinusformad tOll. 

(För rundradiosändare kunna endast 

4.-5 0/ 0 tillåtas i motsvarande fall.) Se 

fig. 5. 
I ogynsamma fall, om både belast

ningsimpedanserna äro felaktiga, bär

vågsändringen stor och skillnaden mel

lan upp- och nedmodulering hög, upp

slå ganska avsev~irda påfrestningar på 

högfrekvenskretsarna, vilket kan med

föra överslag i kondensatorerna eller 

i de mod uleradehögfrekvensrören_ 

För att kontrollera moduleringsför

loppet bör man använda en fristående 

mo nitor samt kontrollera anodström

marna och den utgående högfrekvensen, 
lämpligen t. ex_ feeder- eller antenn

strömmen. Beträffande tolkning av 

anodströmmens beteende gälla olika 

regler alltefter det använda module

ril1gssystemet. 

Som kortfattad vägledning härvidlag 
kan angivas: 

För anodmodulering_ 

Om anodströmmen ökar vid module
ring: l) övermodulering; 2) oriktig 

neutralisering, sj älvsvängningar under 

moduleringstopparna ; 3) parasitsväng

ningar i det modulerade steget vid mo
dulering. 

Om anodströmmen minskar vid mo
dulering: l) otillräcklig högfrekvent 

styrning till det modulerade steget; 2) 

Fig. 5. Högfrekvent bärvåg, modulerad av lågfrekvens, varvid bärvågsminskning inträffat. 

Minskningen har för tydlighets skull ritats överdrivet stor. 
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för låg negativ gallerförspänning till 
det modulerade steget; 3) felaktig hög
frekvent belastningsimpedans; 4) felak
tigt impedansförhållande på module

ringstransformatorn ; 5) för låg kapaci
tans på likriktarfiltrets utgångskonden
sator ; 6) överbelastning av det modu

lerade stegets anodkrets ; 7) överbelast
ning av likriktaren (eller nätet) . 

För gu~lermodltlering. 

Om al10dströmmen ökar vid module
ring: l) övermodulering; 2) distortion 
i moduh·torn; 3) moduleringstransfor

mator odl belastningsmotstånd oriktigt 
anpassade till varandra; 4) oriktig 

neutralisering, sj älvsvängningar under 

moduleringstopparna ; 5) för hög nega

tiv gallerförspänning till det modulera

de steget. 

Om anodströmmen minskar vid mo
dulering: 1) för stark högfrekvent styr· 

ning till det modulerade steget; 2) di
stortion i modulatorn; 3) modulerings

transformator och belastningsmotstånd 
oriktigt anpassade till varandra; 4) för 
högt inre motstånd i gallerförspännings

aggregatet ; 5) för låg kapacitans på 
likriktarfiltrets utgångskondensator ; 6) 

det modulerade stegets anodkrets ej till
räckligt hårt belastad; 7) bärvågseffek

ten för högt inställd, så att modulerings
to pparna ej »få plats». 

Beträffande mätning av högfrekven

sen kanske borde påpekas, att det ej är 
likglitigt, hur den uppmätes. Om man 
mäter den medelst en kopplingsslinga, 
som matar en vanlig diodlikriktare, vil
ken i sin tur matar ett mätinstrument, 

kommer detta alltid att visa ett nå"ott> 

minskat värde vid normal krafti"t> mo
dulering. Det är bärvågsminskningen 
samt skillnaden mellan upp- och ned
modulering, som i dylikt fall framkom
mer. En ökning tyder i detta fall van
ligen på självsvängningar under modu

leringstopparna. Om man däremot mä
ter med termokors- eller varmtrådsin
strument, gäller normalt, att värdet 
skall öka tydligt vid modulering. Det 

~~""DKDPPC_'""'''H'-~"'" / "'UKRIKTARE 
KRLl>~
 / M[D lfAMOKOA.SIH~Tft. 

n.,.,...",.. 

Fig. 6. Två olika sätt alt mäta högfrekvens. 
Se vidare texten! 

är skillnaden i effekthänseende mellan 
den modulerade och omodulerade hö"t> 

frekvensen, som i dylikt fall framkom
mer. Om högfrekvensen i stället min

skar vid moduleringen vid sistnämnda 
mätmetod, eller om ökningen är näs
tan omärkbar, tyder detta på för stor 

bärvågsminskning eller på för stor 
skillnad mellan upp- och nedrnodule
ringen. Detta kan i sin tur bero på an
tingen att sändaren ej »orkar med» 

den för moduleringstopparna erforder

liga toppeffekten, eller också att den 
högfrekventa belastningsimpedansen är 
felaktig, i regel då för hög. 

Man kan med tillräcklig noggrann
het vid ett rätt arbetande modulerat 

steg antaga, att högfrekvensström och 
anodström äro proportionella mot var
andra detta emedan verkningsgraden 

kan anses nästan konstant vid en viss 
given inställning av sändaren. 

Viktigt är, att det modulerade steget 
får tillräcklig driveffekt i styrgaller
kretsen. I vissa fall kan här fordras 

större styrgallerström än vid telegrafi
inställning. Det är ett vanligt fel, att 
styrgallerströmmen ej uppmätts med 

samma noggrannhet och uppmärksam
het som t. ex. anodströmmen. 

Om moduleringsgraden betecknas 
med m, varvid moduleringsprocenten = 

100m %, högfrekvensström (feeder
s_röm, antenn ström, anodkretsens HF

ström e. dyl.) i vila betecknas med lo 
och vid modulering med Im, gäller for

meln 

Im = IoV1+ ~2 
A,· denna formel erhålles, hur många 

procent högfrekvensströmmen i en given 

krets skall öka vid en VISS given mo

duleringsprocent. Det gäller här en rent 
sinusformad ton, varför ökningen vid 

normalt tal o. dyl. alltid blir mindre. 
Sålunda finner man följ ande värden vid 

normalt moduleringsförlopp : 
Modulering 0/O Strömökning % 

O O 
10 0,5 
20 l 
30 2 

40 4 

50 6 
60 9 
70 12 
80 1.5 
90 19 

100 22,5 

Det är icke någon vinst att driva 
moduleringen mycket över 80 %_ En 

telefonisändare tar j u alltid upp ett 
visst frekvensområde till följd av sid
banden. Nu förhåller det sig faktiskt 
så, att sidbandsstörningar börj a öka 

mycket kraftigt vid moduleringsgrader 
över 80 0/O• Då det är eIl nivåskillnad på 

knappt 2 decibel mellan 80 % och 100 

0/O, inses lätt, att man ej har någon prak
tisk vinst av aU öka från 80 % till 100 

0/o. Samtidigt ökar ju faran övermo

dulering, ju närmare 100 % man kom
mer. Utrustar man sin amatörsändare 

med övermoduleringsindikator, kom

pressionsförstärkning eller »speech CiIP
per», bör man därför tänka på att ha 
marginal för 80 0/O, ej för 100 %, 

r 
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Kondensatorn som 

IIförkopplingsmotståndll 


Om rören i en mottagare kopplas i 
serie, och summan av rörens glödspän
ningar är låg i förhållande till nätspän
nin<Yen, måste man sänka denna med ett 
förkopplingsmotstånd. Om detta är ett 
rent ohmskt motstånd, uppstår härvid 
en stor effektförlust. Denna kan man 
undvika genom att i stället använda sig 
aven kondensator, vilken ju som be· 
kant har mycket obetydliga förluster. 
(Fig. l). 

Denna metod kan naturligtvis endast 
användas på växelströmsnät. En av för
delarna är, att strömmen genom glöd
trådarna hålles praktiskt taget konstant, 
förutsatt att spänningsfallet över kon
densatorn är större än över glödtrådar
na. När ett ohmskt motstånd användes, 
blir strömmen genom glödtrådarna av
sevärt höare innan dessa uppnått drifts

temperatur. Della kan vissexligen kom
penseras genom användande av ström
beroende motstånd eller liknande anord
ningar, men komplicerar i så fall 

appar~ten. 

Och så till beräkningen av »förkopp· 
lingskondensatorns» kapacitans. Eli är 

nätspänningen, E~ är summan av rörens 
glödspänningar, och Ee är spännings
fallet över kondensatorn. Glödströmmen 
betecknar vi med 1g' Då spänningsvek
torerna för Ee och Eg stå vinkelrätt, gäl

ler 

r denna formel får man 

Ec = YE,,2 E/ (2) 

Kondensatorns reaktans är 

z= l 
2::rJC 

(3) 

där f är nätfrekvensen. 
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Nu gäller 
E l E 2 E"z= c_Y!-II-' i{- (4) 
I g 1g 

och ur denna formel erhåller man ge

nom en enkel omflyttning 

1~_ _ 
(S) 

Om man ritar ett diagram, som visar 
hur stor kapacitans, som erfordras vid 
olika glödspänningar, så erhåller man 
- förutsatt att nätspänningen hela tiden 
är den samma - en hyperbel. Fig. l 

visar en kurva för 100 mA glödström 
(U-rör) vid 220 V, 50 p/ s nät. Den 
visar, att om glödspänningen är mellan 
SO och 80 volt, kan i praktiken samma 
kondensator användas, även om man 
ändrar glödspänningen (t. ex. genom 
tillfogande av ytterligare rör). 

Slutligen ett exempel på beräkningen: 
En rak mottagare med rören UAF 41 
och UL 41 (anodspännin g från selen
likriktare), skall förses med en konden
sator som förkopplingsmotstånd. Nät
spänning n En är 220 V, frekvensen f 
är 50 p/s, glödspänningarna är för 
UAF 41 = 12,6 V och för UL 41 =4.5 V 
och Ey alltså=S7,6 V. 1u = 0,1 A. Från 
formel (S) erhålles 

c= 0,1 
2nSOy2202_S7,6~ 

= l,S 'lO-GF = l,S ,llF 

Detta värde erhålles också ur dia

grammet i fig. L 
Om man senare önskar förbättra 

delU1a mottagare, kan man t. ex. kop-pla 
till ett oavstämt HF-steg med UAF 41. 
Glödspänningen stiger då till 70,2 V. 
Den mot denna glödsp~inning svarande 
kondensatorn bUr 1,S25 ,llF, varför man 

4 

U 2 

I 

I I
I 

j : 

V I 
I:> 
o 

:19 FO,,~~ IN
t\I 

I 
I 

I 
I 

I :Vg ev) 
o 

o so 100 150 2.00 
Fig. 1. Diagram visande värdet på förkopp
lingskond ensatorn . om funktion av erforder
lig spänning över glödtrådarna. För exempel
vis en allströmsmoUagare med rimlockrören 
UL41, UF41 och UCH41, vilka skall ha ca 
70 V över gJödtriidarna i seriekoppling, skall 

kondensatorn vara 1,5 .uF. 

alltså borde koppla 25 000 pF parallellt 
med den första kondensatorn. Då ju 
kapacitetstoleransen i allmänhet är 
±10 %, och strömförändringen blir 

ytterst liten även om exakta kondensa
torvärdell användas, torde denna kon
densator saklöst kunna utelämnas. 

Kondensatorn bör alltid väljas så, att 
dess provspänning räcker väl till. Vid 
220 V nätspänning blir toppspänningen 
220· 1,4 = 308 V. Kondensatorn bör 
alltså tåla en driftspänning på 3SO-
400 V för att man skall få en god säker
hetsmarginal. Eftersom man har växel
spänning över kondensatorn, kan natur
ligtvis en elektrolyt inte användas. I 
glödströmskretsen bör alltid inläggas 
en finsäkring för att skydda rörens 
glödtrådar i händelse av genomslag 
kondensatorn. (Radio Welt) 

3Cl 



Nya mätinstrument 


Många intressanta nyheter från USA och England på 
det mättekniska området kunde studeras på den under 
beskydd av lYA och Tekniska Fysikers Förening a nord
nade mätinstrumentutställningen i Stockholm i höst. 
Man kunde också konstatera att tysk industri är på 
väg att återerövra sin forna ställning på detta område 
och att danska mätteknis'ka industrier börjar göra sig 

gällande, även i internationell konkurrens. 

~___________________________________J 

Den internalionella mätinstrumentut· 

ställningen i StockhoLll under tiden 22 

september Lill 2 oktobe r i år hade lockat 

ett mycket stort antal utställare fr ~lIl 

olika länder i Europa. I fr åga om in· 

strument för radio· och svagströmstek

nik gav utställningen cn god överblick 
över läget just nu. SilrskilL intressant 

var att konstatera alt tysk I'adioindustri 

å ter har kunnat börj a göra sig gällan

de i internationell konkurrens, även om 

det är uppenb art, att utvecklingen på 
området i hög g rad ännu domineras av 

den engelska radjoindustrin. Man kun

de på utställningen också konstatera att 

den danska mältekrriska industrin hål

ler sig mycket väl framme; det fanns 

ett flertal danska instrument av mycket 
hög klass. Ävenså fanns det en hel del 

intressanta svenska konstruktioner, som 

utarbetats av svenska forskningsinsti tu

tioner och på de tekniska högskolorna. 

Däremot var det, på några få undan tag 

när, inte många syenska firmor, som 

presenterade några nyheter ifråga om 
egna tillverkningar. 

V i ge här nedan och m.ed fortsätt
ning' i näst,a nummer en översikt över 
intressantare nyheter på utställningen. 

Signalgeneratorer. 
En högkla,;s ig ~ignal gcncrator fiir rarlio

laboratorier tillverkad U\' General Radio d e
monstrerades av Johan Lagercrantz, Stock
holm. Denna signalgenerator ( se fi g. 1) , som 
täcker frekvens området S kp- SO Mp,!, i 8 

s teg, är kalibrerad med en noggrannhet uv 
±l "/u. Signalge neratorns amplitud modnIeras 
med 400 p/ s från inbyggd Re-generator med 
moduler:ing grad kontinuerligt variabel frun 
O Lin 80 "/0. Hela signalgeneratorn är ytterst 
omsorgsfullt . kärmad, läe kfä.ltet är milldre 
än l ,uV/ m på 70 cm avstånd. 

tgångsspänn ingen är kontinuerlig t varia
bel fr å n 0,1 !-tV till 300 mV i tomgång. Med 
ansluten koaxialkabel SO Q karakteristik fås 
0,05 ,I./V- 100 mV. • 

En originellt utformad signalgen erator av 
engels.kt ursprung (A VO) d"mons trerad es av 
Sven"ha Radioaktiebolaget, Stockholm. Denna 
s ignalo-enerator är avsedd för laboratorichruk 
oeh har konst ruerats så at.t el en täcker fr ek
vensområdet 50 kp i s till 80 Mp/ s. Osc illa
torn är en modiLierad Colpittsosc illa tor. t
spänningen kan varieras kontinu erligt mellan 
l ,liV till 50 mV och utgångs impedansen är 
80 ohm anpassad till en koaxia lkabel med 
samma karakterist ik. S pec iell omsorg har 
ägnats skärmningen av Hf-kreötarna och 
härigenom har man kunnat nedbringa ut
gangsspänningen från spänningsdelaren till 
l ,u , vid fre kvenser upp till 30 Mp/s och 
till ca 3 ,I/.V till 76 Mp/s. Skalan har en total 
län gd av ca 115 cm uppdelad pil 6 olika 
frekvensområden. En trevlig d etalj på skalan 
är utt skulbe lysningen är så ordnad, alt cn-

Fig. 1. Signalgenerator S kp! O l\<Ip/ s från 
General Radio. 

Fig. 2, Signalgenerator i originell utfonn· 
ning från AVD. Frekven sområd e SOkp/s

80 ,Mp/ s. 

dast d.en gradering. som hör till det för till
fäll e t inkopplade frekvensomrildet är belyst. 
Signalgeneratorn är försedd med inre modu
lering från en inbyggd osc illator för <IDO p/s 
och moduleringsgraden är 30 Il/O. Yttre modu
ler ing kan ock~å anolutas. (Fig. 2.) 

En e ngelsk s ignalgenera tor, fahrikat »Ad
vanee», avsedd för mycket höga fr ekvenser , 
de l1lonstn~rud es av firma Pär Hellström, Göt e
borg. Denna signaJgenerator, 050[11 går under 
benlimninge n typ Dl, omfattar fre kvensom
riide t 9,8 till 310 Mp/ s. Os ' illatorn , som ut
göres aven Colpittskopplad oscillator, är BII

tingen anodmod ule rad med l OOO·period sinus· 
våg ell er gallermod ulerad med en 50·periodig 
kant våg. Frekvensområdet är uppd elat på sex 
olib:a band och kalibreringens noggrannhe t 
uppges vara ± l °/n. Utgåno"sspänningen är 
kontinuerligt variabel från l fl V till 100 mV 
med hjälp av en fem . tegs d ekaddäml"ats med 
tillhörande kalibrerad rnikl'Ovo ltsskala. U t
gångsimpedansen är 4S ohm. (Se fig .• 3.) 

Av Elektronikbolaget, Stockholm, demon· 
strerades en s ignalgenerator frå n den tyska 
firman Rodhe & S clzwarz i Miinchen. Den· 
na signalgenerator omfattar frekvensområdet 

Fig. 3. Signalgenerator för mycke t höga 
fr ekvenser frän Advance. Frekvensområde 

9,8 Mp,!s-310 Mp/ s. 
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Fi;;. 4. RC.08cillator av amerikanskt fabrikat 
»Hewlett·Pac1.:ard». Frekvcll so lnr de 10 p/ s

10 Mpls i sex band. 

20 till 200 Mp/ s, fr ekvcn,;nogg,rannhet ± 0,5 
procent. Utgängsspånningen 0,1 .u V till 50 
m V. Signalgenera torn är försedd med anord· 
ningar för inre modulering m ed 1000 p/ s 
för såväl amplitudmodulering som frekvens· 
modulering. Frekvens'iVingct är 100 1,.1>/ 5. Mo
dulerin gsgraden kan varieras inom gränserna 
O till 60 Ufo vid amplitudmodulering. Yttre 
modulering inom frek\"ensområdet SO p/ s till 
100 kp/ s med ett maximalt frekven ~sving av 
100 kp/ s kan anslutas vid FM, vid ampJitud
modulerin rr kan yttre modul ering upp till 
80 Ufo ansl utas. 

LF+ H F-oscillatorer. 
En RC-oscillator lII ed ett enas tående vid

s träekL frekvensområde (lO p/ :;-lO~'[p /s i sex 
band) var en intreosant amerikansk nyhet "om 
dcmonSlrerad"s av KLN ·Trading ev Lid AB, 
Stockholm. Oscillatorn ger 3 V i 600 ohm 
res istiv belastning. Frekvenss tabil ite ten, som 
icke påvcrkas av rörbyten e ller näts pännings 
variationer är mycket god , ± 2 0/ 0 inom om
rådet 10 p/~ 100 kph och ± 3 % över 100 
kp/ ·. Framför allt för prov på TV-förstärkare 
är väl denna oscillator tack vare det stora 
frckvensomriidet särskilt användbar, men 
uppenbart är att denna oscillator med. till
hi;rand " dämpsa ts är cn verklig allronnd 
osc iLlator för lahorutor icbruk. (Se fig. 4.) 

EiI lit en behändig RC-summer mcd frek
vensområd et 50 pfs-250 kp/ s frå n Rahde & 
Schwarz, Mtinchen, visades a\' Elektrvnik
bolaget, Stockholm. Oscillatorn ger 30 V i 
toulgång och med inbyggd dämpsals kan ut
gållgsspänui ngen kontinuerlig t vari era s från 
30 V ner till 3 m V. Frekvenskonsta nsen är 
mycket god och nätspänning ·variationer ± 10 
procent inverkar inte på frekvensnoggrann
heten. Di5tof',ionen är < 3 al" och b1"11 111

spänningen < l 0/ 0 av utgiing spänningen. 

T onjrekvensosciLLalOrer. 
En ny typ av LOnfrekvcn _genera tor för s r

vicebruk från Advance demon. tr erade;; av 
firma Pär Hellström , Göteborg. Det ä r fråga 
0111 en apparat med i s torl sett samma eleganta 
utförande, som kännetecknar tidigare enheter 
från Advance. Denna osc illator täcker frek
vensområdet frå n 15 p/ s till 50 kp/ s_ Det 
är en R e -osc illator med Wiellbrygga i vilken 
ingår lågfrekvensför"tärkarc på två steg med 
hög grad av negat iv åte rkopplin g. !\fan kan 
få kant\,iig inorn hela [rek\- >nsomrude t, Ro m 
är uppdelat i tre område n, 15-300 p/ s, 300

POPULÄR RADIO NR 11{1949 

Fig. 5. Kombinationsinstrument för racliose r
vice. Fabrikat Rodhe & Schwarz. Kan anviin
das som signalgenerator, tonfrekvenso'eilla

tor, fr ekvensmeter m. m. 

4000 ph, 4000-50000 kp/ s. tgångspoten
tiometern möjliggör uttag av spänninga r mel
lan 200 JAV och 20 V sinusspänning ell er 
400 .uV till 40 V kantvågsspänning. Nog
grannheten är av storleksordningen ± l dB. 

Kombinationsinstrument iör radioservice. 
Ett synnerligen mångsidigt användbart lite t 

in strument från Rodhe & Schwarz , M iinehen, 
för både radiolaboratorier och för mera kvali 
ficerad service visades av Elclctronikbolaget, 
Stockholm. Detta instrument innefattar i s ig 
egentligen fyra oscillatorer och en frekvens
mätare. Det kan sålunda användas som s ignal
gen rator 000 kph-30 i\[p/s ) med inre 
modulering 400 p/s, 30 °/0 och kontinuerlig t 
\'ar iabel lItgång"Sspänning 10 ,uV- IOO mV. 
Det kan också användas som ton frekvens
generator (heterodyngenerator) 0-12 kp/ s 
max_ ca 0,1 volt , dis torsion ca 4 010 och som 
general or för 400 p/ s (0 ,3 V, inre resistans 
.300 Q eller 5 V, inre resj stans 50 kohm). 
Vidare kan inst.rument et användas som frek
vensmätare inom Olllr det 100 kp/ s- .30 ""{pis 
och dessutom som övertonsoscillator med 
100 kp/ s som fa ol f.rekven,;, varvid i.nre modu
lering 50 p/s--12 kp!,; kan påföras bärvågen. 
(Se fig. S.) 

Impedllll.lmätare. 
En intre ~ 'ant ny typ av instrument för upp

mä~ning av impcdanser inom tonfrekvensgebi
tet visades nv KLN Tradillg Co Ltd AB, 
Stockholm. Instrumentet, som är tillverkat av 

Fig. 6. Impeda nsmätare av amerikanskt fabri
kat. Mätområde 0,5 ohm-lOO kohm. 

Fig. 7. RLC-brygga från Radio und Fern.
meldetechnl:k i Leipzig. l\fätområrle 0,1 oh,n
10 :\fohm, 0,1 R- l 000 H (lO .uH- IOO mH) , 

10 pF- l 000 .aF. 

det amer ika nska företage t Teehn%gr Instru
ment Corp. , går under benämningen Z-angle 
meter; det är en intressant variant av Grutz
machers brygga som utrustats med en diffe
ren ti a lkoppl ad rörvoltmeter. Mätområde : im
pedan. ens amplitud 0,5 ohm- IOO kohm, fa s
vinkeln -90°- +90°. Mätanordningen kan 
användas inom frekvensområdet 30 p! s-20 
kp/ s. (Se fig. 6.) 

En utförligare redogördse för d p-tta instru
meut kommer j ett senare nummer av POPU
Li\R RADIO. 

En Griitzmachers il1lpedaUöbrygga från det 
dam,ka företaget Danbridge utställdes av 
Elektriska Insl.rument AB, Stockholm. Mät
område Ul kohm, frekvensomräde 0- 20 
kp/ s. 

Samma företag nt s tällde oeksU en Feist & 
Haak impedansbrygga för mätomradet 0--11 
kohm. Bryggan kan användas för frekvenser
na 400, 800, l 000, l 600 och 3 200 pi s. 

RLC-bryggvr. 
Från östzonen i Tyskland hade Radio ulld 

F ernmeldetechnik i Leipzig som ingå r i en 
Vereinigung V ulksel:gener Betriebe ut stäHt en 
RLC-mätbrygga. Denna brygga möjliggör 
res istal18mätningar i å tla omraden fran 0,1 
ohm till 10 1\10111n, varv id mao godtyckligt 
kan aml uta likSlröm eller 50-periodig växel
st röm. Induktansmiitningar kan ske på in
duktanser mellan 0,1 H och 1000 H vid 50 
p/ s och på induktanser lIl eJlan 10 .uH och 
100 mH vid mäurekvens av 5 kp/ , . Kapac i
tansmätningar ka n utföras i å tla områd en 
från 10 pF till 1000 .aF vid en lIlätfrekvc ns 
på SO pi s. Samma anordning kan också an
vändas för uppmätningar av impedu nser , var· 
vid dock förut:;åu es alt fasvLnkeln är mindre 
än 45 ° . lmpeuanser kan då uppmätas inolll 
intervall en 0,1 ohm till 10 Mohm. Mätbryg
gan kan också an vändas fiir isolationsmät
ningar i tre områden, som möjliggör mätning 
inom område t 10 i\1ohm till 10000 Mohm. 
Mätnoggrannheten är inte särskilt s tOL var
för man väl I,h anse instrumentet i första 
hand lämpligt för serv icebruk. 

En RLC-brygga frå n det dan ska företa;;e t 
Danbriclge viöades av Elektriska Instru.ment 
AB, Stockholm. Denna bryggas mä tområde 
omfattar res istausmätning inom området 1O~' 
- 10' ohm, kapaeitansmiitning inom området 
l pF- 110 ,nF och beö tämning av indllktallser 
iuom områd et OJ mH- l,l H . (forts.) 
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Principen för en enkel bryggkopp· 

ling för uppmätning av kapacitanser 

visas i fig. L I denna ingår fyra ele· 

ment, RI , R2, en samt ex. RI och R2 

utföras som ett motstånd med vari,abelt 

mittuttag. en är en kondensator, vars 

värde är noga känt, och ex är den kon· 

densator man önskar uppmäta. Till två 

diagonalt belägna hörn i bryggan, a och 
b, allslutes en växelspänning, och til1 

de båda andra hörnen, c och d, anslu· 

tes en hörtelefon. Punkt c är mittpunk. 
ten hos det variabla motståndet som 

kan utföras som en trådlindad potentio. 

meter. Nu inställes potentiometern så, 
att tonen i hörtelefonen tystnar. Då gäl. 

f ,· h011 d e( R., d eIer or a an et: c =R- vs. ' x = 
n I 

Ro 
stället för hörtelefon kan= R~· en· 

man koppla In ett indikatoröga enligt 

fig. 2. Vid balans i bryggan finnes 

ingen spänning mellan punkterna c och 

d, och föl j aktligen ingen spänning på 
»öga ts» styrgaller. »Ögat» kommer då 

att öppna sig för fullt. Om den upp· 
mätta kondensatorn besitter förluster, 

vilka kan motsvaras aven serieresis· 
tans, måste man inkoppla ett varia· 

belt motstånd, Rv, i serie med en för 

att genom denna kompensation få bryg· 
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Kapacitc 
för mätområdet l pik~ 

Av ingenj( 

r 
I nedanstående artikel beskrives en 
mässigt utföra nde. Mätområde : 1 ~ 
spänningskälla varigenom mätning( 

under norrr 

~------------------

tansbrygga enligt fig. 4, som möjliggör 

uppmätning av kapacitanser från l pF 

gan i balans, se fig. 3. Vill man ha till 100 ,uF i sju områden. Man kan 

bryggan känsligare, kan man före även mäta kondensatorn under normal 

»ögal» inkoppla ett förstärkarrör, driftspänning, som erhålles från en in

fig. 4. byggd likspänningskälla. Instrumentet 
Här nedan skall beskriva:; en kapaci. består aven brygga som följes av ett 
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Lsbrygga 
rad - 100 mikrofarad 

[G HJORTH 

bcitansbrygga av mera labol"atorie
aO,uF. I nstrumentet har inbyggd lik-
n utföras på elektrolytkondensatorer I 
riftspänning. 

~--~----------------) 

förstärkarrör, följt aven likriktare. 


Spänningen påtryckes sedan en rörvolt· 

meter i vars katodkrets ett instrument styrgaller en hög negativ spänning, 


är inkopplat. Då bryggan är i balans, anodströmmen strypes oeh instrumentet 

finnes ingen spänning på gallret, och visar inget utslag. Anodmotståndet för 


instrumentet gör utslag. Är däremot rörvoltmetern utprovas så att anod· 


bryggan i obalans, får rörvoltmeterns strömmen blir l mA. 


Vidare ser vi att ytterligare en lik
riktare finnes, som lämnar likspänning 

till bryggans ingångskli-immor. Denna 
spänning är variabel i 8 steg från 

O volt till ca 800 volt. Mellan varje 
steg kan man finreglera med en poten

tiometer, P. Medelst en omkopplare 4 
kan man inkoppla det inbyggda instru

mentet för mätning av denna likspän
ning. Detta instrument har två områ· 
den, ett 0-100 volt och ett O-l 000 
volt. 

Med omkopplare 4 kan man även 

fri gö ra instrumentet för yttre mät
ningar, t. ex. li-ickström i elektrolyt

kondensatorer o. d. För strömmar över 
l mA måste instrumentet shuntas. Den 

som så vill kan j u använda ett yttre, 
löst instrument eller också införa en 

a 

R, 

c -c-------( 

b 

Fig. 1. Principen för kapaci lansbryggan. 

---o ':J 
A2.! 

INre mCifningar 
77cfcrn 
I.-sp. 

---o x 

Rör : l st 6BA6 
l st 6AT6 eller 6AQ6 
2 st AZl eller SY3G 
2 st kristalldioder lN34 

Transformatorer och drosslar: 
Tl: 	omkopplingsbar primär 

sek: 2X2S0 volt, 10--20 mA 
2 X 3,1S volt, l A 
4 volt, 2 A 

T2: 	omkopplingsbar primär 
sek: ca 40 volt 

T3: 	omkopplingsbar primär 
sek: l X 700 volt eller 
2X3S0 volt, ca 10 mA 
4 volt, 2 A 

l st drossel 15-2SH (DR2) 
l st drossel S-lOH (DRI) 
l st omk. l X 7 lägen 

(Johanssons Radiofabrik) 
l st. omk. l X S lägen (D:o) 
l st omk. 2-gang, lX9 (D:o) 
l st omk. special, se schema (D:o) 
l st instrument, 0-1 mA (ev. 0--2 mA) 

(Ll\'lE, VRBll) 

,,,F ± S 

l st potentiometer 30 kohm (Radiokomp.) 
l st potentiometer 10 ko hm (Radiokomp.) 
l st potentiometer 25 kohm (Radiokomp.) 
l st glimmer eller mikakondensator 0,01 

% strömbrytare, rörhållare, indike
ringslampa, div. motstånd och kondensatorer, 
kopplingstråd , systoflcx m. m. 

6 st elektrolyter 8 .aF 4S0 volt 
l st elektrolyt 2 X 16 ,aF 450 volt 
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c 

l 

a 

Fig. 2. Kapacitansbrygga med indikatoröga 
som nollindikator. 

extra omkopplare och på så sätt ha ett 
universalinsLrument för volt - mA 

ohm, inbyggt i bryggan. Områdesom
kopplaren 3 har 7 lägen. Skalan är 
graderad 0--10, och det avlästa värdet 

skall multipliceras med viss konstant. 

Med omkopplaren 2 samt den poten

tiometer som är seriekopplad med den

na kan man införa det ovan omnämn
da kompensationsmotståndet för kom

pensering av förlustresistansen i de upp
mätta kondensatorerna. 

Som framgår av kopplingsschemat, 
har polarisationsspänningen ej filtrerats 

annat än med 4 ,uF, C, samt efter spän

ningsdelaren med ytterligare 4 ,uF, C2 • 

Drosseln Dr2 har till uppgift att för

hindra att bryggspänningen skall kort
slutas av polarisationsspänningen. Den 
bör ha så stor induktans som möjligt. 
Kondensatorn Ca skall skydda transfor

matorn T2 för det fall att ingångskläm

morna skulle kortslutas. Vidare skall 
den förhindra att polarisationsspän

ningen kortslutes genom transforma
torns T2 sekundär samt begränsa mät
spänningen över C, i de högsta lä

gena . . Motståndet över C" 150 kohm, 
är till för att begränsa spänningen till 
ca 800 volt. De i rationskopplaren 3 in

gående motstånden »Ro» justeras så, 
att skalan stämmer på varje område. 
De i schemat visade värdena gäller för 
modellapparaten . . Potentiometern »R» 
bör vara av stabilt och noggrant ut-

a 

~c~ 

c •.. ~d~ 

Cn 
Ra 

Rv 

b 

Fig. 3. Kapacitan,brygga med kompensal ions· 
re~ i s lan s R". 

förande, likaså den för nlätning av för

lustfaktorn. Motstånden i spiinnings
delaren lB skall tåla 2 Watt. 

Hela förstärkaren jämte nätttransfor
mato rn T, är isolerad från chassiet, och 

endast punkt c är jordad. Härigenom 
minskas nollkapacitansen; modell

apparaten var den endast 2 pF, som 

J1Hlste frånräknas det avlästa värdet. 
Storleken på chassiet och panelen 

framgår a fig. 5- 6. Materialet är 1.5 

mm järnplåt, men den som så önskar 
kan använda 2 mm aluminiumplåt. Ska

lan, som sitter på potentiometerns »R»
axel, har en diameLer av 130 nUll och 

är gj ord av 1.5 mm mässingsplåt. In

dexet består aven strimla celluloid 

o 
u 

o 
\j) 

BO 60 

fl' 

~g 

~~! 
'f'

fÖRLU~T 

a 
.J) 

,"O 

Fig. 5. ChassieriIning. 

a 

dNC 

Fig;. 't Kapacitansorygga med ett förstärkar· 
steg före indikatorögat. 

eller cellon med mått enligt Iig. 7. Om 

man på dess baksida ritsar ett steck 

och fyller detta med tusch, får man en 

noggrann och parallaxfri avläsning. In
dexet höjes fdm fronten med distans

rör, så att det inte skrapar mot skalan 

och repas. På gavlarna är placerade två 
vanliga lådhandtag, som kan inköpas 
i en järnhandel. Ytterhöljet krymp

lackeras i någon lämplig färg för aU 
(Töra det hela mera tilltalande. Botten

plattan förses med gummi fötter för att 
ej skada det underlag som instrumen. 

tet ställes på. För att få tillräcklig ven
tilation borras två rader hål runtom, 

som framgår av fotografierna, diameter 

8 mm. 
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(linl. Ukn. dJm . Hk... dhn. liJUI. dim. lilnl. 

U;S, ],\05 , lAV;' OAI(;' 2D21 o. JH2:i 12AU7 o. 12AT7 
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t YIH' r h ,ollltagaS t"ri'ul fnbrU{. Vår a. ll,)'l\. 

h'rntronor, J,atod",trå-Ie-rör, 
p ri slistor n;'i I'tp('('ial udl 

s-tabili'Sl,tor.·r jämt.. ett fle rt al s-lwcia lfypc r . 
nuAtng-arrör över~indi11!t vid fi;rfrågall. 

J':j 

Våra ingenjörer stå gärna till tjänst med råd vid val av rörtyper. 

EI.EKTRONIKIfIOLAGET AB 
Kungsgatan 34 STOCKHOLM 

Auktoriserad representant för ReA IS 

Elektronrörsavd. Tel. 216292 

samtliga elektronrör 

http:lIwiindlH.lr
http:IUlIJl;;at.ud
http:Ja:Jld.ar


Fig. 6. Måttskiss för instrumentIådan. 

Vid monteringen skall man först till- detaljer placeras så att alla ledningar 
Fig. 7. ~Hl ll skiss för skalans index. Detta se att Tt och T2 placeras i ett sådant blir så korta som möjligt, speciellt gälutföres av genomskinligt material, på vars 
haksida anbringas ett smalt tu schstreck. In förhållande, att de ej inducerar brum i ler detta mellan punkterna a och d i 
dexet mås te höj as från panelen med distans varandra. Detta kan lätt utrönas ge- bryggkopplingen. Dessa placeras långt rör, så aU det inte skrapar mot skalan. 

nom att ansluta Tt till nätet, och till T2 :s ifrån chassiet och utgöres av 1.5-2 
primär inkopplas ett par hörtelefoner. mm koppartråd, som stagas med isola

Nu vrides transformatorerna tills brum- torer. F. ö. framgår de olika detaljer


bakifrån. met ej längre hörs i lurarna. Övriga nas inbördes placering på fotografi erna. 

Fig. 8. ( Längs t till höger) apparaten sedd 

......................................................................,................................................ ,........ ,.......... ...,.,.,................ ,.............................................................................. 


Nytt AVO-instrument 
"HIGH SENSITIVITY" 20000 ohm/V 

Seriell a,' r edan "iiIl,iinda Å YO-in
;; tl'lllllen t - A" ome ter 7 och 40 
samt A\'ominor Cnin~r~al - har 
nu utökats med :\xomet el' motlell 
Il::; , e tt bögkiin~ligt inst l'llment föl' 
miltning Uy lil,ström. lik- och \'iixcl
spiiuning samt res is tans inOlll 25 
UJiitolllrl1den. Inre uJOtstiind vid 
liks l1iinning 20000 ohm/ V, "id viixelsplinning 1000 ohm/ V. Spän
ningsfall e t vit! likstrUUJsmiitning överstige r ej 500 mV. 
Avome ter lllot!(~ll H S har samma dimensioner som AVO 7 och 
AYO 40 och ldillllele('kulls H\' saUJma gedigna utförande. Den 
dllbbelverlwnde nwxilllalut!iisningen - utlösning ske r vid visa
renR alltför ha s t i <Ya acceleration eller alltför stora tryck mot 
clIdc ra u v iindliigenn - finn es ii ven på dettu instrument och 
skyddar det mot slmda \'id eventuell f elinkoppling . 

Pris l{r. 375: - (med läderväska 405: -). 
U('giir niirJnare lI11plysJlint.tnr Odl broschyr hus .A \ ' O-ins{rUIllclltens 

cllsamfiirsii.ljtHe rör Sverige: 

SVENSKD RDDIODKTIEBOLDGET 
ALSTRöMERGATAN ]2 - STOCIUIOLM - TEL. 223140. FILIALER I GöTEBORG. l\IALl\fö OCH SU~DSVALL 
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TEKTRONIX 

OSCILLOGHAFER 

Ett 3D-tal redan levererade till svenska kunder 


TvA TYPER TÄCKA ALLA BEHOV 

GEMENSAMMA 

EGENSKA PER FOR INSTRUMEN TEN : 

• 	 Di rek t a vläsba r s kala för s\'ephas tighetcn . 
• 	 E li kel t, pe r iodiskt eller "tr igge retl" svep . 
• 	 TJllgfUlg till amplitnd kalib rer ing. 
• 	 Sa mtliga Ukspänn ingar e lek t r oniskt r eg le 

rade. 
• 	 Vilka 20 'I. som bels t a v et t normalt svep 

ka n utb r"das 5 ggr . Taklroni" Oscillogrof Typ 512 

B('!Jöver Ni brf'tt band och snabba svep? Behöver Ni lik8irömsförstärkare ocl, långsamma SVf'p? 

Typ 511-A ii r med sin 10 Mp/ s förstiirkare Typ 512 med en kiinslighet av 1,3 mm/ mV lik- och växelström och 
och så snabba svep som 10 cm/ fis utmiirkt med så hingsa mmu svep som 3 cm/ sek Wser många av de problem, 
för observa tion av impulser och snabba för vilka möta den, som a rbeta r på de områden, där förhålla ndevis 
lopp av kort varaktighet. Så lå ngsamma svep långsamma fenomen måste observeras. En bandbredd av 1 Mp/ s 
som 100 m/ sek gör också 511-A till en fö rst för den vertikala förstä rkaren och ett så s nabb t svep som 0,3 
klass ig oscillogra f för ordinära behov. cm/ ps gör den dessutom till en utmärkt uni velsa loscillograf. 

Generalagent: 

AKTIEBOLAGET NORRLANDIA 

Postbox 19032 	 STOCKHOLM Tel. 328954, 328955 

Tektronl" Osclllogrof Typ 511-A 

ALPHA flatstiftkontakter ger säkra 
kontakter . . . 

Ur Alphas tillverkm~ngsprogram 
Alpha fl atstiftkontakter används numera icke 
endast inom radio- och telefontekniken utan 
även inom flera andra elektrotekniska om
räden. Deras ändamålsenliga konstruktion 
och gedigna kvalitet gör dem idealiska som 
anslutningsdon \,id kopplingar av strömmar 
upp till ca 20 A eller vid spänningar upp till 
ca 500 V i normal rumsfuktighet. Kontak
terna tål ännu högre strömstyrka om stiften 
resp. hyl sorna parallellkopplas. Isolationen 
mellan kontakternas metall delar är mycket 
god och understiger vanligen ej l 000 Mg 
då kontakten används i normal rumsfuktighet. 
Sänd efter vårt prospekt idag - där får Ni 
utför!.iga uppgifter om Alpha flatstiftkontakter ! 

SUNDBYBERG • TELEFON 282600 _. m LM ERICSSON-FÖRETAG 
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KORTVÄGSMATERIAL 

201 

SIIU 70% !Oli 

2~ä. VriLll\: on (}P1HHllo r , i so lation glimmerhukeHt 15 pF ......... Kr. 6: 00 

t76. Vritlkondl'l!:.;a to r, hwlatioll I; limfficrbakelit 25 vv' ......... » 7: 40 

277. Vrillko oden 8a to r, iso lation gli tlllllerbakeli t ~ pI,: ......... » 8: 20 

2iS. Vridl;:on(lenflator, i 'o la tion glilll ll1 C' rbakclit I;) pil ......... » 8: 90 

201. )lil"ro vritlkond., k(! rumi:;k hwl., försilvrad, 15 llF ......... » 6:25 

202. :\rilo'o \· r id kOJlli., l,: e ramil-lk i~ol.! fj-j r~ilvrali 30 pF' ......... » 7:
203. ~likro nidkond., k e ramisk isol., för~ilvru <l flO pI" ...... .. . » 7: 70 

20-• • ?\Likro vridkontl ., l,eramitik hwl., fHrsih' rull 100 pl~ ......... » 8: 90 

207. Mikro vritlkonll" k"ramhk i801. , försilvra d 140 pF ......... » 10: 7ii 
:l20. Spolfonn 11 = 70 mm . D = 40 111m. 5-·- 6 slift, am. futtn. » ,I: 20 
;l:l1. Spalform trolitu l med kiirnu. Storl. ]!l X :l1 mm ........... » 1: 75 
:l32. Spolform trolituI m e d Idirnll. n se I,tioner. ](;X31 mm ... » ] : 45 
:J3;j. Spolform trolit-ni m ctl kH rna ri)r kortväg ..... ................ » ): 45 
å (; • • St:'l[lllofIiT'i.olatofl~ r! keraTlli~ka, lliijd 17 mm ... . .............. » l: 10 
136"2. Sta-ndoffi!-;olatör'er, ker~lIll iska. höjd 2 ' mm .................. » 1: 6lS 
563. Standofrholatorer, kPrR lll i'ka, l,öjll 40 mm .................. » l: 75 

:)(;:1-. StantloffiRolntore r. i~oI(JII , koni tikn l'lC)jU 30 mm ............ » -:90', 

56;). G0110mfÖriug-:".isolator, kerarnbk, mngtl 40 mm ........ ... . ) 2: 50 

.'>08 , Hiil'h:111arc, I, e raruiska, am. 4- 5--(j och octal ...... .... , .... » 2: 2,; 

,'il'.!. Ri)rhnllan", k f' rnllli~ka, minialy r ..... ................... ......... '» 2: 10 

075. A..\'stHmllillgRskala.. fClrn. ll1f'taIl, diam. 80 mm ....... .. ...... » 5 : 90 

702. H. F.-dro sscI. ] mH. 2fx) m.\ " 2,5 mIl. 12;; m.:\ ............ » :l: 75 


97. Tel pg rafu,\'ek eJ. ((jrn . III l'tn Il, n'gle rIJar med sihprko nt. » 2]: »0 
205. Strömbrytare, l -poL, ll:r. 2: 30. Il~örHieklad, l-pol. ...... » 2: 8t~ 

MALMÖ RADIO &. FOTO DavWshalIstorg 3 - l\l;\LMö 

Vårn Hisnre är viilkonlDIl med blllnlG' noder 
denIla rubrll, . "l efterlyser pmktlskn. silker : 
tre\")jgn. arbehmetoder, k"nelllga kopplingar 

och miitmetoder, Iättllh'erkade detulJer, enlol.. 
och ..rfekliv.. hjälpmed.. l för service och fel
.öl(llln~ etc. Det rilcker med en blyerts.ld.s 
och ru'igrlL rader. YllrJe infört bidrag honorc~ 

.raM Dled kr. G:-. 

Enkel lindningsmaskin 

I den holländska radiotekniska tidskriften 
Radio Bulletin, augusti 1949, återfinns följan 
de enkla anordning för lindning av drosslar 
och transformatorer. Anordningen består av 
en vanlig cykeldynamo, som är anbringad på 
en släde och som kan förskjutas så att dyna
mons drivhjul kommer i kontakt med en 
friktionsskiva , som driver bobinen runt. Dyna
mon kan anslutas till SO-periodig nätspänning. 

INGENJÖRSHDNDBOKENS 

elektrotekniska: del (3) 

ar nu färdig 
Innehåller: I{raftIJrodnl{tion, kraftdistribution och I{raftförsörjllillg; Iii'aftöverföl"illg; Kraftledningar; 

Ele){trisl< utl'Uslllillg i lo'aft- oc.h t.ransfonnatorstatioue,·; Sl{yrldsutl'ustnillg vid ]<rafW\'erföring; Rote

rande el. IIIasIdner ; 'rl'ans(onllat,or'er; StröllIriIdare ; El. batterier och ackulllula.torer; Lågspännings

installationer ; 1<:1. 1lI0tonlrift; El. ljus; El. värllle; Lagar och a.ndra (örfaUninga,". Bilder och tabeller. 

1950 utkommer supplementdelen 3 a 

TELETEKNIK 

['ris per vol)'lII: häft. 42: -, Idot.bancl 48 : -, I boldmndeln eller frän ~ORDISI{ ROTOGRAVl'H, 

hah'fr, band 54:-. Box 3221, StocldlOlm 3, 
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R-S 
LÖDPISTOL 
* Den rätta lödkolven för servicemannen, för 

laboratoriet, för provrummet, för konstrub 
tören, kort sagt, för var och en som i sitt 
arbete är beroende aven lödkolv. 

* 	Varm på c:a 7 sekunder. 

* 	Strömförbrukning endast under lödnings~ 

momentet, därför oerhörd strömbesparing. 

* Spetsen böjlig, vilket gör att lödningen blir 
lätt på svåråtkomliga ställen. 

* 	Livslång hållbarhet, därför billig. 

* 	Alltid perfekt grund. 

* 	Spar tid, pengar och arbete. 

* 	Gediget svenskt fabrikat. 

127 eller 220 volt 

växelström 

100 watt 


Pris netto 

kr. 63;

Ensamförsäljare för Sverige: 

maan radia a.b. 

STOCKHOLM 

Mäster Samuelsg. 56 B 
lel. 23031>0 

GOTEBORG 
Odinsgatan 20 

Tel. 150587 

MALMO 
Friisgatan 6 
Tel. 31 223 

KALMAR 
Storgatan 47 

Tel. 2481 
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Nu kommer Serie M 66 

ZEDKEY=konfakten 
en svensk kvalitetsprodukt 

* I<'örsih-rad e b eryllhunJco ntaktf'r

* lIe hlrnll'e" l<l\p"

* ]{~pnn Invändljft 100 'I, bolerad

* ]{Il.bellnhlget förs ctt m e d Isolerad .kyrld s rlnl:'

* .'\"I"illct utför! n,' förnJckllld mii..1nll' Dc.ssa flat !'i tiftknntal{ler kom
IllQr att ti llvl'I'lul s UlHlcr är* ]{,illa,ll törs{>()(l Inell frigående hiil nled skruv 
1!K10 i ~: vUI u et stCjr r c l:iom 
!.I e t mln(ll'e utförandet I* llnn- o ch honkollul_kten nlollterbn.rll, i l,tlpnn 
~umtllgu förekolllll1UIlU e kOlll 
bina tio ne r. * }(åpa ll kun hwC"rc.rns nlOO stniil front- I!Wffi 
[t~u ll le\'uransku puritet av sesidt)uttag 
rIerna :l! OG odl O 66 b e riik
nu s unu e r januuri mii nad.* ){oni.erings,-inklu..rnlt. fustsuttn Dledelst skruv

* H n.n- reSl" h()ukonhdd-, nUlnre.rlldo "hl anslut

~~~~~:ALMBLAD {~ Torkel Knu!ssonsga!an 29 STOCKHOLM 
~ WED\''>~ 

Tel. 10 19 40 - U 43 43 - 401545 

D U C A T I - kondensatorer 
plpktrolyt- och llullper"kondensutorer 

Electron Wire 
den popnHir\l nedledningstråden. 

R inga r oU! l 'jGO. 300 och ] 00 yards. 
Kartonger om 25 yards. 

Skärmad nedledning 
Pura-kabel 


Ringar om 100 mtr. 


Skärmad Pick-u'p ledning 
Ringar om 25 lu tr . 

Hörtelefoner N&K 
StO l' sortering av servicemuteriel. 

Xr katalog har utkommit. (SUndes en
dast till firmor inom branschen.) 

Äl1GREN 

T.I. 114980 

Dynamon startar inte själv utan man måste ge finnes nästan alltid växelström i nät uttagen 
den ett litet startmoment. I övrigt framgår av vid arbetsbänken. För alt man inte skall er
skissen hur anordningen fungerar. hålla »stötar» vid beröring med chassiet, kan 

man enklast inkoppla en transformator mellan 
apparat och chassiet. Denna bör ha en omGer lödkolven för dålig värme? 
sättning på l: l och hör dimensioneras så 

Om lödkolven ger ot.illräcklig värme, så att den kan belastas med ca 0,6 A, utan att 
att man har svårt att få löd tennet att smälta, sekundärspänningen sjunker alltför mycket. 
vilket ibland händer med gamla lödkolvar, Nu kan man utan risk ansluta t. ex. signal
vars motståndselement. börjar bli utbrända, generatorn till apparatens chassi, dämpsatsen 
kan detta lätt avhjälpas på följande sä tt. Man kommer inte att brinna upp, vilket annars 
förser helt enkelt den del av lödkolven där skulle vara fallet om generatorn vore jordad.
motståndselementet si tter med en extra värme

(S H- rh)isolering, varigenom värmen i högre grad än 

tidigare kommer att. avledas genom lödspetsen. 

Isoleringen kan lämpligen utföras med isole

r ingsband av asbest e. d., men får naturligt Uppmätning av Ri hos inshument 

vis icke göras så klumpig att den hindrar 

lödningen. 
 Uppmätning av inre resistansen hos ett 

(Lars Ekbom, Västerås) instrument kan lätt ske genom att amlut~ 
det till ett batteri via ett reglerbart mot-

Svänger oscillatorn? 
När det gäller att konstatera huruvida oscil R l 

latorn i en superheterodyn svänger, men man /L+inte har ett så gott instrument alt man kan 
mäta gallerströmmcn eller spänningen över _BATTE.RIc:!:gallerläckan, kan man enklast kortsluta oscil a
latorfacket pa vridkondensatorn, varvid man 
skall höra två knäppar. Den ena knäppen 
höres när facket kortslutes och den andra när 
kortslutningen upphör. R2R.l 

(S H- th) 
l' 

Service på allströmsapparater 
:BATTERI

En allströmsapparat är som bekant spän  ~ 
ningsförande mot jord. I en serviceverkstad b 
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stånd R" som inregleras så att instrumentet 
visar fullt ut slag (fig. 1). 

Över instrumentet läggcs nu ett annat reg· 
lerbart mot tånd R" som inregleras så att 
instrumentets ut slag minskar till hälften 
(fig. 2). R" som nu har samma slorlek som 
inre resistansen hos instrumentet, uppmätes 
med ohmmeter. 

J. H . 

Knep med lödkolven 
För att förh indra att lödkolven skall brän· 

nas, finn s lnanga melon r. fnen 111 ånga av 
d sa har en hel del nackdel ar. Om kolven 
hålles npdsänkl i .and, kon1tuer den att alltid 
vara full lUed sand när den tikall användas; 
är den nedsänkt i tenn dcn lid den int e an· 
vändes, blir dcn smetig av tl etta tellll. Ett 
annat, mcn bra sätt, är att slicka in kolv· 
spetsen i en järnklump med dimen~ion erna 
2" X 2" X 2". Där igenom hålles den i en låg 
men fuIlt lämplig temperatur för lödningar. 

(5 Il- tll) 

Bas- och d iskanthögtalare 
Då till en radiomolla"are, förstärkare e. d. 

användes två högtalare, t. ex. en bas· och en 
diskanthögtalarp., och dc 'sa är monl erade på 
gemensam buffel, bör man se upp med alt 
inte de båda m emhranen svänger åt olika 
håll, vilket . stadkommer en förvrängning aV 

ljndet. 
Ett enkelt sätt att kontroll era rl clla är, aU 

till en gemensam punkt för de båda talspolar· 
nu ansluta ett 1,5 V element. Svän"er härvid 
membranen åt olika håll skift ar man led ning· 
arna till den ena talspolen. 

( Eho K- na) 

Enkelt lödkol "ställ 
Ett mycket enkelt lödkolvställ visas i ,id· 

staende fig. Vanlig järnplå t l il 2 mm böjes, 
som fig uren vi sar. För~änkningen, där ten n: 
kopparoxid, o. d. samlas, hamras ned med 
kulhammare. Stä lle t sälle 'edan under ar· 
betsbordet med n ' gm skruvar. Fördelen med 

eU ~ådant enkelt ställ är, at t lödkolven inte 
är i vägen på arbct 'Lordet oeh atl man ej be· 
höver se, när man toppar tillbaka lödkolven, 
eftersom man av vana vet var den skall kastas 
in. (SM7-1837) 

Variabel shunt 
och förkopplingsresistans 

Ett mätinstrument med variabel shnnt och 
förkopplillgsmotslånd kun ofta vara bra all 
ha till diverse mätningar. R, bör dimensione· 
ras å, all fullt utslag erhålles på l1lilIial1l' 
peremetcfIl vid ca 500 V (utan shunt) och R~ 
vid ca 25 V. (Med Ohms lag R = Ej / , där R 
är förkopplingsmo tå ndet och E den önskade 
spänningen [ör fullt ut slag, och / mätarens 
ti trömförLrukning för fullt utslag i [ampere]). 

POPULÄR RADIO NR 11/1949 

(keln till en PERFEKT återgivning 

Begär Imtalogell över de moderna TriotrolIrören med utförliga 

t·elmislm data. Rel<virera reklammaterial - affisch Odl skyltar. 

AB NICKELS & TODS EN 
Blasicholmstorg !J, Box 103:;0 Stockholm: T el. 1010 10- 11 
Stpn Stllregatn n· 10 Göteborg: Tel. 1(j G8 00 
Hclln!l' L t~galnll 1 )Ialmö: Tel. 77577 
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DEN AKUSTISKA FELINDIKATORN Pris kr. 

"FRAN Kl E" 290:
EN VÄRLDSPATE N TERAO NY UPPFINNING netto 

»FH.\:'\KIE» iiI' !ler en(\a in;;;trnLl1pllt, SvIll kunsl rlle rats fö r rationell sökning 

och pi'lyi,'uing IlY in te nui t len ta fel i lllotlaglu'e, siindarc, förstä rkare uch 

diil'lll ed j Um.fUrl ig-fl an lligguing-ilT. 

lIIed »FRA:'\KIE» lwn man mäta dbtor,:;ionen o<;h UJ.lllcl'söka eu lllott a ~'a l' <''' 


fadingalltomatll, enklare Odl noggraunllrc ~ill med lli'tgot annal iIISlru;liellt. 


BEGX.R NÄll:lLlRE 'Pl'LYS:\lXG.\H! 

ULRICH 

I{ungsgatan 3;~, STOCKHOLM, tel. 10 7'i 84 

Jlär det gäller 

BILRADIO 


DETALJER 


Antenner, 

Vibratorer, 

Transfornlatol'er, 

Bilradiorör, 

Störningsskydd 

för tändstift, 

fördelare och 

generator. 

oeh batteri. 
Jag har använt ett instrument med fullt 

lIt ",la <T för 500 rnikroampere. R, l :\'Iohm, R 2 
50 kohm och R" 25 ohm. De värden jag upp· 
givit behöver inte tas alltför hCigtidligt. Kall 
man gradera potentiometrarna i ohm är det· 
ta naturligtvis till stor nytta. 

(SM7 1837) 

CJI(ler d e nlUl rnbril{ införes }iortn re d.l s kus
",iolll!iinJilgg friin , -åra lli~are. De åsikter som 
l'l'll.nfi'ra,s får helt. sM. för yt"~erböl'unde il1
~i.lldart"s riikning. 

Hr Redaktör! 

J ag har länge försökt få fram ett nålrasp· 
filter som blir billigare än andra förut be· 
skrivna med drosscl och transformatorer. Jag 
har härvid kommit fram till följand e 

o 4 8 
, 

12. 

POPULÄR RADIO NR 1l}19.49 

R, användes som finjus tering, när man an· 
vänder R, och som huvudmotstånd vid lägre 
spänningar. R3 är "huntmotstånd. Det bör va· 
ra på ca 25 "lo av instrumentets inre motstånd 
vid högs ta motstånd. 

Strömbrytare för shunten kan lämpligen 
vara synkroniserad med denna. Är instrumen· 
tels känslighet mindre än ca 5 mA, bör man 
tänka på vud potentiometrarna tål (flis med 
formeln W = EI eller W = FR). Batteriet är 
till föl' motståndsmätll ing och kontaktpro\'· 

!ling. Är man dessutom lycklig ägare till en 
instrumentlikriktare, kan denna inkopplas som 
:yn s. Omkopplaren är en 2.vägs, 3·polig eller 
a" 'äg ', 3·polig, då man kan låta bli att am'än· 
da det tredje läget. Man får på så vis ett 
urkopplin gsläge för instrumentet. Shunten kan 
tas ur en gammal batterimottagare, där lämp. 
liga variabla motstånd brukar finnas. Ett ur· 
kopplingoläge brukar också finnas på dessa 
motstånd. 

Mellan kontakterna 3 och 4 är alltså uttag 
för instrumentet direkt. 4. och 2, 4 OcJl l är 
föl' instrumentet med förkopplin g och 4 ..-5 är 
för in ,; trumentet llled ett förkopplin gsmotstånd 
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GENERATORER 

IfP 

EI 

PRIS 

Kronor: 
375:
NETTO 

IfP 

E2 
PRIS 

Kronor: 
530:~ 
NETTO 

l:) Aner 

;. 

" 
~ 

. ~ TYP 

B:I 
PRIS 

Kronor: 
600 : 
NETTO 

le 
TYP 

2 
PRIS 

Kronor: 
890 : 
NETTO 

Frekvcnsområde: 

rVoggrannhe t : 

Modulering: 

Utimpedans: 

U ts pänning : 


S trålning: 

Skala: 

Nätanslutning: 

Dimensioner: 

Vikt: 


Frekvensområde : 


N uggrannhet: 
Modulering : 

timpedans: 

Utspiinning: 

Strålning: 
SIwla: 

Niitanslutnin g : 

Dimensioner: 
JIila: 

Frekvensområde : 

Noggrannhet: 

Modulering: 

Utimpedans : 

UIs piinning : 


S trålning: 

Skala: 

Nätanslutning: 

Dimensioner: 

Vikt: 


Frekvensområde : 


Utgångssystem : 


lY!addering: 

N ätan slutning: 

Dimensioner : 

Vila: 


100 Kp / s- 60 Mp / s i 6 band 
Garanterad till ±l % 
30%,400 p/ s 
Kons tant 75 ohm, stegattenuator 
1. HF lu - 100 mV 
2. LF 400 p/ , 0-5V över 50 kohm 

nu er 3uV vid 60 ~Ip/ 
Bel,st. Längd 750 mm. 
40-100 pi s, 110-210- 230-250 Volt 
33 x 27 x 20 cm 
Ca 7,5 kg. 

JOO Kp/ s- l 00 Mp/ s å grundton iördelade 

på 6 band. 

Garanterad till ±l u/u . 

30 ulo vid 400 p/ s. 

L 75 olun för variabel HF-ut . pänning 

samt anpasSllingsenhet för 37 ohm, 10 ohm 

oeh otandard Ilniversalkonstanlenn. 

2_ SO ohm för fa~t HF-utspänning. 

3. 25 kohm för variabel LF-utspänning. 
1. HF kontinuerligt variabel l ,uV-lOD 

111V. 15pänningsvärden erhålles ii direkt 

i 0- 9 V graderad reocordpotentiotlleter 

,amt preeisiom.dekacl i 5 steg SOI11 multi

pler. 

2. AT fast nttag l V. 

~ . LF kontiune rligt variabel 0-12 V. 

Under 3 iiV vid 100 Mp /s. 

Belyst. Län gd 760 mm. Mikroins tällning 

10: l ~a tnt direktgraderad fö r varje frek

Vt.~ ll !;)Onlrall e. 


110-210- 230- 250 V. 40- 100 pis. Effekt

rörhrnkning; 20 

33 X 24X18 cm. 

7 kg. 


100 Kp l s- 30 kIp / s i 5 band 

Garanterad till ±1 °10 

In- och ntv ., 10 och 30 Ofo 400 p/ s 

Konstant 75 ohms stegatterlUator 

1. HF l u - 100 mV 
2. LF 400 p/ s, (}-9V över 10 kohm 

nder 3,aV vid 30 lVlp/ s 
Mj kroskala l : 25 
40-100 p/s, 100-260 Volt 
31 X34X26 CI11 

Ca 12 kg. 

Tryckknappsin ställning av 12 enli"t kun· 

dens öns.kan väljbara frekvenser inom om

råuet 50 Kpls O Mp/s. Varje frekvens 

justerbar från angivet värde ± 10 °10. 

Stegattenuator, konstant impedans 75 ohm. 

Kontenuerligt variabel utgång från l ,<v
100 mV. Anpas ad kons lantenn meu 37 

ohms-, 10 ohms- och DummyantennUltag 

medföljer. 

30 °/0 . 4.00 p/s ± 5 Ofo. 

4()-100 pi • 1l(}-250 volt. 

31 X 34X 26 cm. 

Ca 12,5 kg. 


Begär offert med närmare upplysningar. Sna bb leverans. 

GENERALAGENT: 

P-AR HELLSTRÖM 
AGENTURFIRMA 

Spannmålsg. 14. Telefoner 132832,114339 ocb 132326 
GÖTEBORG 



Superbyggsats 
til l den i nI" ;; d. ,1 . be" k r i\"l la r; I ' ij r~ 
SIlIle r l1l('o rillll ockrö r , f iu n es nn i Inbe r . 

:';upe,!'spol ;o;a is sto l"lek !10 X~O x :;O mm 
] . 	 :!OOO 1lI. Kr. 3i : 50. 

:.!- .i:\HlIg~ lw lI(l en . · a o r lIliniaLynl.lod. s tu r \. 
42 X 4·") X ;:;O mm k a p. 4Qtj vl" . Kr. 12: 50. 

M ell llllf r kye ns trn w; fol"lll ll t ur 4;:;2 K '. 
~L()J'1. :!8 X 70 lu m. I{r, !): -, 

t. 	Inbyggda i k e ramisk 
massa ' f ö r 2.l0°C lempc
, a tn rstegring 

2. 	M ots dntl s ' rå ,l eIl svetsad 
fa st j anslntnill.~3 rna 

3. 	AIIslutn;n )!:ar av förtent 
kop partr il (l 

Vid beh ov knnua mOlstånden 
lno nt e rns i Hlls lutll.in ,!!urna, 80111 
ä ro böjbara i all, riktningar. 
De kunna lätt lödJ S eller skru· 
vas fas!. 

B ätl e fns ta och jnsterb !l ra mot· 
stånd kunn" e rhå llas gängse 
11l ot . tåndsvli rde u. 

1 :.i 1I '!I) Y.D. lo D. 

14,3 mm 7,2 mm10 wa tt 45 mm 
19,0 m m 25 watt 51 nlln 9,6 In UJ 

] 3,5 mm22,3 JTI1TISO wntt 111 In11 " 
1.13 mm 32,0 ITIIII100 wa tt 20,0 UHU 

200 watt 25 '~ 	 1l1 n1 32,0 fllnl 20.0 n l nl 

Ensam-	 TelefonA B I M P U L S 

försäljare 430400 

Gotlandsgatan 60 • STOCKHOLM 4 

_\Il ;;nig- rnnte l'i e l till byg-gsntse n k a ll 
('rl t:l lla ;; gE' IW III O" S . \I, r s t u r a katalo~ 

( (.4 si !! .) c riJ iille r N i e l1 k l n~t: ~cno lU att 
i ll ~tll](la kr. l: 20 i f ri ll lii r ke n IlIreg. 
m lliofirlllor Pl"h ftlla vHnlig !'Hl, . 

RADIOKOMPANIET 

Odengatan 56, Stockholm 

T e l. 31 :1 1 H, 32 20 60, :H 110 2;"1 (,·;; x e l). 

R[ och R~ någo t mellan 25 kohm och 1 
megohm, Båda äro dock av samma värde. 
Har man en nå lmikrofon med hög utgångs
spänning och en krafti g förstärkare, väljer 
man med fördel ett s tort mots tand. Jag har 
sjä lv använt 3.3 kohm, Jag skull e tro a tt av
skärningen ligger vid ca 5 000-5500 p / i!. 

rlYil s Jacobsson ) 

T ill dett a må följa nd e anföra,,: 

A ntages a tt R, och R~ välj c5 = inre rcs ista lH'cn 
hos nålmikrofonen = och C[= C"= C3 = ('.R i 

fas 	 föl jand e samband mellan e och E') 

E 
-;;= 1- 30Q' +jQ6"/,(l- Q') 

co 1" 6 
där Q =-och «J = - 

0) 0 o Re 
e 

T fig . l vis ns sam ba ndet mella n "E 0eh frekven 

sen, berä knad för R = 33 k och C= 200 p ' . 
Någon egent lig grä 1J ~ frc k\'ens kan nlan l y <1 

Ligen inte ta la om; frekvcnsu\'skärningen blir 
som synes myc ket fl ack, men tar helt enk r lt 
uort hela rlis kantregi, trct inklu sive nålbrm. 

Sch. 

Korrektionsnät för nå lmikrofon 
I nr 10/194 1 HV POP LÄR RAD IO fiu m 

en beskrivning av e tt enkel t korrektionsnä t för 
högohm ig elekt ro magne ti sk nillmikrofon. U n
der teckn ad har prova t detta filt er , vilket visa t 
sig fungera t illfredsstä llande om den i a rt. 
nämnda extra förs tärkningen är t i llf i l1nande~. 
Vid försök alt förbä tt ra filtre t fan n jag a lt 
den dämpning av den på huvu dförs tärkar en 
inlllatade spänningen, som användningen av 
detsamma medför , kunde avsevärt reduceras 
om en drossel (vanlig LF -d rossel med tillräck· 
l ig t hög ind uktans ) kopplades parall eJlt över 
mots tånd et R[ i schema t, va rvid därj,imt ,; 
el uteslöt s. Genom att göra Re r eg lerbart 
kunde frekvensku rva n justeras inom vissa 
gränser. :'I [ed nämnda förändring ble" filtr e ts 
dämpande inverkan inte större ,in att de t utan 
olägenhe t kUllde användas till en vanlig radio
apparat med må ttlig förstärkning ut nn att filt
rets extra förstärkarrör behövde användas. ?I'li na 
fort sa tta experiment resulte rade i konstruk
ti onen av ett korrek t ionsfilter av det utseende , 
som visas i bifogade ski ss. Dämpningen hos 

UTIN 

o 

della filt er är större än hos de t föregående, 
men i praktiken viU de t synas som om bas 
höjningen med de nna andra korrektionsanord
ning kunde göras effektivare var j iimte de t har 
visnt s ig a lt nå lra spavskärningen är ganska 
t ill fred sställande utan alt diskant lI terg ivning 
en blivit allt för mycke t lid ande härpå . 

' ) S·~ POPUL\R RADIO nr 6/1947 '" 155. 

POPULÄR RADIO NR 11/1949 



Under rubriken Radlolndu~trleD. nybeter In
tör". uppgifter trån tillverkare och Importörer 
om nyhetf"r, .!forn a\' före tagen Introduceras pi 
marknaden. 

Nya kataloger 
r:Jwrnpion Radio AB, Stockholm, har sänt 

osö ,;in nya ston l:atalog, som utökats med 
en del komplelteringsblad för nya artiklar. 
Katalogen upptar mätinstrument , nålmikro
foner och mikrofoner, telefoner, högtalare, 
omkopplare, transformatorer, skalor m. m. 

Från Champion har vi ocksol få tt en katalog 
upptagande mikrofuner oeh hörtelefoner i 
miniatyrutförande från det engelska företaget 
Cosmocord Ltd. Bland mikrofonerna märker 
man särskilt et t antal subminia tyrmikrofoner 
avsedda för hörapparater för döva, och s. k. 
»earpieces» avsedda att stoppas in i örat. 
Ä ven en del kristalinålmikrofoncr föres av 
samma firma . För ~åväl mikrofoner som nål· 
mikrofonerna ge synnerligen detalj erade 
frekvenskurvor. 

Tyska nyheter 
På Technische Export·Mustermesse i Han

nover visades bl. a en magnetofon från AEG, 
som arbetar med en så låg bandhastigh t 
som endast 19 cm/ s. Det fann s f. ö. fl era till
verkare av magnetofoner, exempelvis har Opta, 
Lorens oeh Heroton lagit ig på till verkning 
av dylika apparater. 

AE> vi.ade ochJ. en ny typ av likriktare. 
Det var fråga om ~n stapel av selenl ikriktarc 
som applicerats pa t n rörsockel och därför 
tänkt öom ersätt nin g för likriktarrör. Samma 
firma hade också dessa likriktarstaplar an· 
hringade i ett hölje liknande det, som an· 
vändes för elektrolytkondensatorer. Likriktar
na fanns att tillgå dels som enväg,likriktare 
(för allströmsapparaterI och som två vägs
likriktare (för växelström8apparater). 

Fördelarna med denna. typ av likriktare 
är givetvis framför allt att livslängden är 
väsentligt störr, praktiskt tage t obegränsad, 
och att priset dessutom är lägre än för lik
riklarrör. Att man helt och håUet slipper 
ifrån särskild lindning för likriktarrörets 
glödström är givetvis också en fördel, då 
nättransformatorn på detta sätt väsentligt kan 
förenklas. 

Nya kondensatorer 
Eire R esislor Co Lid, London, har illtrodu

cerat en serie nya kondensatorer, i första 
hand avsedda a tt aIlrändas i kopplingar, där 
kondensatorns lemperatllrko ffici ent inte be· 
h,)vcr hållas inom alltför snäva gränser. 
Dessa kondensa torer är därför lämpade 5("m 
avkopplingskolld ensa torcr, blockerings- och 
filtreringskondensa torer. Kondensatorerna är 
klim3tsiikra och tål temperaturvariationer 
inom intervall t n - 40 till +100° C och tål 
99 % fuktighet. Läckres istansen är mycket 
hög. Dessa kondensatorer tillverkas i kapa
citansvärdcn mellan l-IS 000 pF. Förlust
faktorn ö"crstiger icke 0,15 % och likströms
res istansen är icke mindre än 10000 Mohm. 
Arbelsspänning: 750 V likspänning. 

POPULÄR RADIO NR 11/1949 

:------A.-B. CHAMPION RADIO -----~ 

1~ IC nr 1 univ(3r~alin 
>;lrullI c ul med a 1/2" ti kn 
In. Inre mots tå nd 1.000 
Ohm/V. 

Ii._r. 95: - n etto. 
EIC nr 2 llni\'er~nlin
t-itl'umPllt m ed 4" :-.knl..:J. 
lure motst. 1.000 Ohm/ V. 

lir. 125: - nt'tto . 
1':1(; nr 3 universalin
:'itrumcnt lli fl d G" ~ p eA'cl
"kala. Inre mots t ii nd 
1.000 ohm/ V. 

Kr. 165:  netto. 

K.-i s tallmilu·ofollillsa t
ser i miniatyr. 
t~'Jl :'111 cn c1ilD 2:,\ 111m2 

Kr. 18:
lyp ;\l1C18 rlim aii,G 
1\1111' Kr, 18:-

Vomax rörvoltmeter 
med ,,1 miltområtlen. 
Kr. 348:  netto. 

\dvanr.e 

oz..~", . 

signalgenera
tore r, typ E, freln'ells
~ Ulri'lde : lOO Kc/s-(j{) 
:\Ic/s pil "Tund.frek,·en
sema. Xog-grullllhet ± 
1. Ofo. Kr. 375:  netto. 
Typ 83. Frek" e ll sol11
rilde 100 Kc/s-:{O 
;\fc/>i fördelad e pfl 5 
olika band. 

Kl', 600:- netto. 

Kabel, plastic- och sil
kesomspunnen, 2 X 0.75, 
samt nedlednin . Filr
ger: vit, transpareut, 
creme, grå, brun, mur
rOD och svart. 

127 och 2:10 volt. FrlUl 
L{r. 18: fy{), Hnrt s fyllt 
liidtenn 1 pound . Kr. 
·1:  netto, 

Lö(lkol"al'. 50-400 w. 

Garrad l'iclHl11 hm'lu1. 
[{r, 10: 
iusats, 

På nedanstående adresser finner 
nigt folk beredda att stå tm Eder tjänst. 

Högtalare: 
Typ E ;;1-8 Typ ER 51-ro 

5W 5W 
l2W l2W 
8 0 40 o 

G,3 V 14.2\' 
30()- GOO p~ 30()--1jflOO p/s 

1,1 kg 1,1 kg 
1;)5 10m 155m 
170 mm l70mm 
200 mm 2f11lmm 

lir. [45: - Kr.IGG: -

Anodbatterier, G7,5 V. 
({I". 12: - hr. Stan
dardbatterier för rese
radio ay nIla typer 
lagerföra s. 
Ano(lbat.t~rier, RO "

Kr. !j: 20 netto. 

nto. ({rista11
typ <: l 'D. Kr, 

25: _ hr, ({ristallill
sats, typ Gl'11. llIed 
permnnent sufirspets, 
Kr. 30:- bl'. 

Ni alltid sakkun
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Nybörjare! 


Lär Er radioteknik från grunden 

genom praktiskt radiobygge ! 

Sfl'd il fö r (](;' u b liv u !.ulc rad io i n~t ' njö r Qn oc h 
sen 'icema nn eJl som för den hobu~"in{l' Qaserndp 

iir d ir pra k !"i ~k t ll l' l'la g:d u 1J l' l'\' k ll l' ~ l r ad io 
bygge en inb'e. ~an t udl Ilirul' ik vii g ti ll \"Urdc 
fulla kun sk ap e r . 

\~ i Rä n da giirna pro spckt lI t a n ra gon [örb i n
llclse [l' ,tn Ede r , ida. 

Ang- iv t ydli gt llnlllJl u dl adl'l!Ss . l\l Hl'l, kuy(' l' 

tl't e l le r brc\' kortct " RKR". 

AB BEVA.TEKNIK 
Boktryclmnägen 35 - Stockholm 

il !lurar ~ig m ed tiden et t W elw.y n -mo t 
,tiln d , f r am s tUlI t e nli gt " ('raCk l'd-ear
uo n"-lIl C:.' to de n. 

Till\' c rkllin g :-;tole ran SC l' : ± 1 0/0, ± 2 0/0. 
± 5 fl/O. L:'ig t cmpBrulurk opf fiei e.nt. 

e ",yn 
kolskiktsmotstånd 

WELWY N ELEC'l'RJ CAL 

L.~BO nA'l'OltmS LTD 

BEDL1NGTO~ ST ATIO:" 


E~GLA:\TD 


Repr.: C1V1L1NG . GUNNAR ~V1KLUND 

SVEAVÄGE:\T 28-30 Tel. 206272. 


STOCKROD1 
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Stegpotentiometer 
En ny s tegpotentiometer har introducerals 

av Eire Resistor Ltd, London. I denna poten
tiometer är inbyggda miniatyrmots tånd . An
ordningen ersätt er den vanliga typen av s teg 

omkopplare Jamte tillhörande mot ståndsele
ment, som ju i allmänhet blir ganska skrym
mande. Antale t rörliga kontakter är mycket 
lit et oeh potentiometern kan utrustas m ed 
motstånd av godtyc. kliga resistansvärden fran 
10 n till 10 M ohm med toleranserna ± 20 °/0. 
Pot entiometern ,ir försedd med 9 steg. Den 
kan också uU'ustas med en nätomkopplare, 
men levereras dii med endast 7 steg. 

REYNER, .J H: Mo dern Radio Cammu
nicatian, Pitman & Sons Ltd, London 
1945 . Del I och 1I, 332+341 sid ., W. 

Denna bok kom ut förs ta gången 1923, och 
sedan dess har den kommit i nya upplagor 
undan för undan, då och då försedd med 
tillägg och ändr ingar. Om den första upp
Lagan verkligen var med sin tid och beband
lade mod ern radio, som titeln lovude, kan 
inte anmälaren yttra s ig orn, men nu gör den 
fakti skt e tt aanska förl egat intryck. F örs ta 
delen handl a; t. ex. så gotl som uteslutunde 
om gnistsiindare och kris ta llmottagare. 

Andra delen håller kanske bättre vad titeln 
lova r, men här fuUer författ aren föl' frestel· 
sen a tt behandla alla områden inom radio
tekniken, och de t "ör att han får lov a lt be
handla även viktiga saker mycket ytljgt. Som 
ett exempel kan nämn as, att kapitl et »:i\'leaslI
rements in Radio Commullieation» kl aras av 
på 20 av bokens 673 sidor. 

Till bokens beröm kan dock sägas, att de 
mera teoretiskt h etonade delarna innehåller 
mycket värdefullt material för den mindre 
erfarne amatören. Detta material sen 'e ras på 
e tt enkelt och lättfatlligt sätt, så att även 
den som har mera begränsade matematiska 
kunskaper kan dra nyt ta av det, G. H, 

Ilar Ni problem med rörval? 

RADIORÖR VADE·MECUM 

löser dem. 

Fulls tänd iga J .l l .1 och so ckel ko ppli ng.1r för öva 10 OCC 

typer . t io{. s id. Pris: kr 12: 60. 

INGE NIÖRSFIRlVIAN 

TELEANALYS 


Hjörngårdsgalan 3 Stockholm 

WIRE::RECORDERS 
köva ~ - 'Siilj a s - re pllre ras. - n t liyr:l ~ 

In. p e lllill/:,st. ..ld l:a k ra l. pr k g J30: - bro 
Tom.~ l)()Jar lIre s::;gj ulllu eg e n ti ll\". 4: -I,r ~t. 

1 li m. s p Ole 30 : - br., 1/ 2 t lm . J 8 : - br, 
V 'i h lg c r (il ra iiye u : Radiorör, e le k tro ly te r, h li g
! ala re. d:o t ~ ' g' typ Ha ({io la So un d lJilnu lio. 
El l pa rti e le ktroLlynam is ka l, ögtn lure s lum
p a S, n edl eu n ing'R trful 10 ö r e m .. t riHltif ormato 
r e r 220/ 110 V p H!'I S. \VC'h ~ t e.r IIl:t g UCtlltl\"u u . 
d:o 7;); - . Garra nl Skiv\'äxlarc 105: - . Hadio
mal (l rid god R.o rterill g" . I:h>g;ir s p ec ialufft' rt 
Xy ka talog [Öl'S t 1950. Antatörrabatte r . 

(.

bLKompaniet K/B 
Y~irbn'iigen ~7 STHLll, t'e l. 07 36 :~O 

U Olll". (;(Hehorg: tio Odin, Stllart~g. 2 . t~ l. 169911 

FÖRSTKLASSIG 

Tontråd 

[ ö r 

~erihl i..n ' v e l llillg~u pva['atC'l', 'Veuster u d.1 andra 
ty per , i ~ p o la r n;r cu timme.s Ot it 1/ 2 timlllc-s 
s pe lti d till I'C' p. Kr . 30: - o~ h Kl' . 18:-. 
l{.ad ioaf(:in:..r ~ B cgiir p art ipri s tör i'L l e tfilr:-;i:ilj
rll n g". 
R e A 820 LIlF SHndnrc lriod. ~Iax. nn o(lfiirIust 
75 wat t. ArlH' lal' l ika l)l'a Il a. ~ m e t e r ~nm pr" 
ue liig-rr) f l' l ' k\'{~ n sha n d eIJ. L crl'. r CI'us i H C ..1 
o ri g'illnl f(ir pac k n i n ~; . Kr. 10: -. K crn mh:k 
hnllan~ t ill 8:20 vid k ö p [JS r<i re t Kr . ;'):-. 
~iilldarerörct 1625 f.in nc~ Un~ 1I tJ ,-1 Ia ~ "r ti ll 
tl p t l!tg a l' L' i::I . .' l uv Kr. 6: 5Q. 

REIS RADIO 

BY1,RN OCD FURSiUJNINGAU 
1-'.iiljl'l'o: ~li ndarc Q. nlOt tlt g n re arnpl'. seR 28 t 

(U+ 7 riil' ) [fl l ,r. ny, m. 'ro t. om t'. UOO V ](iO mA 
>:1 1111 di \'. t illiJehiir ~ ,i1jes t i ll hÖ g'~ t'bj. H. 1\or 
d i Jl , Vikl,olalld ~g-n lall I , );orrkö pill g, 

Till "alu: SCR ;:;22, 2 1ll.-s tlHion. P r is 4 ~f): - . 
ilC 4GS A Siindu re fi ,3-7,1 ~l c. P ri s 7li: ' - . 
S . v. Wac hell feltlt, 
StlJlm 2', 4 !1 ~O. 

Hagadgl'n 20, SOlllfl. 'fl'!. 

Rilj('s : 1 fi t. A~IPEHI1.'El bundmik l' cf o n . 
,,,: -~. ~ st. BHl!SIl "'ollnLlcellkllla", 175: - . 
B..JollU ~so n, Katariuu\'iig c n 1S, S lo c kholll1 . 

Siiljes: 1 st. um l~riknlI sk r a di o Set . C R-~84- .\ j 
n y, fullt kom p!. Sillj cs till lIög s t bjuda n de. 
d ock lli g::-.; t 000 : - . XHrmare upp!. m ot :-i, \'UrS' 

p o rt o . S . St "ra n tlbe r g . 2 llh·. F' O. I\.ar h b o rg. 

Slitj."" 1 s t. BC 45G-B 1,;- 9 ,1 ~1 C: k om p!. 
utun a j::,'g re g-at. S[lljes t iU hög~ thjtlll a nlle. 
C. · A . .Tii ns so n, ö. Ol s krok sgatsn 28, Göteborg. 
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Surplus 

material 

Radiol'ör, liya oUlivHnd a med nm lig 
gara ut i, fab r . Wes Ling honse, R e A m. fl. 

'l'yp 807 .. . ... . .. . . . . .. .... ... . . p r ·,t. kl'. 7 : 90 

Typ OJ/iG .... .. . . .. . ... . .... .. pr t. kr. 5 : 95 

Typ SGG . .. .. . . . .. .. . ... ..... ... pr st. I,r. 6: 50 

Typ !.l5,j . . . . .. . .. . .... . ........ . [H S t. kr. 18: 
Typ (\s.n .... ........ .... .... . pr s t. kr. 8: 90 
Pa pperskolId. 1 mfd 1500 v. pro'l""sp. 

kr . 1:
Oljekontlellsa to re r 2 mfd 1000 \" 0 1 t ar 
betsspiillning ... ... ... .... . . . .. pr s t. kr. 5: 50 
l'otentiometrar llIed 2-polig b ryta re vä r 
de 0,5 megohm och 1,0 megohm , pr s t. 

kr . 8:50 
Kris tallllIikrofonsystem E vox 1 lmkeli t 

l",. 18:
RiirJI:lllnl'e ;'- llo li g a !sLt.!ulil. Pr ~ t. ] U ' , o: 95 


Vihraio rmnformllr c rör 6 \'oJts bilbatte ri. 

Typ .\ X l Hekunrliir :-:piinning 220 vo l t {jO mA 

l il.;:~t r i im . [Ja ::;~ar f iir dri ft av :'; l'aIUJl1 of(l lJn~ rk 
udr 1'i 1ll :' f ö l' sUi l'k a 1"(> . Pr :-:1.. lu· , (j.:; : 
Typ .\X 2 Scl':lI n diir~ pi.il1I1 i n.~ 2;JO vnIt ] 20 Ul A 
likslrötll , [l u.8i.lr [(jr u r ut Uv ftj r~W l" kal'c m ed 
ell ulNff',' ti l u,' c:a 10 wa tt. Pr t . kr. 105: 

Allt material lel,., r e rn s Jne d ulby l esriiU. 

ELEKTRISKA AB CHAMPION 
Ing. Gösta D:"i.ch:;.;t riiru 

:t~hremH'iird_6gutn Il 1 Stock.holm 
Tel. 52 25 28, 522;; 29, 52 26 30 

1950 års RADIO:: I 
katalog är utkommen nu 

111"\:'al al" ruclio

IHlnltör~'r tH:'h 

anultHI't'r. 

Slwlceutrahw 
Uadiorör 

l{ondensa torer 
Motstånd 
Skhväxla.t·e och 
rnotorel' 
Transformatorer 
Högtalare 
Korhrågsmate

!'ial m. 111., m. m. 

NATIONAL RADIO 

XUll l ll: . . . . .... " . • .. , .. ... . . .... . . .. . . . ...... . ... . . ... .. . ..... . . 


B US t:lll: 

P . H. 11 . ·H) 

POPULÄR RADIO NR lljl949 

KNIGHT, S A: Fund(Irnefllal s oj radar. 
Pitman & Sons, London 1947, 12.8 sid ., 
97 fig. Pris 10 E. 

De fl esta bö.;ker om rad ar heskriver , jälva 
apparaternas princip , men gå r icke in på 
något u tförli gar e i fraga om de talj erna. Den 
här boken gör det moliatt a - d en lämnar 
en fullständ ig bc>,krivning av de oli ka kon· 
~ lrllkt ionselemente n, ~åsom clektrolUelä· 
(» triggc n>· ) uch im pulskretsar, osc illatorer 
fö r als trin g av sågtandsfornlad e spällnin ga r , 
ka todstråleind ikatorer, impu lssändare och 
-Inottagarc, [rfo)onanslinj cr, rikt a nl enner OSV., 
men innehå ller inte ett e nda öchr ma om d C3sa 
dela r i deras samma nha ng. Förf. anse r a lt 
radar är en ny teknik, Rom baseras hel t och 
hålle t på sändniw' motla <Tnin " och Iydn in ..· 
av rad iofrekve nta "'i'mpllLe ; O: t är den ny~ 
tt'kniken för dy lika kretsar, vilke n är så 
grundläggande för radar och televi sion , som 
ma n först och främ t mås te lä ra s i" fö r a tl 
fön' tii radarapparuturers konstruktion. } l ed 
talrika kurvor och kopplin gsschema lämnas 
cn beskr ivning av dylika flir c teelser, sa som 
gas fyllda trioder , ampJitudbegrunsare, flip· 
flop·osc illator, tu yratronrör, tra n ~ itronosc iUa· 
tor osv. Utförligt reg ister und crlättar s tndiet 
av bok en . 

B S- g 

Stockholms Radioklubb. 

Höstens för s ta sammanträd e höll . torHlagen 
d en 8 sept. , då c iYiling. Gös/a N eo vius höll 
föredrag om »lVIat ematikmask incr, speciellt 
. iJfcrmaskincr». Talaren hänvisad e först till 
några tidskriftsarliklar i ämnet, nämligen: 

Popu lär Radio, juni och juli 1948 ( a ss is tent 
n Fiillre r) 

T ekni sk T id skrift , häfl e 10 1949 ( prof. S 
Eke löf) 

Elementa , juni 1949 (doc . C E Frö lJerg och 
fil. kallcl. G Kj eJllJerg). 

Enklas te ty perna av lUat ma likmaskin er är 
räkIl ema~kiner , exempelvis s. k. räkn ci'nurror. 
Man kommer dock ej tillräckli g t lån gt d är· 
med , då deras räkndlUstig he t för vi ssa pro· 
blem är för lå g. Me ra komplicerade problem 
kun ta fl era å r att räkna ut. En na turlig lös 
ning är all automatisera r ä knl'urUClct. 

Mat ematikmuskiner indelas i analog imaski· 
ne r och siHermaskine.r. Till a na log i maskiner 
na hör l. ex. räknestickor, "indtunn lar och 
clifferenliaJanal ysatorer. (Såvä l mekan iska 
som elektri ska)'. Problemets va d a bl a r er ·ältes 
med fys ikali ska storheter (längder, spänningar 
e tc. ) , vil ket begriinsa r noggrann heten. Denna 
begränsning gör att man sökt andra möjlig · 
heter, t. ex . hå lkortsm uskine r. 

S ifferma_kiner utför numeru numeriska 
räkning ar. Den förs ta ide n framkom redan 
1837, me n had e ej nå gon framgång. Kons truk · 
tion :;element som rör och reläer saknades, 
och d et var ej förrän senare fun ktionsdugliga 
s iffermaskin er kunde tillYerkas. 

Etl väsentlig t konslrukt.ionselemcn t i en 
. ifIermaskin är d et s. k. minnet, dvs . det 
organ som ackumul erar sifferkombinationer. 
Härtill kan användas rdäer, rör, mag ne ti ska 
trummor, fördröjningslinjer ( kvicksil vermin· 
nen ), selektroner oc h katods trålerör. 

FÖRENINGEN 

SVERIGES SANDARE 


AMATÖRER 


s S A 

Upplysningar lämnas av för


eningens kansli. 


Expeditionstid: 11 - 12 • Telefon: 628181 


Sturegatan 38, 3 tro Stockholm 

SVA6STRÖMFIRMA 

kan [Un,ga ::.; i g lnilldre se ript ill 

v~rkning tiUlllt kOllpling:; - o<;h 

lIIoll lerillgsarueten av Wr'liir 

I.,are OC'l1 eick l rOlliska illsl.rnm 'li t 

eller an.lIflU ;.;nlgs lrii lllSa!1parn

lllr. Svar till: »Högldassigt ar

bete», POIJUlär Radio, Box 8221, 

lStol'idlOhn :{ f. v. b. 

RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 
SPECIALTYPER 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMATORFABRIK • TURE BERG 

TELEFON STOCKHOLM 351681, 351666 
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Högtalare F M, 
fabrikat Alb. Karlsson 

620 st, kondiameter 6". Fält spo le : 1100 o hm 

Talspo le: 4". Fältspolen försedd med kom, 

pensJtionslindning. Leverans : omgacnde 

fran lager. Pris: kronor 5: - per st. 

A.::B. TOBO BRUK 
Tobo - Tel . 34016, 34046, 34076 (växel) 

The RADIOAMATEURrS 

HANDBOOK 1949 


Kr 10:

1948 års uppl. Kr 8:-


Short Wave Manual n:r 5 Kr 2:5( 


Priserna + port o 


Ingeniörsfirman ELECTRI,C 

KlIppgatan 13 Stockholm 


lRADIOMATEMATIK I 
D RXDIO AXD TELEVTSlON ~1.\'fHE · 

:\IA'CICS. Bernhard Fi'c!ll·r. 
1\'nltkommcn handbok med iivnillA's
exempl'l av Htor t \-Hrd e för alla SY~~(' l
sat ta i llom l'udiotl'I":llikpll. 
Omfatta." init-· mindre ;.in C::l 400 pro
ble m IllC'd lö s n ing-ar inom följalltI ~ 1111
vlll1 grnVlIer : 
Cir('ui t CumpOll cntR 'rraUlSIUiffe l' s 
Dil'ect-Cllrrcll t Circu1t! R Cf-p iy e r :-: 
Altr·rllntill~ Cllrrcnt Pow~lr Rllpl'li ps 

-'j rcuit R ~ .\utennns a n d 
V:leUI IIll-TulJe Funda Tl'n nsmi ~sion 

m ell !uls Linr~ 
Amplifir'r::; T elevi sion 
Osei lla toft; :\Icasun'men t ~ 
IIHl nsll'ial and Control Circuils. 

<\8 1 .idor. )Uotbnnd :18: 2;}. 

:J 	l:-l'l'l" It ~<.~TIO:-I .\ L RADlO 'flillE EX· 
CYCLOPI::DL\. litgi\'clI liV B, B. Ha· 
hani. 
P :''t rl e t. mc:-:.t allv:indbara ot it praktiska 
!';itt g irrs alla nödvlirll.1 ig-3 data r(ir dl ' 
1;:;.000 rad ioriir :om tiIln'rl\nt ~ i)n~ l'ullt 
i \'lirldeu, Fiires krifternu lil'o P,l 15 
8111':.1 k, d:il'ilJlund ih-en lni Jliiw"tlsha .. 
FUrutom r(jr (I ntigt Brithh ('V liRra O('IJ 
norw o.la komnwr~ie lIfl li~tor lIPPlu.~( ' l' 
hol-:: en uv }~rlgsmak:ten a nviilllla l'ör 
vHrhl(!n ("un r , 

496 sidor. Klotband 35: 70. 

KUMGS60~ 
Böcker 1 3 vi'lDln..... 

I'ulIg.galan 26, ISTOCKUOL.\I. T"l. 2828 lG 
Sä'1I1 förprickade böcl,er lIlot postför.

skott tlll 

~amn 

Aur ..... ................... ... ............... ,... , .. PR 11 


Av stor betydelse är även att maskinerna 
för ses med lämpliga in- och utmatningsorgan. 
Inmatningsorganen skall kunna förse m aski· 
nen med informationer tillräckligt snabbt för 
att man skall kunna dra nytta av dess stora 
räknehastigheter. Utmatnlngsorganet skall 
kunna r egistrera resultat, som lämnas av 
maskinen, iivenledes med stor hastighet. Här· 
till användes perforerad e pappersremsor, 
megnetofonband, s tå ltråd, film etc. 

För manövrering av matematikmaskiner be· 
hövs e tt orderorgan, som lämnar maskinen 
upplysningar om vad den skall göra. 

Föredraget ledsagades av ett antal ljus
bilder utvisande olika maskin kons truktioner. 

Civiling. Axell redogjorde för radiotekniska 
kurser vid Stockholms högskola . (Se notis i 
föregående nummer al' POPULÄR RADIO) . 

Som avslutning demonstrerade civiling. 
G Solders e tt elektroniskt exponeringsur av· 
se tt för fotografi sk kopiering, förstoring e tc. 
Exponeringstiden kan inställas fran 0,1 sek. 
till 70 sek. i steg med SO u/o ökning mellan 
varj e s teg. 

Nästa samman träde hölls torsdagen den 
22 sept., då c iviling. G Westbeck talade om 
IGO.p rincipen, som innebär ett nytt sätt att 
erh il lla kris tall stabilitet men samtidigt bibe· 
hålla kontinuerlig frekvensvar ia tion . Före· 
dragshållaren har utlova t en artikel i POPU· 
l..~R RADIO. 

Som en teknisk glimt beskrev ing. R Rosan· 
der en ny metod att mäta mikrofoner och 
,ög talare med ljudimpulser. Vid akusti ska 
mätningar i vanliga rum orsakar ekon fr ' n 
rummets väggar mätfe!. Genom att använda 
impulsmetod kan man eliminera ekonas in· 
verkan. Ljudet utsändes i form av korta im· 

ulser (t. ex. 0,01 sek.) med så låg impuls · 
fre kvens (t. ex. 10/sek.) att ekona hinner 
dämpas tillräcklit;t myc ket mellan impulser. 
la. Mätförs tärkaren hå lles blockerad mellan 
impulserna, och blockeringen häves endast då 
cn ljudirnpuls utsände~. FörstärkaTen registre· 
rar alltså endast det direkta ljud et och är 
'lockerad för ekona. 

Talaren vi sade en del kurvor upptagna en· 
l igt impulsmetoden och som jämförelse mot· 
'varande kurvor upptagna med kontinuerli gt 
ljud. i\fan kunde tydligt se förbättringen, 
Kurvorua upptagna enligt impubmctoden upp· 
' i""de et t mycket jämnare förlopp än de 

and ra. 
Som undra teknisk g limt redogjorde marin· 

ing. G Engström för ma ri n ilS teletekniska 
kurs.er, och som avslutning herättade byrå · 
inspek tör T Steborn om radiote kni sk utbild
ning av partiellt arhetsföra. 

Klubbens medlemmar erhftll er personlig 
kall else till sammanträdena. De.n som inte 
redan är medlem blir det enklast genom att 
sätta in årsavgiften på klubhens postgirokonto 
500 01. Om avgiften inbetalas efter september 
månads utgång gäller den för llf 1950, men 
kallel er till samman träden erh !i.ll es så snart 
avg iften inbetalt s. Årsavg iften är 12: - kr., 
utom för studerande och teknologe r, som en· 
dast behöver betala 8: - kr. I avgiften in· 
gå r prenumeration på tidskriften POPUL\R 
RADIO, som är klubbens organ. 

Förfrågningar om klubben och des ... verk· 
saJllhet besvaras av sekre teraren, viciling. 
Gunnar Solders, adress : Stockholms Radio· 
klubb, Box 6074, Stockholm 6. 

Sekreteraren. 

NYHETERI 
Våra redan viiIbekanta t illyerkningn r av 

chass ie, paneler , lådor och perforerade 

huvar m. m. har nu utkommit i 1;0 olilm 


mudeller. 

Är Ni i.ntresserad så slind 20 öre i fri 

mil rl,en till 0"8, Y!Hefter vi omgående 


skall sunda Eder "ltr broschyr 

»Vi till\'erlm». 


Vi ha bra varor till lu"a priser. 


RADIOAMATÖRERNAS INKÖPSCENTRAL 
TROllHÄHAN 2 

INSTR UMENT

REPARA TIONER 


av alla slag ut/öras 

IM. STENHARDT 

INGENJORSFIRMA 

5:[ Eriksga[an lOJ Swckholm 

Telefon: J29927, 32 99 1.8 

Dekad:: 

motstånd 
D,·' ~tl Illo tständ 
kUUlJa erlIi'tIIa s i 
l' l! 1,OUlplC't t :3 ' l'ie 
f'r ;ln 3 t iII G u"ka· 
der m ed mot
~trl lllI~\' iinI{-'n frLi.n 
n, l - WO 000 oh m 

Vi l (\n : rera HVf'll: 

Ih-ika.U{(jndt~n8U

'Jh.·.kndl)ot{"lltio
rnetra '" 
)liitllonnnler 

lnlllednnsbryggor 

\Viwu t " tone
bryggor 

U,, ·rllsi nst runu.~nt 
Ii.lu~~ 0,1 ()('h 0 ,2 

Ii.orta h'n~'rfln,,
tIde .. 

ln fortll'lI ()ff(~ rt 

ELEKTRISKA 
INSTRUMENT AB 

Shnrlshnmns"iigen 21 - Hlllnmnrbyhöjden 

Telpfon 59 80 05 
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UCd''''~'' det hos 

OLJEKO NDENSATO RER FRÅN LAGER 

l:'y p Kr. Fullr. 

1337 mfd !.'.tIo. "olt '( "1ixclstrjim) 10: 75 Sprague 

'1009 mfd LOOO "olt nrbet8Sp. 13: 50 Aer ovax 

816-1 ~ mfd GOO "olt ~ 9: 80 GID 

667 0,2;> mfd 3000 volt » 13: 50 Gudcrnan 

Q65 G mid GOO vo lt » 12: 75 Sprngue 

6040 4 mfd GOO volt ~ 10: GO C·D. 

030N mid GOO volt » 9: GO C·D. 

AI00l 0,25 mfd Z500 volt 12: - C-D. " 
130 l mfd 600 volt » 4: GO I'CC 

009 2 mfcl 600 "olt » 5: GO (\erovQx 

1000 mid LOOO \' olt » 6: GO Aero,ox 

2009 mill 2000 ,·olt. » 1 ~; 75 Sprague 

H11 mfd WOO \'olt 18 : GO l'CC 

13003 mfd 7;:;0 ,-alt » 10: GO GDC 

6065 O.G mfd LOOO ,alt » 14.: 75 TCC 

'I8S 3 mfd GOO "olt » U: 65 C·D. 

TJR 3 mEd LOOO " olt » 19: GO C·D. 

17E 1 mEd L200 " olt » 13 : :;0 r c 
SIC 3XO.2 mEJ 1000 ,'alt » 39: GO l'OBE 

BOG 0,1 mfd JJOO "olt » 30: 50 TOBB 

92 8 mid 7GO ,alt » 11: GO TCC 

8009 8 m fd 2000 'o·lt » 3-l; 50 Sprnguc 

TJU mfd 3000 ,alt » 37: 50 I'·D. 

213 ", tu LJOO "o l t » 1 7 : 85 Ac r ovox 

ELektrolyt tyP GM. [j()0 mrd 200 ,' alt 11: ?G 

Nyinl<onunen MiUenmaterlel: ~Y" Selenlll,J'il,tl\\'e 
Typ Typ 

90651 Mill " n Gl'id Dip :\["(" r .. . 465 - komp!. SJ" lG/ 9 Selpn likriktn rc avsedd för 150 "olt och 

1003::; Skalu 60 7~ m .L Lik l'lktarpn fö r~e(ld med mitt 

:33102 Kl'iqallhiillure 8 uttn g. Pri s netto Kr. ,I: .ö. 

n002 » SI.16/ 9 ele n likr ikl'nrc a\' ~ Nld föl' 300 ,' air 7 ~, 


33002 » .. ... ........ . . .. '!l _L ~ H,:[n [lg-Qlk rlkl ul llg-, Pris Ddlö 

12 076 Spli t "tatar 2X7G pf 300r, v iH hr. , : 9..,. 

12510 Vridkon de n satal' !J(j pi 3000 SL 17/ 9 Selenlikriktare a VoNl d för 2 :--'2,,0 volt 


\"olt .... .. . . 36: - och 63 rnA. H l! lvågs Iikriktn lll g. Pris 
3~103 Högfrek" c n sdrossl' l 2.5 mI[ n ct to Kr. 11: 85. 

2;',0 mA .. ....... .. .. .. 3 60 SL 18/ 0 SelenllkriJ<I<Hc avs dd (ör 400 '-oH ot'h 
3710-1 Kopplln gs"plint ... .. 6 175 mA, Likriktare n fö n ed d me d mil !· 
37001 Hög, pullningskontakt 4 uttag . Pri s netto K r . 12: 8ö. 
1001J.1 Hu tl l GO WEARJTE YIBRATORO)[FORMARE 

t .v P VBP/ G och VBP/ 12. 

D ~' :S ~ u omformnrenh c' l er giva f'n h ög span ning 

fralt en IIhlrömskälla prl {l eller 12 val l . l. ex . 

e n ackumulai or. I enhell'n In g ur en tra nsfor· 

matar som kan s liillus in rör olika sel, undiir · Vi ha nu I lager ett antal mInIatyromkopp

s piinnlngar. bufferlkondensator och H, F .·fi ll e r . lar e a, mycket god kvalitet I behändigt tito 

1'111 (l enna omformare an,-Und,·. en sjii ld ll;  föran(l c fra n Walt er Instruments Ltd., E ng

r il.tande vib rat o r a, tYll QF·G e He r QF·12 , 
 land . Dp finna s I foljande värden: 
beroende på primärspiinnlngen. l-pol.. 2-vilg, 2·pol. O· , ä g , 3·pol. 4-,li g, 4·po!. 
Pris Rr. 64:-. '-vii g . If ör samtliga Pris Kr . 3: ÖO llrutto. 

Torkel Knulssonsgnlnn:19 ~ Slockholm ~ Teleion 40 19 40, 40 15 45, 41 43 43 ~ Post!liro 193 9'1'2 
Telegramadress ZEDKEY 

ISM5ZKI 



•• 

SURPLUS 

OLJEKONDENSATORER. 

0.23 mF GOO "'LIC 2: 25 2 mF GOD ,Y\' AC 5: 50 
0.3 mI" allO \\' \ .. H· 2: 50 2 mI" 1:;00 W\'.I C' 1) : j5 

1 ltlr,' 400 WY.·IC 4 : 25 III F 20GO W y AC' 18: 

mF 1000 "'VAC 6: 50 2 X O.l m li' GOO WVAC 2: 2;3 

2 mI,' :330 \\'YAC 7: 25 

REOSTATER 	 TRIMKONDENSATORER 

16 Q 400 w ... 20: - 2X ~l 111.:' ........ . .. , . . . " 1 : J 5 

23 n 25 w D-: - ~ X 1JO pI-' .. - : 00 
:;0 Q 300 w 22: - :! '< Z50 pF .. . .. . ... -: 90 

100 Q 100 w 11 : 

TRÅDLINDADE MOTSTÅND 

11 Q ~o watt ..... ............. 2: 50 200 n 4 \\'att ... -: 80 

20n 5watt ...... ............ -:90 200 n 10 wat t l: O::; 

6,7 X13,4 !l 10 " -att ...... .. .... l : 20 200 !l 160 wa tt 4: 10 
50 Q 120 ", n U . ................ . 3: 90 300 Q 20 watt 1 : 50 

GO n 160\\'at .. .. ........ ...... 4: 10 400 Q 120 \\' [11 l 3: 00 
100 n 100 watt 4: 10 100 Q 160 watt 4: 10 

KERAMISKA KONDENSATORER 

~o p~' 1500 WV AC ...... - :6D 400 pli' 1500 W \ 'AC - : 70 

100 pF 1500 WVAC " . ... - ,60 500 pF 3000 WVA C G: GO 

100 pF 3000 WV AC 4: 50 GSOpF 1500 WVAC .... -: 75 

115 pF 1500 'VV AC ...... -:60 2000 pF löOO WVAe - : 90 

120 pli' 1;;00 WVAC - :6D""0' 

ROR 
Tradliodad potentiometer, 00000 ohm. 7 watt .... .... ........ . .... 15: 

Trådlindad potentiometer, 100000 ohm , 7 watt ... . ..... 17: -	 Material för byggare av 

Kort\'ugRspole med brillIkUrna . Ind. 0, 5 ,uH ... .. ....... -: 80 


Kortvågsspole med trimklirna. Ind. 2,G f,H . . . .. -: 80 WIRE -RECORDERS 
(trådinspelningsaggregat) 

I lager finnes även för omgående leverans 	 InO!lclnln/C"hu\'u,! med w\'iil inspel
nillg~ - ~om avmagne ti f\c r ingsllnd

större kvaliteter av : ni ngar. 4-s t if tanslutnln;; . 

Fabrika t " 'ebslel' .............. . 85:-


Alpha blockkondensatorer St. Georg ........ 6,;: 
Tomrull ar s tandardutfö 0,1 mF 2000 v pro< . p. 2: 10 G mF JOO \. Ill'O\·sl1. ... 8: 

raflll~ .... 3:50l 	 mF 1500 \' pro \'s p. 2: 80 
mF 2000 v pro·,'S p. 3: 10 Blockelektrolyt Ebn~r motor, allström. om

mF 1500 v pro\·Sp. 4: 40 100 mF 100 \. ar!> ot . ' p .... 10: GO l\O pp ling-sba r ....... ........ . .. .. 85: 

InspelnlnG'stråd: 

Spole m. 60 min. tråd .. ...... 45: -


Glim mer k ondensatorer Spo le m. 30 min. trad ........ 25: 
200 pl:' 10 ' /, D llcatl ...... l : 10 :300 p F 2'10 Tec ........... l: 70 Spole m. 15 min. tråd ......... 15:
200 pI' 10 ' lo Dublier ...... 1: 15 330 pF 2 ' . , Rita .. 2:- Kopplingsschem a. 

200 pF ,)of, Tcc ...... .... .. l : ~O 3:300 pF E! - ~Ic n c o 2: 50 
 liver för8llirkl~rdelen tlU ELFA 

230 pF 10 'I. Rifa l: 50 10000 [lF STe .... ;;: 40 
 tråddildafon :3: 

Grafitmotstånd ELFA TI'ädllildafon, Iwmplett med mil{rofoll. hört.elefon. an
47 Q Y2 wa t t ...... . -: 30 H Q 1 watt - : 45 slutningsdon för telefon och 3 rullar inspelningstrå.d. Godkänd 

220 Q 'h watt ........ .. ........ -: 30 330 Q 1 watt -:45 av Semko och försedd med S-märke. Godkänd av Kungl. Tele
330 !l % "'all .............. .... - : 30 70 Q 4 walt 1 : 75 graf\'erl{et för telefonanslutning. Kr. 2.500:-. 


Obs.! Fredagar hålles affären öppen till Id. 20. 

Allt 'Hu!llan antenn och jord 

NGENJORSFIRMA ELFA 

Tunolandnligeo :n BBOMM.l Tel. 16 16 'r$, 16 n tO 


