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Miniatyr
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Diameter endast 2,; mm 

Axellängd bela 100 mm 
Axeldjarneter 6 mm 

5K.Q 

]0 KQ 

25 KQ 

50 KQ 

100 KQ 

250 Kn 

500 Kn 

1 MQ 
2 MS2 

Även 
potentiometrar med såväl 

vrid· som dragströmbrytare, 

0,5 MS2, l MQ och 2 MQ, 

för omgående leverans. 

Sot Eriksgatan 50, STOCKHOLM - Telefon 5207 05 (,'äxel) 

- för allt i radio 
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Ny katodstrå,leoscillograllrån 

PHILIPS 
Bredd 115 mm Höjd 240 mm 

Djup 295 mm Vikt 6,4 kg 

Philips nya oscillograf GM 56;35 har trots sina 

små dimensioner samma utrustning som de 

stora oscillograferna. Det lilla formatet gör den 

speciellt lämplig för servicearbeten och föl" 

transportabla mätutrustningar. 

GM 5655 har två inbyggda, högkänsliga förstar.

kare, en för horisontalamplituden och en for 

vertikalamplituden. Frekvensområdet är 6 

100000 pIs och linjärt inom hela området inom 

+ 0,5 dB och - 2,5 dB. Vidare har den inbyggd 

, 'ippgenerator med automatisk undertryckning 

av återgångslinjen och anordningar för inre och 

yttre synkronisering. Katodstråleröret som har 

SI 

70 mm skärm kan levereras grönt, blltt eller ef. 

terlysande, och vippfrekvensen är reglerbar mel. 

lan 15 och 20000 pIs. Effektförbrukningen är 

35 W och oscillografen är omkopplingsbar rör 

växelspänningarna no, 125, 145, 200 och 220 

volt. Priset är endast 495 kr (utan testkropp). 

Användning som signalana/ysator 

En speciell fördelIIOs denna oscillograf ör all den llOr '''parat 

ullag för en 1.!Slkropp, dlkel gör den ulomordentligt CIIwöl1dbar 

som signalanalysalor. Teslkroppen, som innel,dll"r "lIlikriklar- och 

försliirkarrör, ör försedd med elllrepolig slicl'propp för anslulning 

liII ell ullag på oscillografens baksida, Signalen frdn 'e.'kroppen 

lillföres I,örigenom oscillografen. vertikalför.'örkare och en modu

lerad Itögfrekven.signal pl. so m tfel/ gcr i della fall ca 1 cm bildhöjd. 

SVENSKA AB PHILIPS ~~ MÄTINSTRUMENJAVDELNINGEN STOCKHOLM 6e.• 



Radiokonferenserna l Stockholm 

och Köpenhamn 


Under 1948 hölls det i Stockholm och 
Köpenhamn inte mindre än tre radiokonfe

renser. 
I juli höll ccm dvs. Comite Consultati/ 

International des Radiocommunication sin 
femte allmänna konferens i Stockholm. I Dan
mark hölls ungefär samtid igt en europeisk 
rundradiokonferens, vid vilken det euro
peiska våglängsproblemet diskuterades. Och 
slutligen höll i juli URSI dvs. Union Radio 
Scientifique Internationale sin åttonde gene
ralförsamling i Stockholm. 

Innan vi ger en kortfattad översikt över 
några av de problem av mera allmänt intresse, 
som diskuterades vid dessa konferenser kan 
det vara lämpligt att i korthet nämna om de 
internationella sammanslutningar, som stod 
bakom de nyss omnämnda radiokonferenserna. 

CCIR är en rådgivande kommitte, tillsatt 
av internationella fjärrförbindelseunionen, 
Union International des 1elecommunications 
(UIn. Internationella fjärrförbindelseunionen 
har till uppgift att upprätthålla och ut
veckla internationellt samarbete för förbätt
rande och främjande av rationell användning 
av fjärrförbindelser av alla slag och gynna 
utvecklingen av tekniska hjälpmedel för alt 
öka effektiviteten av fjärrförbindelsetjänsterna 
samt all göra dessa i största möjliga grad till
gängliga för allmänheten. UIT, som f. n. har 
sill säte i Geneve, består av ell administra
tivt råd med 18 medlemmar. Unionen till vil
ken 78 länder är anslutna har tre rådgivande 
kommitteer, en för telegraf (CCIT), en för 
telefon (CCIF) och den nyligen omnämnda 
kommitten för radio (CCIR). Varje rådgivan
de kommitte sammanträder vartannat år. 

Vid UlT:s plen-usammanträde i fjol disku
terades vid ett särskilt sammanträde mellan 
delegater från Europa behovet aven regional 
rundradiokonferens i Europa för att göra upp 
en plan för fördelning av frekvenser mellan 
rundradiostationerna inom mellanvågs- och 
långvågsbanden. Vid della sammanträde be
slöts att en europeisk väglängdskonferens 
skulle sammankallas för all reda u t det euro
peiska vågläugdsproblemet. Det var denna 
våglängdskollferens som var förlagd till Köpen
hamn. 

U RSI har till uppgift att i internationell 
samverkan bearheta radiofrågor av vetenskap
lig karaktär. Men som Sir Edward Appleton 
i ell av sina officiella tal anförde, är det 
svårt att nöjakti2;t besvara frågan om skill
naden mellan ccm och URSI. Teknik och 
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vetenskap är på radions område så intimt för
enade med varandra, att det icke låter sig 
göra all draga upp en markerad rågång. Vad 
som ena dagen betecknas som vetenskap och 
forskning kan andra dagen komma till tek
nisk utnyllning i praktiken. 

Stockholmskonfcrcnsen 
CCIR hade under stockholmskonferensen 

arbetet uppdIllat på 8 underkommiw!er, som 
bl. ll. hade att behandla frågor om frekvens
avstånd mellan radiosändare, vågutbredning, 
standardfrekvenser och tidssignaler, radio
kontroll och rundradio. 

Ifråga om frekvensavståndet mellan sändar
stationer fastställdes, all erforderlig separa
tion mellan kanalerna bör bestämmas på 
följande säll: 
l) Först bestämmes den av mOlIagaren upp

tagna energin från den önskade signalen. 
2) Därefter bestämmes upptagen störande 

energi, dvs. atmosfäriska och andra stör
ningar samt störande signaler. 

3) Av dessa data bestämmes den frekvens
separation, som behövs för all ett accep
tabelt förhållande mellan signalenergi oc.1J 
störande energi skall erhållas för en god
tagbar procent av tiden för trafiken ifråga. 
Härvid skall hänsyn tagas till den fluktu
erande karaktären hos såväl signal som 
störning. 

Beträffande bandbredden hos sändningar 
utfärdades rekommendationer rörande defini
tion av l) nödvändigt erforderlig bandbredd 
för viss sändning med viss erforderlig kvali
tet, 2) i verkligheten av sändningen uppta
gen bandbredd culigt en i Atlantic City gi
ven definition (det frekvensband, som inne
håller 99 % av totalt utstrålad effekt; ban
det utsträckes så, alt det även innefallar varje 
fristående frekvens, på vilken effekten åt
minstone är 0,25 % av totalt utstrålad effekt), 
3) enveloppen för det kompletta utsända 
spektret, till vilket hänsyn måste tagas vid 
bestämmande av störningar till närliggande 
stationer. 

För vanlig telegrafi (amplitudmodulerad 
Al) rekommenderas sålunda, all nödvändigt 
erforderlig bandbredd skall vara 3 gånger 
telegraferingshastigheten i baud. Av sänd· 
ningen upptagen handbredd, dvs. den band
bredd, som ligg~r inom 99 % av utsänd 
effekt, skall vara lika med 5 gånger telegrafe
ringshastigheten i baud. 

Till nästa CCIR·konferens kommer man 

bl. a. att studera möjligheterna all övergA 
från det nuvaranlle systemet med dubbelt sid
band till system med enkelt sid band. Det se
nare skulle sålunda medgiva plats för flera 
kanaler inom de för rundradio avsedda fre
kvensbanden eller bredare lågfrekvensband 
inom varje kanal. Bättre kvalitet skulle er
hållas speciellt på kortvåg, där störningar 
uppstår på grund av den indirekta och sam
tidigt på flera olika vägar (»multigraph») 
försiggående överföringen via jonosfären. 
Högre totalverkningsgrad hos sändarna skulle 
även erhållas, särskilt om man kunde arbeta 
med undertryckt bärvåg. För all utreda dessa 
förhållanden beslöt CCIR all studera ett fler
tal frågor: 

Beträffande motlagare skall man bl. a. stu
dera alternativa möjligheter all för en rim
lig kostnad ändra nu i allmänt bruk varande 
rundradiomottagare, så all mOlIagning aven
kelt sidband med reducerad eller full bärvåg 
kan ske. 

Beträffande sändare skall man bl. a. stu
dera följande frågor: Skall det utsända sid
bandet ligga över eller under bärfrekvensen? 
Skall det icke önskade sidbandet undertryc
kas helt eller delvis? Skall bärvål!en utsän
das med fullt värde, eller skall den helt eller 
delvis undertryckas? Hur stort lågfrekvens
band skall utsändas? 

För television uppställde CCIR liknande 
frågor beträffande användning av enkelt sid
band. Fördelarna med enkelt sid band vid tele
vision är i stort sell desamma som vid vanlig 
rundradio, och flet är även möjligt, all dess 
användning underlättar och förenklar kon
struktionen av sändnings- och mOlIagningsut
rustning, liksom det underlättar senare in
förande av högre kvalitativ standard för tele
visionen. 

Köpenhamnskonfcrensen 
Innan Köpenhamnskonferensen samman

trädde för all dryfta det europeiska våg
längdsproblemet hade vissa frågor förberetts 
aven kommi Ile med bl. a. en svensk repre
sentant. 

Redan vid denna kommilles arbete visade 
det sig all åsikterna beträffande principerna 
för en ny frekvensplan var alldeles för olika 
för all man skulle kunna uppnå enfghet i ar
betet. Stötestenarna var många; den svåraste 
blev frågan om frekvensseparationen mellan 
i frekvensavseende närliggande stationer. I 

(Forts_ på s. 103.) 
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Televisionens utveckling 1
• USA 

Av civilingenjör CARL AKRELL 
G21.3!l7 .5(73) 

Aren närmast före andra världskriget linj eantal och färgtelevision har man vid sändning med dubbla sidband 8--10 
förekom i ett flertal länder regelbundna såväl i USA som i England bibehål- Mp/ s frekvensutrymme erfordras_ I 
televisionssändningar i mindre skala_ lit de före kriget använda systemen. USA har för varje TV-kanal 6 Mp/s 
Dessa sändningar var mer eller mindre Ehuru tekniskt genomförbara och trots reserverats, varav ungefär 5,25 Mp/ s 
experimentbetonade, och endast ett få- de bättre resultaten visade sig nämligen utnyttjas för bildöverföringen_ Härvid 
tal privatpersoner hade televisionsmot- de nyare systemen för närvarande oan- utsändes hela de övre sidbanden (4 
tagare. Ett flertal olika system för TV- tagbara bL a. därav att mottagarna Mp/ s) medan en del av de undre sid
överföringar tillämpades och på grund- skulle bli för dyrbara och komplicerade, banden undertryckes och endast 0,75 
val av de vunna erfarenheterna blev den och dessutom skulle varje station ta ett Mp/ s av dessa medtages_ Ljudsändarna, 
allmänna uppfattningen, att system med alltför stort frekvensområde i anspråk. som äro frekvensmodulerade, arbeta på 

4QO il 600 linjer gav ett tillfredsställan- Enligt amerikansk standard är linje- en 4,5 Mp/ s högre frekvens än bild
de resultat. I de olika länderna utar- antalet 525 och birdfrekvensen 30 kom- sändaren (bärvågsfrekvens). I tab. 2 
betades normer för TV-systemen och pletta bilder per sekund. Transmissio- har uppgifter om de frekvenser, som i 
planer uppgjordes på mera 'allmänna nens vågform kan i korthet beskrivas USA för närvarande äro upplåtna för 
och i större skala bedrivna TV-sänd- på följande sätt. Signalen är amplitud- reguljära TV-sändningar, införts. Kanal 
ningar, varvid allmänheten skulle till- modulerad, varvid »bilden» ligger mel- l har ej medtagits, då denna för när
handahållas mottagare till rimliga lan O och 70 % och synkroniserings- varande är resenrerad för annat ända

priser. impulserna mellan 70 och 100 % mo- mål. 

De uppgjorda planerna korsades emel- dulation. Vid minskning av modula- I USA har under aren 1947 och 1948 
lertid av andra världskriget och full- tionsgraden ökas ljusstyrkan, modula- utvecklingen på TV-området gått mycket 
följandet återupptogs först efter kriget. tionen är negativ (bilden ljusast vid snabbt och TV-sändare och mottagare 
Trots de försök som gjorts under senare O% och svart vid 70 % modo). Med tillverkas nu av fabrikerna i sådan 
år med förbättrade TV-system med högre använda linjetal och bildfrekvens skulle takt, att man måste konstatera televi

sionens fullständiga ge
nombrott. Utvecklingen 
är i detta fall analog 
med rundradions i bör
jan av 1920-talet. 

Sändare byggas för 
närvarande över hela 
USA. I fig. l har införts 
en karta, varav stations
fördelningen framgår. I 
figuren har för varje 
stat angivits vid årsskif
tet 1948-49 antalet i 
reguljär drift varande 
TV-stationer, (siffrorna 
inom parentes ange det 
antal stationer, som äro 
under uppförande och för 
vilka byggnadstillstånd 
och kanal erhållits). An
talet sändare var 1946 
5-10 st., 1947 10-20 
och 1948 20-50, var· 

POPULÄR ,RADIO NR 4/1949 

WA)liINGTON : \ 

, \':'~-'-------~, MONTANA 
, ~I I 

OREGON ,1, '-------_ ..'.(1' ' ~.... _r----- I ---, 

, : IOAHO -: ---- ~ SYD-DAKOTÅ 
--,r"' ......1 : WVOMING : : 

I - ...  .. : ____~ :_________ , __...... ;L.---
I ,L \ lOWA<, Nf;VAOA : --;--_____ L_~EBRASKA \ (2) 
, : UTAH ' : (2) ,-----

\ , I r---------_ ..... .. 1: COLOMDO, .: 
eAU \ r-___: ! KANSA5 : 
.ORNIA ... r J ---------- ___ l , 

8 (5) ~' ! C__-_-_---------~-
~ , '~OKLA· I 

( : NEW MEXICO : HOMA : 
: ARIZONA 'I l_ (2) I SPö 

(I) ! -- ----~_,', 
TEXAS 

1 

j--

:LOUISI
'ANA''),td--.. 

~:_c~t~c=== ~it~Å~\~~ 1 
MARYLAND 3 

Fig. 1. Karta över USA, vari införts antalet TV·stationer i varje stat. Siffrorna utom parenteserna ange de 
stationer, som voro i regelbunden drift vid årsskiftet 1948---1949. Siffrorna inom parentes ange dc stationer, 
som äro under uppförande och för vilka byggnadstillstfind och kanal erhållits. (Kartan är utarbetad på grund
val av uppgifter ur FM·TV, nm·. 1948 och Radio News, dec. 1948.) 
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Distrikt Ung. antal in
nevånare inom 
tn radie om 
80 km från en 

sändare 

Ung. antal Ung. antal 
sändare inom mottagare in-
distriktet hös- om distriktet 

ten 1948 hösten 1948Stat I Stad 

New York, New York 
INew Jersey (New Jersey) 12000000 6 300000 

Pen nsylvania Philadelphia 3000000 3 80000 
Illinois 
California 

Chicago 
Los Angeles, 

5000000 3 40 000 

District of Co-
Hollywood 3000000 4 40000 

lom bia (D. c.) Washington 2 500000 3 25 000 
Maryland Baltimore 1000000 2 25000 
Massachusetts Boston 3 000000 2 20000 
Michigan 
Ohio 

DetToit 
Cleveland, 

2500000 3 15000 

Akron 1000000 2 10000 
Missouri St. Louis 1500000 l 10000 

Tabell 1. De viktigaste televisionsdist rikten i USA med däri bosatta antal innevånare och 
hösten 1948 befintliga sändare och mottagare. 

Fig. 2. Ilremer Broadeasting Corporatioils 30 
kW TV·station WATV utanför Newark har 
tilldelats kanal 13 (210-216 Mp/s). Antennen 
är en 6-plans vändkorsantenn (Super Tum
stilel som är gemensam flir bild- och ljud
sändarna, vars effekter äro ungefär 5 k W och 
2,5 kW resp. (Fig. är reproducerad nr Broad-. 

east News.) 
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Kanal 
nr 

Kanal
frekvens 

Mp/s 

Bildsändare I Ljud
bärvågs- I sändare 
frekvens frekvens 

Mp/s Mp/s 

2 54-- 60 55,25 59,75 
3 60- 66 61,25 65,75 
4 66- 72 67,25 71,75 
5 76- 82 77,25 81,75 
6 82- 88 83.25 87,75 
7 174--180 175,25 179,75 
8 180-186 181,25 185,75 
9 186-192 187.25 191,75 

10 192-198 193.25 197.75 
11 198-204 199.25 203,75 
12 204--210 205,25 209,75 
13 210-216 211,25 215,75 

Tabell 2. För regelbundna televisionssänd
ningar i USA upplåtna kanaler. 

vid siffrorna ange ungefärliga antalet 
stationer i början och slutet av varje år; 
för närvarande äro ytterligare 70 a 90 
sändare under uppförande. Av tab. l 
erhålles en uppfattning om de viktigaste 
amerikanska TV-distrikten med däri 
bosatta innevånare och befintliga sän
dare och mottagare hösten 1948. 

För en TV-stations bildsändare an-
gives normalt toppeffekten (100 % 

mod.) och den frekvensmodulerade ljud
sändarens effekt är i reget hälften så 
stor som bildsändarens toppeffekt. För 
närvarande äro i de flesta fall bild- och 
ljudsändarnas utgångseffekter av stor
leksordningen 5 och 2,5 kW och anten
nerna normalt så utförda att »effekt
förstärkningar» om 4 il 8 ggr erhållas. 

I fig. 2 visas en till TV-sändaren 

Fi". 3. Slutrör från RCA, en duotetrod 8D21, 
so~ är användbar med fulla data upp tm 
300 Mp/ s. (Fig. är reproducerad ur Broadeast 

News, mars 1948.) 

WATV utanför Newark hörande 6-plans 
vändkorsantenn (super turnstile). An
tennen är gemensam för såväl bild- som 
ljudsändarna och en »effektförstärk
ning» om ca 8 ggr erhålles.. Stationen 
är märklig så till vida att den tilldelals 
kanal 13 och sålunda arbetar på 210
216 Mp/ s. TiH stationen hörande inspel
ningslokaler äro belägna i Newark ca 
10 km från sändaren och förbindelse 
däremellan upprätthålles medelst en 
speciell TV-länk arbetande inom fre
kvensområdet 6800-7 OSO Mp/ s, hil
derna mellan studio och sändare över
föras sålunda trådlöst. I stationsbygg
naden ar vidare en FM-sändare 
(WAAT) belägen. Till denna hörande 
2-plans »Pylon»-antenn är belägen orne
delbart under TV-antennen och tjänar 
som fäste för denna (se fig. 2). Kon
trollbordet till stationen WTMJ-l'V i 
Milwaukee visas i fig. 4. I bildens bak
grund skymtar själva sändaren, som är 
av typ TT-5 oeh liksom stationsutrust
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ningen i övrigt tillverkad av Radio 
Corporation of America. I fig. 3 visas 
en bild av i dessa RCA·sändare använda 
och för televisionsbruk speciellt utexpe· 
rimenterade slutrör 8D21 av duotetrod
typ. Röret användes härvid som galler
modulerad klass C push-pull slutförstär
kare och utgångseffekten är ca 5 kW 
vid 100 % modulation. Röret arbetar 
med fulla data vid frekvenser upp till 
300 Mp/s. 

TY-sändarens WNBW i Washington 
effektiva »bild»-effekt är 20,5 kW och 
arbetar på kanal 4, (66-72 Mp/s). Det 
betjänade området visas i fig. 5, varav 
framgår att god mottagning kan påräk
nas inom 50 il 75 km från stationen. På 
grundval av vid utförda fältstyrkemät. 
ningar erhållna resultat har fältstyrke
linjer för 20, 5, 2 och 0,5 mYIm ut· 
ritats, varvid området innanför 0,5 
mYIm-konturen i första hand betjänas 
av stationen. Med speciella antennan
läggningar och vid enstaka tillfällen kan 
givetvis godtagbar mottagning erhållas 
på större avstånd. 

TY-sändningarna finansieras i USA 
genom reklam och det är då givet att 
allt göres för att bjuda »åskådarna» så 
intressanta och omväxlande program 
som möjligt. En del av sändningstiden 
ägnas härvid åt reportage av aktuella 
händelser såsom politiska möten, idrotts
evenement, katastrofer m. m. I fig. 6 
visas en modern högkänslig TY-kamera 

Fig. 4. Kontrollbord till 
WTMJ·TV, som äges av The 
Journal Co i Milwaukee. I 
bildens bakgrund skymtar 

'lVN8Wden kombinerade bild- och 
W~5HiN<i1O" il e 

..·t~'O I!f1'1 .....,.t ~...,~~'1"$ljudsändaren, som är till· 
verkad av RCA. ..... , ~J' _ ... .... <;#\~ ... ,;,.:c.. . :.. 

".!lM) ' \ 1(., .<;:,,,...;;,,..'. ~ . H '....;. ~~' :::Ji 

Fig. 5. Sändarens WNBW f ------.------· -_~=-c:-~~ _=_:_-=J ····.._~ '-"'~ 

~~' . ~ .. Ii .. ._ . _'_=-~. 

uppmätta räckvidd. Fältstyr. 
kelinjer för 20, 5, 2 och 0,5 

mV/ m har inritats i kartan. (Fig. är reproducerad ur Broadcast News, mars 1948.) 


använd för utsändning av nyårsfirandet I slutet av 1948 var den genomsnitt
i en större stad i USA. Trots att gator- liga sändningstiden per TY·station ca 
na förefalla mörka kunde vid detta till- 25 timmar per vecka. På grund av de 
fälle med framgång bilder av folklivet höga programkostnaderna nedlägges för 
upptas. närvarande stort arbete på att medelst 

Fig. 6. Modern TV·kamera utrustad med RCA:s högkänsliga bildupptagningsrör 2P23 använd 
för upptagningar av nyårsfirandet. Trots att gatorna förefalla mörka kunde med framgång 

bilder av Il;atutrafiken Kh folklivet upptagas. 
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900000- SQOQOO 

650000-450000 

8O(]000-4I(]0000 

750000- lSOOOO 

650000 - 25C1000 

6DOOOO-ZOCODO 

150000 

moöoo 

\ I Bildyta Antal Strom· 
Optiskt system I 

Högtalare Totalt 
I 

Pri mottag· förbruk· 

I 
Fabrikat Typ diam. bara antal Bildrör 

ca $ ning Avbild· 
ca Ica 

ca tum TY· rör ca watt ldiam' l fär · 1 Anodsp. ning
tum' dm' kanaler Typ ca twn g kY 

Pilot Radio Corp. ITY.37 100 6 0,4 4 
I 

12 21 100 3KP4 3 vit 2,5 direkt 
Motorola Inc. YT71 180 26 1,7 6 12 17 IlO 7JP4 7 vit 6 direkt 
Hallicrafters Ca T69 280 54 3,5 6 12 23 225 10BP4 10 vit 9 direkt 
Radio Corp. of America 8TS30 375 54 3,5 5x7 13 30 320 10BP4 10 vit 9 direkt 
Mars Television, Inc 1 500 

Custom 700 130 8,4 8 13 30 320 15AP4 15 vit Il direkt 
Du Mont Laboratories Inc. RA-lOl.ll8 

1 

1800 225 15 12 13 39 540 20BP4 20 vit 16 direkt 
Scott Radio Laboratories 6Tll 650 190 12 12 34 225 3NP4 3 vit 25 projektion 
Radio Corp of America 8PC 41 900 300 19 12 13 41 530 5TP4 5 vit projektion 

Tabell 3. Exempel på för närvarande i USA tillverkade TY-mottagare. Av de i tabellen upptagna äro de med 7 och 10 tums rör vanligast 
förekommande. Pilot tillverkar en mottagare med 3 tums rör, bihJen är också i minsta lage t och priset på apparaten blott $ 100: -. (Upp· 

gifterna äro hämtade ur Radio and Telev ision Retailing, sept. 1948.) 

koaxial· och radioförbindel er samman· 
binda alla stora TY·distrikt med var· 
andra, och om några år räknar man med 
att framgångsrikt kunna genomföra ut· 
sändningar från »kust till kust». Redan 
äro många stationer i öststaterna och 
mellersta västern sammanlänkade med 
varandra till »nät». Yid årsskiftet 1948/ 
49 räknade National Broadcasting Co 
med att ha ett 30-tal regelbundna TY· 
stationer i bruk i detta bolags TY·nät. 
Av dessa hade i maj månad 1948 14 
redan tagits i bruk. Yidare kan nämnas 
att första halvåret 1948 i genomsnitt 
tre kompletta TY.stationsanläggningar 
per månad levererats av Radio Corpora. 
tion of America. 

Mottagare tillverkas för närvarande 
av alla de större rundradiofabrikerna 
och produktionen var vid årsskiftet 
1948-49 uppe i ca 100000 i månaden. 
Apparaterna äro avsedda för samtidig 
bild· och ljudmottagning av samtliga 
eller större delen av nuvarande 12 TY· 
kanaler, äro i de flesta fall försedda 
med 7 till 12 tums katodstrålerör och 
kostar $ 200 Ii 600. Tab. 3 upptar ty· 
piska data för en del moderna TY·appa. 
rater. Med undantag av Du Monts lyx. 
apparat med 20 tums katodstrålerör äro 
samtliga apparater avsedda för enbart 
TY·mottagning inom de för TV·sänd· 
ning i USA reserv~rade kanalerna. Kom· 
binerade TY·FM·AM· och grammofon. 
apparater finnas givetvis i ett stort 
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Fig. 7. !'IIodern TY-mottagare Philco typ 2500 
med rot alt 29 rör. Bilden projiceras och bild
storleken är ca 50X38 cm, 19 dm'. (Fig. är 
reproducerad ur Radio and Television Retai-

Iing, sept. 1948.) 

Af'lTAL PER 
M~ TOTAL PRODUKTION 

100000 AV TV-MOTTAGARE 
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25000 


20000 


15000 


10000 


5000 

O~~~~~~~~~~~------

Fig. 8. Totala antalet tillverkade mottagare 
månad för mlinad under åren 1947/ 1948. 

antal olika utföranden i marknaden, 
priserna för sådana apparater bli emel· 
lertid mycket högre än för enbart TY· 
mottagare; den i tabellen intagna Du 
Mont-apparaten kostar sålunda S 1 800 
i TY·FM·AM·utförande. I fi gur 7 visas 
en mottagare tillverkad av Philco Corp. 
Yid årsskiftena 1946/ 47 och 1947/ 48 
funnos ungefär 15 000 resp. 175 000 
mottagare och vid årsskiftet 1948/ 49 
beräknas i det närmaste 1 000 000 appa· 
rater vara tillverkade. Utvecklingen 
framgår bäst av i fig. 8 och 9 införda 

(fOTlS. på s. 95) 

TOTAlT AHTA!.ANTAL 
TV'~ 

'000000- 600 000 

9SO 000'" 550 000 

Fig. 9. Totala produktionen av TY·mottagare 
under åren 1947/ 1948. 
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Ledningsberäkning med hjälp av 

cirkeldiagram 


Av tekn. lic. B JOSEPHSON 
621 .3.012.2 

Inom ultrahögfrekvenstekniken används ledningar i stor utsträckning förutom 
som transmissionselement även som resonatorer, transformatorer, symmetrerings
anordningar, impedansmetrar m. m. Härvid erfordras numeriska beräkningar, 
som ofta blir mycket tidsödande. Emellertid kan dessa beräkningar i hög grad 
underlättas genom grafiska metoder och vanligen använder man sig härvid av 
de s. k. impedans-cirkel-diagrammen. I nedanstående artikel behandlas två for
mer av dessa diagram, den cartesianska och den polära formen. I synnerhet det 
polära cirkeldiagrammet är av mycket stort värde vid lösning av allehanda 
ledningsproblem och för åskådliggörande av vari~tioner i stående-våg-förhållande 
och impedans med frekvensen_ 

A. GrundekvationerTla för en homogen 
ledning i impedansform. 

Ledningens parametrar äro r, l, aoch 
c per längdenhet, varmed serieimpedan
sen per längdenhet blir 

r;=r+jwl (l) 

och shuntadmittansen per längdenhet 

~l=a+jwc (2) 

Med beteckningar enligt fig. l erhål
les följ ande samband för [ängdelemen
tet ds . 

dV = -(ds.r;)l (3)
{ dl = -(ds'n)V 

dVI ds =-r;! 
varav (4){dl l ds=-11V 

l och V är strömmens, resp. spän
ningens värde i punkten s. Impedansen 
i denna punkt sedd mot belastningen 
II är 

(5) 

Derivera (5) och insätt (4): 

dls =_~l' l 2 (6)ds ' • s 

Detta är en differentialekvation av 
andra graden vars lösning är 

ls= V Z"ln' tgh (y r; I) • S+lfJl) (7) 

Här införes (8) 

fortplantningskonstanten 1'r;1J =Y = a+ jfJ 

karakteristiska impedansen yr;l n = l 

Om 'ledningens förluster äro små och 
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bestämda av serieresistans i ledarna, så 
kan man skriva 

l = . / - ( a)r Il e l-j -p =lo ( a)'
l-j -(J 

(9) 

Inom ultrahögfrekvenstekniken kan 
man i regel sätta 

l=lo=Yllc. 
Ekvation (7) lyder med dessa beteck

ningar 

ls=l· tgh(rs+1fl) (7a) 

1f l är en integrationskonstant, den 
s. k. positionsvinkeln vars värde bestäms 
av ändbelastningen på ledningen. För 
s=O fås 

II=l tgh 1fl 

Vi införa 

ls . 
-l =z= r+JxI

lYS+'f l =1f=u+jv 
varmed 

z=tgh 1f 
eller 

r+jx = tgh(u+jv) 

ImpedansförhåIlandena lsl l 

1 j2!.!!J1I I 

1

(10) 

(Il) 

(12) 

(12a) 

och lll l 

N V+dVli I 

if V z, 
I 

Ids I oSI 1 
Fig. 1. Spänning och ström vid längd

elementet ds. 

benämnes de »normerade» impedan
serna. 

Ekvation (12) ger i koncentrerad 
form ingångsimpedansen på en ledning 
som funktion av ledningens karakteris
tiska impedans l, fortplantningskonstant 
r, längd s och avslutningsimpedans lp 

Cirkeldiagrammens uppgift är att gra
fiskt ge lösningarna till ekvation (12), 
dvs. att ge två av storhetena r, x, u och 
v om de båda andra äro kända. 

B. Cirkeldiagrammet i rektangulära 
koordinater. 

Genom utveckling av högra ledet 
ekv. (12a) fås 

r+ .x= tgh u+j tg~ 
J l+j tgh u tg v 

Separering av de reella och imaginära 
delarna ger två ekvationer varur u och 
v kunna uttryckas som funktioner av 

r och x. Dessa samband kan skrivas en

ligt följande: 
(r~oth 2u)2+x2= l / sinh2 2u (13) 

r 2+(x+cot 2v)2=l/sin2 2v (14) 
Om v varierar medan u är konstant 

så rör sig alltså punkten (r, x) i z=pla
net utmed en cirkel, vars medelpunkt 
och radie bestäms av ekvation (13). För 
konstant v erhålles en annan cirkel i 
z = planet, bestämd av ekvation ( 14) . 
Vid olika värden på u och v får man 
alltså två cirkelskaror, den ena med u 
som parameter och den andra med v 

som parameter, kallade respektive u-

och v-cirklar. 

u-cirklanza_ 
{Jr (13) fås direkt dessa cirklars: 
radie = l sinh 2u 

· k {r=coth 2ud I kt l pun' ten x=Ome e pun 

Emedan r alltid är positiv så är, som 
framgår av ekv. (12a), även u alltid 
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.lt, 
v.!{ 

-oH-+TT+~~-+---+----~--~j __2 

Vc~.. 
Fig. 2. Cirkeldiagrammet i rektangulära 

koordinater. 

positiv och 'kan variera från O till + 00_ 
Om u~l är 1/sinh2u;::;:;::coth2u;::;:;::1/ 2u. 
För u = O övergår alltså u = cirkeln i 
x =axeln_ För u=oo är l / sinh 2u=0 
och coth 2u = l och motsvarande u
cirkel degenererar alltså till punkten 
(r=l, x=O). 

v-cirklarna. 
Ur (14) erhålles dessa cirklars: 

radie = 1/sin 2v 

(r= O 
medelpunkt i punkten I 2 

x=-cot v 

Medelpunkten ligger således alltid på 
x-axeln. Då v varierar från O till ;rr/4, 
flyttar sig medelpunkten från x = ~oo 
till x = O samtidigt som radien varierar 
från 00 till L 

På samma sätt gäller att för 

v=;rr/ 4 ... n/2 
medelpunkt x=O ... +00 

radie=l ... oo 

Om för ett visst v-värde u varierar 
från O till 00, så genomlöpes endast en 
del av motsvarande v-cirkel. Enligt 
diskussionen om ~-cirklarna betyder 
nämligen lt~O alltid en punkt på x-axeln 
(framgår direkt av ekv. 12) medan 
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u=oo betyder punkten (r= l, x=O), 
oberoende av v-värdet. Då u går från 
O till 00, genomlöpes alltså den del av 
en v-cirkel som ligger mellan x-axeln 
och punkten (1,0) på r-axeln. 

Det nu genomgångna cirkeldiagram
met i rektangulära koordinater, se fig. 
2, kräver obegränsat utrymme för att 
täcka hela impedansområdet. Då där· 
jämte avläsningsnoggrannheten är myc· 

r ket ojämnt fördelad över diagrammet 
så har denna form ej så stor praktisk 
användning. 

C. Cirkeldiagrammet i polära 

koordinater. 


Sambandet mellan den normerade im· 
pedansen z och funktionen 'lp enligt ekv. 
(12) uttryckes här genom en tredje 
komplex variabel 

t=p+j q (15) 
definierad av uttrycket 

t=e-2IF (16) 

Med hjälp av (12) fås 

e'F-e· IF l--e-2 'F 
z=tgh 1Jl 

e !P' +e-'F 1+e-2 /F 

l-t 
(17)

l+t 
2 

(17a)z+l= l+t 


Införes 


z=r+i x; 'Ip=u+i v; t=p+i q 
erhålles ekvationssystemet 

r+l+i x p+l~j q (18) 
p+i q=e-2 (u+i v) 

Genom att separera de imaginära och 
reella delarna av (18) erhålles fyra 
ekvationer varur de fyra storheterna u, 

v , r och x kan uttryckas som funktioner 
av p och q. 

Lösningen kan skrivas enligt nedan· 
stående, där storheten v ersatts med 
storheten. 

n=v/2n (19) 

Av (11) framgår att n har betydelsen 
ledningslängd/ våglängden (f3 s/ 2n = 

=s/).). 
I p2+q2 = e'4U (20a) 
j q=-p' tg 4nn (20b) 

(P+l- r~lr+q2= (r~l)2 (21a) 

(P+l)2+(q+~ r= ~2 (21b) 

Uppritade i t-planet, d. v. s. i ett 
koordinatsystem med p som ordinata 
och q som abskissa blir som synes ekva
tionerna (20a), (21a) och (21b) cirk
lar, medan ekvation (20a) blir en rät 
linje genom origo. Det polära cirkeldia· 
granlmet består alltså av två par kurv
skaror. 

a) u = konstant: u-cirklar. Medelpunkt 
i origo; radie = e-2u 

n (v) =konstant: räta linjer genom 
origo. VinkelkoeH = - tg 4nn 

b) r = konstant: r-cirklar. Medelpunkt 

. l 
l p= -1+ r+1 ; q=O; 

radie=l/ (r+l) 

x = konstant: x-cirklar. Medelpunkt 

i p=-l; q=_ .!; radie = l/x. 
x 

Alla r-cirklar tangerar en linje pa
rallell med q-axeln genom punkten 
(p = -l; q=O) och alla x·cirklar tan
gerar p-axeln i punkten p=-1. 

Fig. 3 visar diagrammets utseende. 

Teoretiskt täcker diagrammet alla 
tänkbara impedansvärden, r=O ... 00 
och x=-oo ... +00 men avläsnings
noggrannheten är dålig i diagrammets 
nedre och övre delar_ 

För att diagrammet ej skall bli alltför 
svårläst på grund av för mycket linjer 
uppritas i praktiken endast r- och x· 
cirklarna (de heldragna cirklarna i fig. 
3). Värdena på n fås ur en på den ytter. 
sta cirkeln befintlig likformig gradering 
medsols från °till 0,5, utgående från 
den positiva p-axeln (se ekv. 20b). Inne 
i diagrammet erhålles fl och u-värdena 
med hj älp aven kring origo roterande, 
i u-värden graderad arm eller med hjälp 
av passare och linjal. 

Om två av storheterna r, x, u och fl 

(eller v) äro givna, så ger diagrammet 
de båda övriga, eventuellt genom inter· 
polering mellan två närliggande kurvor. 
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[n.O.zs 

Fig. 3. Cirkeldiagrammet i polär form. 

Reflexionskoefficienten 
I en viss punkt S utgör den del av led

ningen som ligger i riktning från gene
ratorn en belastning Zs på den i rikt
ning mot generatorn liggande delen av 
ledningen. Mot impedanscn Zs svarar en 
komplex reflexionskoefficient Rs, defi
nierad av uttrycket 

. '_l Zs-Z z- l
R.=K•. eJ 

<78 =z;tZ = z+1 (22) 

Genom jämförelse mellan ekv. (22) 
och (17) framgår att Rs =-t varav en
ligt ekv. (16) (22a) 

K ' el I::Js=-e-21/"=e-2u • el (rt-2v)s 
Alltså 

K =e-2U 
s 

Bs=n-2v= 180°-n' 720° (23) 

Vid ledningens ändpunkt, s=O, är 
reflexionskoefficienten 

Kl =e-2u l 

B j =1800-nj '720° (23a) 
där ni och UI svara mot den normerade 
avslutningsimpedansen Zj = r l +jx j • Gra
deringar för K och B kan införas i 
diagranunet. Enligt föregående betyder 

e-2Ustorheten motsvarande u-cirkelns 
radie. Mellan origo och den yttersta cir
kelns periferi ökar alltså det absoluta 
beloppet K av reflextionskoefficienten 
linjärt från O till 1. Ovanför cirkeldia
grammet i fig. 51 är en skala inritad 
med graderingar för K och u. Parallellt 

1 Se nästa nummer av POPULÄR RADIO. 
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n-linje 

,n-O.1.S 
--~ 

u-cirklar 
r-cirklar 

x-cirklar 

med n-skalan i detta diagram finns även 
en gradering för reflexionskoefficien
tens fasvinkel BO enligt formel (23). 

Beräkning av admittanser 
Mot impedansen Zs i ekvation (5) 

svarar admittansen Ys = l / Zs och mot 
ledningens karakteristiska impedans Z 
svarar karakteristiska admittansen Y = 
= l / Z. Vi införa den normerade admit
tansen 

y= Ys/ Y =Z . Ys= Z/ Z. = l / z (24) 
Analogt med härledningen av ekv. 

(7a) kan för y härledas ekvationen: 
y=tgh (ys+If2) (25) 

där 

Om man sätter 

så blir 

y=tgh lP (25a) 
identiskt med ekvation (12). 

Båda de beskrivna cirkeldiagrammen 
utgöra en grafisk lösning till den kom
plexa ekvationen (25a) och kunna alltså 
användas för att lösa ledningsproblem 
lika väl i admittansform som i impe
dansform. 

I det polära cir~eldiagrammet kan 
den mot en viss impedans svarande 
admittansen konstrueras enligt följande_ 
Av formel (17), z= (l-t) / (l+t), 
följer att en invertering av z betyder 
ett teckenbyte hos t. Om en viss punkt 

t = p+ jq motsvarar z = r+ jx, så svarar 
alltså punkten -t=-p-jq mot l!z_ 
Men enligt föregående är l / z = y= g+
+jb = den normerade admittansen. Ge
nom att från impedanspunkten rotera 
ett halvt varv utmed en u-cirkel (eller 
dra en rät linje genom origo till en 
punkt på samma avstånd på andra sidan 
origo) kan man alltså i diagrammet av
läsa motsvarande admittans. 

Avläsnings- och interpoleringsnog
grannheten är god i diagrammets mel
lersta resp. övre del men äro dåliga i 
den nedre delen, dvs. för stora värden 
på r eller x. En impedanspunkt i nedre 
delen av diagrammet motsvaras enligt 
ovan aven admittanspunkt i övre delen 
av diagrammet. Härav följer att man 
alltid kan undvika den nedre delen ge
nom alt göra avläsningarna antingen i 
impedansform eller i admittansform. 
Bästa noggrannhet erhålles i diagram
mets mellersta del, dvs. för impedanser 
av samma storleksordning som lednings
karakteristiken (normerade impedanser 
och admittanser omkring värdet l) . 

Beräkning aven lednings ingångs
impedans i det polära cirkel
diagrammet. 

Antag att ledningens karakteristiska 
impedans Z, dämpningskonstant a och 
längd s, våglängden J. samt avslutnings
impedansen Zl äro givna. Gången vid 
beräkning av ingångsimpedansen blir 
följande: 
a) Beräkna ledningsdämpningen as, 

ledningens »elektriska längd» n = 

=s/ J. samt den normerade impedan
sen Zj/ Z=Zj =rl+jxI 

b) 	Pricka in punkten r l +jxlo dvs. skär
ningspunkten PI mellan respektive 
r-cirkel och x-cirkel, se fig. 4, och 
läs motsvarande värden på ni och UI ' 

c) 	Beräkna 

u=ul+as 
n=nl+s/ J. 

d) 	Pricka in punkten (u, n) och läs 
motsvarande värden på r- och x-cirk
larnar 's respektive Xs- Detta är den 
normerade ingål1gsimpedansen på 
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ledningen vilket framgår uv att punk

ten ifråga satisfierar ekvationen 

rs+ixs= tgh (YS+V)I) = 
= tgh :as+u,+i - 2:r(s/ l.+n,)} 

Den verkliga ingångsimpedansen er
hålles genom multiplikation med karak
teristiken: 

l ,= l(r,+ix., ) 
Om ledn ingen har mycket stora resi

stansförluster bör man använda formel 
(9) för den karakteristiska impedan

sen l. Punkten P ~ ligge r alltid på en 
u-cirkel innanför PI' 0111 lednino-ens 

längd s ökas så rör sig P 2 in mot origo 
utmed en spiralformad kurva och ham
nar slutligen i origo, vilket betyder att 

ingångsimpedansen för en oändligt lång 
ledning är lika med ledningens karakte

ristik, oberoende av avslutningsimpe
dansen. 

Yid ledningsberäkningar inom ultra
högfrekvenstekniken kan man för det 
mesta försumma ledningsdämpningen, 

dvs. sätta a = O och l = l o, varigenom 
användningen av cirkeldiagrammet avse

värt förenklas. Ingångsimpedansen er-
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diagram gällande för totalt tillverkade 
TV-mottagare och den månatliga pro

duktionen av TV-apparater under åren 
1947 och 1948. Som ett exempel på 
mottagarproduktionens omfattning kan 
nämnas att Philco Corp. hösten 1948 
tillverkat ca 4000 mottagare per vecka 

och denn<J produktion väntas vara för
dubblad innan årets slut och stiga till 
mer än 10 000 apparater per vecka un
der år 1949. 

En undersökning, som nyligen utförts 
i Cleveland, vilken stad bet j änas av sta
tionen WEWS, har givit följande in

tressanta resultat. Av ca 1000 inne
havare av TY-mottagare användes 90 % 

av apparaterna i hem och 10 % i all
männa ]okaler; 88 % av hemmamot

tagarna befunno sig i familjernas var
dagsrum och 12 % i andra rum, vidare 

var 95 % av mottagarna anslutna till 
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Fig. 4. Konstruktion av in gangs impedanscrr på 
en ledning. 

hålles då enkelt genom att man med ut
gångspunkt från punkten PI (fig. 4) 

roterar medsols utmed en u-cirkel en 
vinkel motsvarande förhållandet s/J,. 

Rotationsriktningen medsols, dvs. den 

positiva n-riktningen, betecknas i all
mänhet med »våglängder mot genera
torn», meJan den motsatta riktningen 
betecknas med »våglängder mot belast

ningen». Syftet med dessa beteckningar 

utomhusan tenn och blott 5 % hade in

omhusautenn; 98 % av iigarna voro 
tillfredsställda med sina apparater och 
85 % voro nöjda med bildstorlcken, 
vidare ansåg 90 % att apparaterna voro 

enkla att handha. 73 % av innehavarna 
till TV -mottagare ansåg att deras rund
radiomottagare för enbart ljud använ
des i mindre utsträckning än förut 
sedan TV-apparat anskaffats. l prishän

seende fördelade sig de inköpta motta
gurna procentuellt på följ ande sätt: 

5 % kostnad mindre än 200 
Il % » mellan 200 och 300 
19 % » » » 300 » 400 

26 Ofo » » » 400 » 500 
19 % » :II :II S 500 ;p 600 
8 % » :II l> $ 600 l> 700 

50f0 » » » $ 700 » 800 
7 Il/ O » över S 800 

Avslutningsvis kan nämnas att det 
redan i början av 1948 klart framgick, 

att de för TY-sändningar upplåtna 12 

framgår av ovanstående exempel. Vi ut

gick nämligen då från ledningens änd
punkt (motsvarande punkten PI i dia

grammet) och rörde oss s/ i. våglängder 
i riktning mot en tänkt generator i led
ningens andra ände. 

Ar omvän t ingångs impedansen l, 
känd och man därav vill beräkna belast

ningsimpedansen l" så utgår man från 
en punkt i diagrammet motsvarande den 

normerade impedansen Zs och roterar 
s/ J. våglängder i riktning »mot belast
ningen» varefter impedansen z, kan av
läsas. 

Fallet s = }./4 vid förlustfri ledning 
är av speciellt intresse. Från .punkten P I 
roterar man då 1/ 2 varv utmed u-cir
keln och erhåller enligt föregående Zs = 

= l / z, varav Z 8 - z, = l och l 8 l, =l02. 
Detta är den välkända formeln för en 
s. k. kvartsvågstransformator. 

Om längden s = i./2 kommer man till
baka till utgångspunkten, dvs. en för
lustfri halvvågsledning tj änstgör som en 
transformator med omsättningen l: l. 

(Forts. i nästa nummer) 

kanalerna inte skulle räcka till. Dessa 

farhågor bekräftades också senare av 
aU antalet ansökninga r om tillstånd att 
bygga nya TY-sändare ständigt ökades 
och hösten 194,3 hade detta antal så

lunda stigit till ca 300. Det beslöts då 
att fr. o. m. september 194,8 under en 
period av sex månader ej lämna vidare 
byggnadstillstånd i avvaktan på vidare 
utredningar. 1öjligen skulle man kun

na lösa problemet genom att övergå till 
sändningar inom frekvcnsområdet 475 
--890 Mp/s, vilket dock på teknikens 
nuvarande stadium synes stöta på stora 
svårigheter. Härvid bör dock påpekas 
att dessa bestämmelser icke drabba de 
tidigare i denna artikel omnämnda un

der drift och under uppförande varande 
stationerna och ej heller innebär beslu
tet aU man skulle överväga någon änd
ring i det nuvarande svart-vita systemet 
med 525 linj er och 30 bilder per sekund. 

(Litteraturförteckning på s. 118) 
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Amerikanska magnetofoner 

En översikt 

Av assistent HANS rUHRER 
681.84.083.8(i3; 

Intresset för magnetofoner har under 
senaste året ökat enonnt här i landet. 
Det är inte endast amatörer utan även 

radiotekniker av facket som fått upp 
ögonen för de intressanta registrerings. 

möjligheter, som en dylik apparat med

ger. 

Tyvärr är det ju så, att vi på grund 
av importrestriktionerna inte kan räkna 
med någon nämnvärd import av ameri
kanska magnetofoner inom den när
maste framtiden. Med hänsyn till det 

stora intresse som föreligger för dylika 
anläggningar synes det emellertid väl 
motiverat, att låta POPULÄR RADIO:s 
läsare ta del av vad amerikanarna kan 
erbjuda på området. I det följande ges 
därför en kort översikt över de vikti
gaste egenskaperna hos och priserna för 
ett urval magnetofoner, som tillverkas av 

amerikanska företag. Uppgifterna grun
dar sig huvudsakligen på prospekt och 
kataloger, som ett 30-tal firmor efter di
rekt hänvändelse ställt till förf. förfo
gande. I ett fall, Websters modell 80, ba

seras uppgifterna även på egen erfaren
het. Priserna bör anses som ungefärliga 
och gällde på försommaren 1948. 

Allmänt 

Först några tips angående Websters 
magnetofoner. (Motsvarande torde även 

gälla de flesta andra amerikanska fabri

kat.) De flesta apparaterna är avsedda 

för 115 volt växelspänning, 60 p/s. Har 
man 127 volt, så är det tillrådligt att 

insätta ett lämpligt seriemotstånd. Vid 
220 volt bör nog en transformator an
vändas. Är denna placerad i lådan, kan 

det vara nog så besvärligt att bli av 
med växelströmsbrummet på grund av 

magnetisk koppling mellan nättransfor
matarn och inspelningshuvudet. På vissa 

modeller anges, att de är avsedda för 
50-60 p/s. Eftersom magnetofonerna 

är försedda med synkronmotorer, blir 
trådhastigheten vid 50 p/s endast 5/6 
av hastigheten vid 60p/ s.Ljudkvaliteten 

blir då avsevärt sämre. Vid Websters 
modeller kunde detta avhj älpas på så 
sätt, att mall på motoraxeln satte fast ett 
noga svarvat rör med en innerdiameter 
lika med axelns diameter och en ytter

diameter = 6/5 gånger innerdiametern.1 

För att undvika slirning applicerades 
på röret en radiell skruv. För gäng
ningens skull gj ordes rörets översta del 
något t j ockare. Skruven fixerades med 
litet lack. På grund av apparaternas 

konstruktion inverkar denna anordning 
ej på återspolningshastigheten, varför 

denna fortfarande endast är 5/ 6 av den 
»normala». 

I Kan numera köpas i USA_ Pris S -: 30. 

Tillbehör 

Med magnetofonerna brukar medfölja 

mikrofon, nätsladd, några rullar tråd el
ler band samt beskrivningar. På begäran 
fås ofta mycket utförliga servicehand

lingar (även för den mekaniska delen). 
Sladdar för direkt anslutning från radio

apparat eller till extra högtalare eller 
förstärkare brukar debiteras extra, lik
som andra tillbehör, som kommer att 

nämnas för varje särskild modell. 

Inspelningstråd 

Trådrullarnas priser är för 1/ 4 tim
mes spole ca $ 2 för en 1/ 2 timmes spole 

ca 3 $ och för l timmes spole ca $ 5. 
Allt räknat vid en trådhastighet av 61 

cm/ sek. 
Band resp. tråd tillverkas av följ ande 

företag: 
The Brush Development Company (~e 

nedan): »Brush Tape». 

Minnesota Mining and MIg. Co. St. 
Paul, \Vlinn: »Scotch brand magnetic re· 

cording tape». 
Indiana Suel Praducls Ca. 6 North 

Michigan Ave. Chicago 2, Illinois: »Hy. 

flux tape». (400 m kostar $ 3.)l 
Sistnämnda firma tillverkar numera 

även ett kombinerat huvud för bandin
spelningsappregat. Pris $ 8. Huvudet är 
litet och högohmigt (impedans 1000 Q 

vid l kp/ s). 

l Numera kan även svensk tråd fås här i lan
det, exempelvis genom Bolinders Fabriks AB. 
Stockholm. 

Fig. 1. RCA:s tr:ldin.spelningsaggregat. Fig. 2. Webster-Chicagos modell 80. Fig. 3. Webster·Chicagos modell 78. 
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Fig. 4. Webster·Chicagos modell 81. 

Kompletta anläggningar 
Radio Corporation of America, R C A 

International Division, 745 Fifth Ave
nue, New York 22 N. Y. 

Denna firma tillverkar det i Hg. l 
visade trådinspelningsaggregatet. I detta 
vidröres tråden ej, utan två i motsatta 
riktningar löpande trådar är anbragta 
i en liten kasett, som lätt kan bytas ut 
mot en annan, om så önskas. Genom att 
spela in halva programmet på ena trå
den och andra halvan på den andra 
får man börj an och slutet av program
met att ligga intill varandra, vilket gör 
återspolning överflödig. Vikt ca 11,2 kg 
ink!. kasett med tråd för 1/ 2 timmes 
program. 

Frekvensområde: 100-5000 p/ s. 
Svensk generalagent är Elektronikbola
get AB, Kungsgatan :34, Stockholm. 

Precision Audio Products lnc. 1133 

Fig. 7. Recordio bandinsp.-aggr. modell 8TH. 
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Fig. 5. Concord 	 trådinspelningsaggregat med 
grammofon. 

Broadway New York 10 N. Y. Tillverkar 
Wiremaster portabla trådinspelnings
aggregatet med ett frekvensområde 40
10000 p/ s. 

Neuert, Wilton & Associates lnc. 
Suite 1708 32 West Randolph St· 
Chicago l III. är namnet på Webster
Chicago Corporations exportavdelning. 
Firman tillveTkar olika trådinspelnings
aggregat, i vilken en och samma meka
niska anordning ingår (ink!. kombine
rat huvud). Enbart den mekaniska delen 
ink!. kopplingsschema säljes under be
teckningen »modell 79» för S 75 (se 
även under »Concord Radio Corp»!). 
Den mest kända apparaten (se fig. 2) 
är modell 80. Den är bärbar, utförd 
som väska med plats för mikrofonen, 
nätsladden och några trådspolar. Priset 
är ink!. två st. 1/4-timmes- och l st. 
1/2-timmesspolar $ 149,50. Modell 78 

Fig. 8. Brush BK-401 »Soundmirror». 

Fig. 6. Astra·Sonic trådinsp.-aggr. med gram
mofon och radio. 

är utan slutförstärkare och avsedd för 
inbyggnad i radiogrammofoner (se fig. 
3). Priset är $ 99,96. Fig. 4 visar slut
ligen model[ 81, som är snarlik modell 
80, men utförd som bordmodel!. Priset 
är $ 129,50. 

De nyare modellerna 180 och 178, 
svara mot modell 80 resp. 73, men har 
avtagbar trådtrumma, speltidindikator 
och automatiskt stopp. Modell 7 svarar 
mot modell 81, men har en fotmanövre
rad kontakt för igångsättning och stopp 
av motorn och bromsanordningarna. 
Priset är " 137.50. 

Concord Radio Corporation 901 W. 
Jackson Blvd. Chicago 7, III. är en 
grossistfirma. Deras priser är angivna 
netto fob . Chicago. De uppgav att Web
ster·Chicago Modell 79 kostar $ 44,10 
(se ovan), vilket ju avsevärt avviker 
från Webster-Chicago:s egna priser. En 
elektrisk del till ovanst. typ 79 utan 
slutförstärkare säljes för $ 24,30. COD

cord trådinspelningsaggregat med gram
mofon, bärbar, kostar $ 109,50 (se 

Fig. 9. Brush BK-303 »Magnetonei. 
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Fig. 10. En av Arnplifier Corporation of Arne· 
ricas modeIJ 800·apparater med programklocka. 

fig. 5). Fig. 6 visar Astra-Sonic bär
bara trådillspelningsaggregat med gram
mofon och radio _ Priset är S 149,50_ 
Enbart grundenheten till en trådinspel
ningsgrammofonenhet kostar $ 47,95. 

Som tillbehör har firman anordning 
för registrering av telefonsamtal. Denna 
anordning lägges helt enkelt under tele
fonen varvid den av telefonströmmarna 
inducerade spänningen tillföres inspel
ningsaggregatet. Pris: $ 5,88_ 

Wilcox-Gay Corporation Charlotte, 
Michigan har sin exportavdelning 13 
East 40th St. New York 16, N. y_ Fig. 
7 visar deras Recordio bandinspelnings
aggregat modell nr STll med 1/ 2-tim
mes speltid. 

The Brush Development Company 
3405 Perkins Avenue Cleveland 14 
Ohio tillverkar Brush BK-401 »Sound
mirror» (fig. 8). Soundmirror är ett 
bandinspelningsaggregat av bordsmo
dell, med 1/ 2 timmes speltid och en 
återspolningshastighet som är cirka 30 
gånger inspelningshastigheten. Priset är 
$ 229,50. Bandet för 1/2 timmes speltid 
kostar S ,2,50_ Vidare tillverkar firman 
BK-303 »Magnetone» ,som visas i fig. 
9. Denna apparat arbetar med överdra
gen mässingstråd, som drives med kon
stant hastighet, så att programmen lätt 
kan skarvas. Frekvensområdet är 55
7 000 p/ s och det finns plats för tre
timmars program på en tråd. Tråden 
kan köras snabbt såväl framåt som bak
åt med ca 15 gånger sin nonnala has
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Fig. Il. Prograrnklocka från Fig. 12. ?\{odell 900B från Amplifier Corp. of America. 
Amplifier Corp. of America. 

tighet. Vikten är ca 22,7 kg. Flera upp
lysningar torde kunna erhållas från 
Handelsfirman Roge, Örebro. 

Amplifier Corporation of America 
39~398 Broadway New York 13. N. Y. 
gör 17 olika bandillspelningsaggregat, 
nämligen mod. 800 A, n, E, F, G; 900 
B, E, F, G, H; SP850 och 6 Twin-Trax
modeller samt en hel del tillbehör till 
dessa. Bortsett från Twin-Trax-model
lerna skiljer sig de olika typerna hu
vudsakligen endast ifråga om spel
tiden och bandhastigheten (frekvens
området). Fig. 10 visar SOO-modellerna 
som i standardutförande ej har pro
gramklocka. De tillverkas även bärbara 
i två väskor ($ 42 tillägg). Äterspol
ningstiden är 30 sek. 

Modell Frekvensomri'tde Speltid Pris 
800 A 80- 8000 p/ s 1/ 2 h S 239 
800 B 70- 9000 p/ s 1/ 2 h S 263 
800 E 80- 5000 p/ s l II S 312 
800 F 60-12500 p/ s 1/ 4 h $ 322 

Typ 800 G överensstämmer med typ 
800 B men har utbytbar drivmekanism. 
Modell 850 E och 800 F äro utrustade 
med ytterligare tillsatsenheter. En extra 
tillsatsanordning utgöres aven snabb
verkande start-stopp-anordning il S 90. 
Tryckknappanordning finnes för ma
skinskrivare som möjliggör återspolning 
utan omläggning av bandet. Pris $ 65. 
Kombinerad med föregående anordning 
är priset $ 155. En av rösten kontrol
lerad start-stopp-anordning, som sätter i 
gång apparaten vid tal (högre än en 
viss inställd nivå) kostar $ 180 och 
stoppar apparaten 5 sekunder efter det 

Fig_ 13. ~Wiretone:t trådinspelningsaggregat, grammofon och SUPer. 
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Fig. 14. Polyphonic Sound modell PS 179. 

man slutat tala. Vidare finns förförstär
kare, anordning för registrering av tele
fonsamtal och en del andra tillbehör_ 
Den intressantaste av dessa är den i fig. 
Il visade klockan. Där kan man ställa 
in 48 olika stycken 15-minuters-intervall 
och klockan sätter sedan i gång radion 
och band- eller trådinspelningsaggre
gatet på de inställda tiderna_ Priset är 
$ 28,80. Fig. 12 visar modell 900 B 
med inbyggt programur. 

Modell Frekvensområde Speltid Pris 
900 B 70- 9000 p/ s 3% h ~ 545 
900 E 80- 5000 p/ s 6 h S 595 
900 F 60- 12500 p/s H~ h S 688 
900 H JOO-.3 500 p/ s 8 h $ 670 

Typ G överensstämmer med 900 B 
men har utbytbara drivanordningar. 
Tillsatser som ovan. Programur finns 
för 13 st. I S-minuter program vid l1ög 
eller 32 st. vid låg hastighet. Extra band
rulle med 2 500 m band kostar 22,50. 

Twin-Traxmodellerna an vä nder bara 
halva bandbredden åt ",ängen, ena hal

van när bandet går i den ena riktningen, 
den andra när bandet går åt motsatta 
hållet. P å så sätt slipper mall återspol
ning i många fall. 

Modell FrckvensoIllråde Speltid Pris 
910-B 4 10000 p/s 4 h 495 
810- B 5()- 9000 p/ 2 h 285 
710- N 80- :> 000 p/ s 2 Il 435 
7l0-B' 50- 9000 p/ s l h 335 
710- C .30- 13 000 p/s 1f2 h 395 
'Portahla i 2 delar. 

Endast den mekaniska delen sälj es 
under beteckningen »modell 808» och 
kostar $ 89,50. Vidare finns anord
ningar för skivtallrik ($ 1,75) och nål
mikrofon ($ 10,79) . Band finns för 
;. 2,50, 3 och 4,50 samt för S 19,50 till 
modell 910- B. 
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Fig. 15. Magnccorder modell SD-l. 

Air-King International Corp_ 75 West 
Street New York 6, N. Y. Denna firma 
tillverkar 2 modeller trådinspelnings
aggregat som även kan användas som 
grammofon. Modell A-750 liknar i stora 
drag fig_ 3 och är alltså en väskmodell. 
Priserna för de för 50 p/ s avsedda mo
dellerna äro $ 91 för 110 volt och 
$ 98,75 för 220 volt. :Modell 4700 kos
tar (för 50 p/ s) $ 157,75 för 110 volt 
och $ 163,50 för 220 volt. Tråden kostar 
för resp_ l h, 1/2 h och 1/ 4 h speltid 

3,50, $ 2,10 och 1,40_ I apparat
priset ingår nålmikrofon och två st. 
1/ 4 h-rullar. 

Clarion Sound Enf!Jneering Co_ 363 
Victory B1vd. Staten Island l , N_ Y_ 
tillverkar »The Clarion magnetic wire 
recorder» modell A, som är kombinerad 
med O'rammofon. Speltiden är en timme 
och frekvensområdet 30- 8 000 p/ s_ 
Man kan ii en köpa den mekaniska de
len ink!. nålmikrofon, mikrofon och 
oscillatorbyggsats till ett pris av v' 97,50. 
E fter färdigbyggnad är apparaten när
mast lämpad för anslutning till en radio
apparat eller förstärkare. Denna firma 
har även »Mail-a-voice» BK-50l , som 

beskrives sist i denna översikt. 
JlIlolded Insulation Company 335 East 

Price Street, Philadelphia 44, PA. till

verkar den i fig. 13 visade » Wiretone» 
modellen, som är en kombination av ett 
trådjnspelningsaggregat, en grammo
fon och en radiomottagare. Priset är 
S 149,50 plus $ 7,50 för mikrofonen. 
Apparaten är lämpad för spolar med 
upptill l timmes speltid och spelar 10"
och 12"-skivor. 

Fig. 16. En av Dynatropemodellerna. 

Peirces Wire Recorder Corporation 

1328 Shennan Avenue, Evanston, III. 
tillverkar dels en affärsmodell med f j ärr
kontroller som medger diktamen från 
30 meters avstånd och med en speltid 
av 16 min_ till 2 timmar, dels en por
tabel apparat. 

Electronic Sound Ellgineering Com
pany 4344--46 Armitage Ave_ Chicago 
39 tillverkar det i fig_ 14 visade Pol)'

phonic Sound trådinspelningsaggregatet 
modell nr PS 179. Den kan betecknas 
som en halvprofessionell modell. För
stärkarens frekvensområde ar 30
15000 p/ s och mikrofonens 60--10 000 
p/ s. En inbyggd 6"-högtalare återger 
ljudet rätt upp till 10000 p/ s. Vikten 
är ca 16,8 kg och priset 8 350_ Extra 

tillbehör finns. 
Mag necord Inc. 304 West 63rd Street 

Chicago 21, III. tillverkar mest profes
sionella modeller. Magnecorder SD-1 
trådinspelningsaggr gatet visas i fig. 15 
och kostar 'l l 500. 

Typ PT består av fyra olika enheter, 
som kan kombineras efter behov på 
olika sätt. Beteckninga rna och priserna 

av dessa delmodelJer är 
PT6 ........ . .... . $ 257 

PT6-M .... _...... . $ 135 
PT6-R . . _ ........ . Si 395 

PT6-P .... ...... .. $ 474. 

Lear Internatioflal Export Corp. 50 

Broad Street New York 4 N. Y. tiIlver
kar trådinspelningsaggregatet Dyna
trape, som mest ingår i möbler, tillsam
mans med AM- och F~ll-radjo och skiv
bytare för lO" och 12" skivor om var

(lorts. på s. 106.) 
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,Spolsystem för fasta bandspridnings

områden på kortvåg 


Av ingenjör FOLKE WEDIN 

( 	 ~ 
nedanstående artikel lämnas utförliga data för ett effektivt spolsystem 

för fast bandspridnin[!; inom ru.ndradiobanden omkring 19, 25, 31, 41 

och -19 m. 

Översikt 

Det ur kopplingssynpunkt enklaste 
sättet att utforma ett spolsystem för 
kortvåg, är att använda utbytbara spo· 
lar, lindade på stiftförsedda stommar. 
Detta system blir dock i längden alltför 
besvärligt även för den mest inbitne 
'amatör, vartill kommer, att en apparat 
l\led ett sådant system vanligen endast 
kan användas av den, som byggt den. 

Skall en inbyggd bandomkopplare 
användas, stå följande alternativ till 
buds: 

L 	 Omkoppling av enbart avstämnings
kapacitansen. 

2. Omkoppling 	av enDart avstämnings
induktansen. 

3. Omkoppling 	 av både avstämnings
kapaeitansen och ·induktansen. 

Den första metoden ger enkel kopp
ling och fordrar litet utrymme, men blir 
ineffektiv på de långvågigare banden, 
genom att L/ C-förhållandet måste bli 
lågt på dessa band. Den andra metoden 
ger enkel koppling och goda kretsar, 
men fordrar relativt stort utrymme föl' 
spolsystemet. Den tredje metoden iir en 
l11edelv~ig med avseende på kretsgod
heten och utrymmesbehovet, men ford
rar en ganska komplicerad handom
kopplare, förutsatt att samma spole skall 
användas för mer än ett band. 

Beträffande bandomkopplaren gäller, 
att antalet sektioner i denna kan ned
bringas till en, om man nöjer sig med 
tre band. En sektion 3-polig 3.vägs om
kopplare kan användas i detta iall. Med 
två omkopplarsektioner (2-poliga, S

100 

vägs) , kan antalet band ökas till fem. 
Vill man ha fler än fem band, måste 
antalet omkopplarsektioner ökas till 3 
eller 4 osv. 

Ett spolsyslem för fem KV-band 

I det följ ande skall beskrivas ett spol
system för fem band. Omkopplaren är 
en 2.gang, 2-polig, S-vägsomkopplare. 
Särskild spole oeh trimkondensator an

vändes för varj e band, varigenom kopp. 
lingen blir enkel oeh överskådlig. Kopp. 
lingsschemat framgår av fig. L 

Oscillalorkretsen 

Colpittkoppling användes i oscillator· 
kretsen, emedan denna koppling lämpar 
sig för smala band och ej erfordrar nå· 
gon å terkopplingslindning på oscillator-

A 

spolarna. C4 är avstämningskondensa. 
torn på 100 pF. Då emellertid även C8 

och C:l samt trimkapacitanser m. m. in· 
gå i avstämningskretsen, kommer den 
ver:kliga avstämningskapacitallsen att bli 
ca 120--150 pF. 

AHa data för oscillatorkretsen åter
finnas i tabell l, som uppgjorts för 19-, 
25-, 31-,41- och 49-meters banden (för 
rundradio). Mellanfrekvensen förutsät
tes vara 450 kp/ s, och osciIIatorfrekven
sen för resp. band har lagts så, att gynn
sammaste bandspridning erhålles. 

Signalkretsen 

Denna krets skall vara fast avstämd 
till mitten av varje band. Avstämnings
kapacitansen förutsättes 
50 pF. Antennen kopplas 
signalkretsarna. Varvtalet 
lama bör utprovas med 

vara ungefär 
induktivt till 
i antennspo
avseende på 

lämpligaste selektivitet. De varvtal, som 
använts i modellapparaten, finnas an
givna i tabell 2, som innehåller erfor
derliga data för signalkretsen. 

JQ_____-'_____-<~---~...........;;........~_______C_4~_+_C..;S__o 

Fi~. L KV-enhelens kopplingsschema. 

C, = lOO pF. C2 = 50 pF. C. = 250 pF. C.. = 100 pF variabel. C,,= 150 pF. C
6
= C, = 0,1 .u F. 


R. , R", Ra och R4 äro beroende a'" rörtypen. Se POPULÄR RADIO nr 11, 1948. 
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Fig. 2. Spolsystemets montering. 

Spolsystemets utförande 

Samtliga spolar äro lindade på spol

stommar med 30 mm diameter och 25 

mm längd. Trådvarven för signal- och 

osciIlatorspolarna äro fördelade på 12 

a 13 mm av längden, och tråddimensio
nerna ha i sLort sett anpassats efter detta 

utrymme. Antennspolevarven äro tätt
lindade intill resp. signalspoles j ord

ände. Spolrören äro sedan inpressade i 

hål i en masonitplatta, som har måtten 
150X230 mm. Om hålen tillpassas noga, 

behöver inte spolarna fästas på något 

annat sätt. 

Som framgår av tabell 1 och 2 är 

varvtalen för spolarna ojämna. Detta är 

gjort med tanke på att få kortast möj

liga ledningar från spolarna till trim

kondensatorerna och omkopplaren. 
Trimkondensatorerna äro fästade mitt 

över resp. spolar på två remsor, 230 

mm långa och 30 mm höga, av ebonit. 
På samma remsor äro omkopplarsek

tionerna anbringade. Konstruktionen 
framg' r för övrigt av fotografierna fig. 
2-5. Spolarna äro givetvis placerade i 
sådan ordning, att de som hör till 19
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Fig. 3. På KV-e.nhetens undersida sitter spolar och trimmar lätt 

och 25-meters banden komma närmast 

omkopplaren. En fördel med denna kon

struktion är att både trimkondensatorer 

och spolar bli lätt åtkomliga för juste

ring. 

Övriga detaljer 

Apparaten är försedd med MF-steg, 
dioddetektor och lågfrekvenssteg av van

lig konstruktion. Samtliga erforderliga 

spänningar erhålles via en sexledarkabel 
från en separat enhet. Genom denna ka

bel ledes också lågfrekvensen till slut

steget. Sidogavlarna äro av 2 mm alu

miniumplåt. Frontpanelen har en 2 mm 

aluminiumplåt upp på halva höjden, 

samt en ytterpanel av masonit. Genom 

den senare får framsidan ett prydligare 

utseende, samtidigt som man spar på 
den dyrbarare plåten. En fin avstäm

ningsskala har erhållits aven 360-gra

ders celluloidskala på ett underlag av 
vitt papper. Apparatens förstärkning 

regleras genom att samtliga rör erhåller 
variabel gallerförspänning från poten
tiometern, som synes på ett av fotona. 

(Fig. 4.) 

åtkomliga. 

Trimningen 

För trimning av smala kortvågsband 

är en noggrant kalibrerad signalgene

rator önskvärd. Man kan dock reda 

sig med en enklare signalgenerator, 

genom att utföra finkalibreringen efter 
stationer med känd frekvens, men trim

ningsarbetet blir då betydligt mera tids
krävande. 

Först kontrolleras, att oscillatorkret

sen svänger på samtliga band, dvs. att 
gallerströmmen (genom Ra fig. 1) 

håller sig mellan 0,2-0,5 mA. Sedan 

ställes avstämningskondensatorn till 

hälften invriden, och 49 metersbandet 

inkopplas. En signal på i detta fall 6 150 

kpls inmatas, och oscillatorspoleus trim

kondensator justeras, tills signalen kom

mer in. Skulle man ej få in signalen, 
får man variera signalgeneratorns in

ställning tills man ser var oscillator

frekvensen hamnat, och sedan får man 
justera oscillatortrimmern och eventuellt 

även spolen, tills kretsen svänger på rätt 
frekvens. Därefter justeras tillhörande 
signalkretstrimmer tills maximal signal

styrka erhålles. 
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Fig. 5. Bakom panelen. 

LA RENT, T: Fyrpolteorier och /rclwcns
transjormationer. Kompendieförsäljningen, 
Tekniska Högskolans StudenLkår, Stock· 
holm. 292 sid. , iII., pris häft. kr. 22: 50. 

Analysen av den model'lla teletransmissions
teknikens byggelem ent , filt er, korrckliollskret
sar, ledningar, förstärkare etc., utföres i stor 
utsu'äckning med hjä.Ip av fyrpolreori . Någon 
_amman fattning i bokform av fyrpoItcorien 
har hittill s icke funnits på 'venska , och J el 
är därför med tillfrcdss lällebe man hä lsar 
ett arbete behandlande detta ämne, i all syn· 
nerh t som "n erkänd fackman här lagt fram 
itt vetand i en mycket läsvärd och hiltilI

gänglig fonn. om' bokens tite l antyder iir 
fram tällningen dock i viss mån ofulIst,indi" 
i avseende på fyrpol· och fill erteoricn. Vissel" 
ligen torde de flena förekommande ej allt för 
specielJa c1imensioneringsproblem kunna Iiisa;; 
på ett tekniskt och ekonomiskt försvarligt 
säLL med hjälp av bokens anvisnin!!ar. Men 
en framställning med vidare ulblickar över 
hela detta område hade varit av större värde 
genom att underlätta tillgodogörande av den 
uLländska facklitt eraturen och främja kon
struktivt nyskapande. 

Beräkningen av driftdämpnillgen grundas 
i boken helt på summering av spegel-, över
gångs- och å terverkningsdämpningarna. Dett a 
torde också i allmänhet vara det mest prak
t i ka, llIen ett omnämnande av andra beräk· 
ningömetoder hade säkert var it på sin plats. 
Man saknar vidare ett omnämnande av exem
pelvis möjligheterna till ensidigt it erativ hop· 
koppling av fyrpoler, som ju är av intresse 
såväl principiellt SOlU ur besparingssynpullkt. 
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Fig. 4. KV-enhetens fram sida. Avstämningsskalan manövreras med 
den mellersta ratten. Den högra ratten tillhör volymkontrollen och 
den vänstra tillhör bandomkopplaren, ehuru den senare ej erhållit 

riktig gradering. 

Motsvarande förfarande upprepas för ring i förhållande tiI! sign alfrekvensen i 
de övriga banden, varvid man alltid får varje särskilt fall. Jämför 
observera oscillatorfrekvensens place- i tabell l och 2. 

Tab ell 1. Data jör osdllatorkretsen. 

Band 19 m 

Ose. frekvens för bandmilt.! 
kp/ s 14800 
vstäm.ning kapacitan , pF 12 150 

Avst,imningsinduktans, .uH 0,8 
Illa.! van " 4,5 
rådd iarneter, mm 1,5 

B ,'räkn ad banrlbredd, kp ! 1600 

uppgifterna 

4,9 /l1 

6600 

120- 150 


4,6 

12,5 

0,8 

800 


41/l1 49m 
- I I I I I 

25 /l1 31 m 

ll. 400 10100 

120- r O 120-150 


1,4 1,8 

6,5 7,5 

1,2 1,0 


1200 1100 


Tab ell 2. Daw lör signalkretsen. 

Band 19 m 25 JU 31111 

41 m 

7600 
120-150 

3,8 
11 ,5 
0,8 
900 

15 100- Il 700 9400Frekvensomriide, kp / s 
15400 12000 9900I 
15 2,~0 

Avstämllingskapacitans, pF 
rBandmitt, kp/ s 

50 
IStämspoleinduktans, .uH 2,2 
I St~mspole a~tal . varv I 8,5 
IStamsPole tnidd,um., mm 1,0 
Ant ennspole antal varv 3,25 
Antennspole tråddiam. mm 0,8I, 

11 850 9650 
50 50 
3,6 5,4 
10,5 13,5 
0,9 0,8 
3,75 5,75 
0,7 I 0,5 

7000-

I 
6000

7300 6300 

7150 6ro 


50 50 

10,0 13,4 

18,5 22,5 

0,7 0.6 


5,75 5,75 

0,5 0,5 


I 


I 
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Över huvud taget framställes spegelanpass
ning som något generellt eftersträvansvärt. 
Härvidlag tord e dock t. ex. en hel del radio
män ha en något avvikande mening. 

Det matematiska underlaget för studiet m' 
insvängningsförlopp ges en utmärkt framställ
ning i bokens början. Tyvärr begränsas an
Yiindningen härav i boken till härledning av 
grupphastigheten för lednin gar. Något liknan
de gäller de mekanisk·elektriska analogierna, 
där förf. inskränker sig till en rätt elementär 
redoo-örelse för hydromekaniska motsvarighe
tcr LiJl olika tvåpoler under framh ållande av 
fyrpolteoriens stora användbarhet för studiet 
av mekaniska och akustiska förlopp. 

Någon gång begagnar förf. allmänna tale
sätt som äro föga upplysand e. Thevenins teo
rem' kunde sålunda med fördel ha återgivits 
i den vanligen förekommande mera koncisa 
och åskådliga formuleringen. Nu vill man inte 
tillråda en därmed ej förut förtrogen läsare 
att på egen hand försöka tillämpa teoremet 
på praktiska problem. 

Av frekven stran sformation ernas teori och 
tillämpning ges en mycket fyllig framställ
ning, väl ägnad att belysa dessa transforma
tioners mångsidiga användbarhet såväl för 
klarlä<T<Tande av olika Iteore tiska samman
hang ;;m för den praktiska dimensioneringen 
av filter och andra transmissionselement. På 
frekvenstrans formationernas område har ju bo
kens författare gjort en banbrytande insats, 
och det är att förvän ta, att framl äggandet 
av hans forskningsresultat i denna överskåd
liga form kommer att avsevärt bredda till
lämpningen av dem här i landet. 

Det ma emellertid icke förtänkas läsaren, 
om han ibland frågar Sig, om int e använd
ningen av frekvenstransformationerna drives 
väl långt. Crundekvationerna för ledningen 
erhåll as genom att den förlustfria ledn ingen 
härledes ur en filt erke dja genom limesöver
gang, va refter förlust 'rna infogas medelst frek
ve 1stransformering med s. k. tv talsfunk tio
ner. Den konven tionella härl edningen av ifrå
gavarandc ekvation r l;,hom Wsning till t 1,
grafekvationen är nog mera klarläggande be
trä ffand e del fysikaliska skeendet. Detta en
dasL omnämnt ~OIII etl e.'<::mpel. 

Bla nd bok ns inucldill Illa för övrigt fram
hå ll as teorier för l edn ing~lJalan ser. inträng
Il i"~ fenomen i cylindrLka ledare samt fö r
stärkar be traktade , Olll fyrpolnät (genere
rande å terkoppLing, mot koppling, stabilitet). 
En redogörelse för en av bokens författar" 
angiven matema tisk behandling av vi sa an
tenntyper avslutar arbetet, men förefaller ej 
organ isk t samma nhänga med dess innehlill i 
l,)vrig t. 

Bokens utstvrscl är till talande med en 
mängd omsorg .'fullt ntförda il lustrat ioner och 
en uppställning, som må te sägas vara före
bildlig i sin reda och överskådlighet. 

E Waldelius 

POP L.Ä.R RADIO: radiolexikon, del 7, 
Stockholm 1948. Nordisk Rotogravyr. S. 
343- 394. Pris kr l: 50. 
Av POPULÄIl BA DTO: ,; radiolexikon, som 

från början planlad s av POPULÄR RADIO: 5 
förre redaktör W Stoclrman oeh vars första 
del utkom 1943, har hittills utkommit sex 
delar omfattande ord från A- till Induktans
koppling. De första sex delarna utkom j snabb 
följd men eft er sjätte delen, som utkom 1945, 
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har det av olika orsaker hli"it ett uppehåll 
i utgivningen. 

Nu föreligger emellertid del 7 av detta 
radiolexikon. Det är civilingenjör Bengt Anda, 
som fort satt arbetet efter ingenjör StockllIan. 
Man kan konstatera, att den nye författaren 
i stort sett lagt upp arbetet efter samma rikt
linjer, som från början uppgjordes lör radio
lexikonet, dvs. det skulle bli en uppslagsbok 
inte endast för radioteknikcr utan även för 
amatörer, som gärna vill ha praktiska syn
punkter på problemen belysta. 

Del 7 av radiolexikonet omfattar ord från 
Induktansnormal till K eramisk kondensator. 
Här återfinnes exempelvis koncentrerade upp
gifter om bl. a. isolermaterial, interferens, 
inimpendans, jonisation, jonosfären, katod
strålerör för att nämna några av de mera ut
förligt behandlade uppslagsorden. Givetvis 
kan det råda delade meningar om vad som 
bör tagas med och vad som bör uteslutas i 
en uppslagsbok av detta slag. Sålunda anser 
anmälaren, att induktionsapparater och joni
sationsmanometer (för uppmätning av hög
vakuum), som ju är mycket speciella anord
ningar, blivit onödigt utförligt behandlade, me
dan däremot uppgifterna om katod koppling, 
varmed författaren avser anodjordat först är
kar s teg (»cathode followcr»), äro väl knapp
händiga med hänsyn till det vid sträckta an
vändningsområde, som denna förstärkarkopp
ling fått under senare år. 

I det stora hela synes emellertid förf. 
lyckats väl med att få med väsentligheter 
inom det begränsade utrymmet, som stått till 
buds. Och likaså är det inte mycket att an
märka mot vederhäftigheten. Några erinringar 
kan emellertid vara på sin plats. 

Under uppslagsordet »lnduktansspole~ bor
de nog någon approximativ formel medtagits 
åt min stone för beräkning av enkellagriga spo
lar, exempelvis Nagaokas form el med diagram 
för konstantbe~tälllningen. Det skulle ha varit 
välkommet för amatörer. Artikeln om »lnter
ferensfrekvensmeteT» har blivit ganska svår
begriplig genom att förf. på sina stäJlen 
använd er termen »återkoppling» för att be
teckna avstämning. »Karakt cri sti k» är impe· 
damen för en lednin g uppger föd_ men borde 
kanske tillagt , alt det giiller endast för oänd
ligt lå ng ledning. ArLikeln om »Inimperlans» 
borde no[\ komplett eras med en uppg ifL om 
atl forml erna endast o-äller under förut sä i t
ning att arb t' punkten valts Ii, att galler
, lröm i röret ej ll ppSL' r. 

r uomenklatursynpunkt är inte mycket att 
an märka. Förf. använder emell ertid ställvis 
kel s i stället för kp! s och kapacitet i stället 
för ka pacitans. 

POP LÄR RADIO: s radial ikon, som 
komple tt kommer att omfatta 14 de lar, kom
mer enli" t uppgift från förlaget i for tsätt
ningen att utges i snabb följd. Del 8-10 vän
tas snart bli tryckfärdiga och de återstående 
delarna är under arbete. Det kompletta ver
ket kommer utan tvivel att bli en utomordent
li" t värdefull uppsla <Tsbok för radiotekniker 
och amatörer, som vill ha cn chans att be
kvämt klara ut inn ebörden av nya termer, 
80m vederbörande påträffar i böcker och tid
ökrifter, termer, som kanske annars skulle 
missuppfattas. l\Ian får hälsa detta nya till
skott ti1l vår magra radiotekniska facklittera
tur med stor tillfredsställelse. 

s. 

Radiokonferenserna . . . Forts . fr. s. 87. 
såväl Lueern- som Montreuxplanerna är skill
naden mellan närliggande stationer med några 
få undantag 9 kp/ s inom mellanvågsbandet. 
Några delegater inom kommitten ansåg delta 

vara för litet; man skulle alltför lätt fåstör
ningar från frekvensgrannen, särskilt vid natt
mottagning på långdistans. För att säkerställa 

ett skydd om 40 dB vid 2 mV/ m fältstyrka 
ansågs, att den önskade signalens fält styrka 
skulle vara 5 gånger större än frekvensgran
nens fält styrka vid en separation om 9 kp/ s, 
under det att vid en separation om 10 kp/ s 
den önskade signalens fältstyrka endast behö
ver vara 2 gånger större än frekvensgrannens. 
Vid 10 kp/ s frekvensseparation skulle en ra

diostation, som arbetar med exklusiv frekven s, 
få en betydligt större mottagningszon än vid 

9 kp/s frekvensseparation. Häremot invändes 
att för det första innebär en frekvenssepara
tion om 10 kp,ls, att antalet sändningskana

ler blir 10 Ofo mindre än vid 9 kp/s, efter
som frekvensbandet för rundradiobruk ej kan 

ändras. Antalet klInaler inom mellanvågsban
det blir 120 vid 9 kp/ s och 108 vid 10 kp/s 
frekvensseparation dvs. 12 kanaler mindre. 

Om dessa 12 kanaler var och en delades av 
två il tre stationer, skull e reduktionen i an· 
talet stationer i 10 kp / s-planen bli 24-36, 
vilket sannolikt skulle kompensera den even
tuellt större mottagning. zonen "id 10 kpi s 
separation . Dessutom anfördes, att på de av

stånd från den önskade stationen, där de 
nämnda fält styrkeförhållandena mellan ön
skad signal och störand e signal från fre
kvensgranne skulle kunna jämföras, är mot

tagll in gen på grund av se lektiv fading på den 
ömkade signalen reda n "" försämrad, att för
delen med 10 kp '5 eparution framför 9 kp/ . 

endast har teoretisk t värde. 
Efter 2 lj2 månaders di skuterande avbröt s 

kOIlHlli Lten arbete och tvil. förs lag till fre
kvensplancr överl äm nades till konferensen. 

Den ena planen - 10 kp/ s-planen - var ut
arbetad av Ry sland och lugo 'Im'ien och den 
andra planen - 9 kpi;;-plallcn - av dc öv
riga 6 ländernas representanter. 

Då den europeiska rundradiokonferensen 
den 25 jWli började sitt arbete i Köpenham rI 
förelåg sålunda tva för"lag, upprättade enligt 
olika principer. Detta gav naturligtvis ingen 

god sta rt åt konferensen. Principdiskussioner
Ila kOIn genast igång igen, nlen nu mellan 

32 nationer i stället för tidigare 8, vilket 
naturligtvis inte gjorde saken lättare. 

Efter nära två nlånaders diskussioner fram
lade konferensen emellertid ett förslag till 
våglängdsplan. Sju stater, däribland Sverige, 
accep terade inte planen. Anledning härtill 
var bl. tI_, att Sverige hade begärt 12 frekven
ser inalles, därav tre exklusiva, nämligen tor 
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DUC r 

Fig. 1. Duct över en havsyta. Strålknippena 1 och 4 genomtränger Fig. 2. Uuct belägen strax över jordytan. Strålknippena 1 och 4 
ducten, under det alt knippena 2 och 3 är instängda ivågledaren . genomtränger dueten, under det alt knippen a 2 och 3 är instängda 
Bilden hämlad ur »Tekniska Meddelanden från Kungl. Telegraf· i vägledaren. Bilden hämtad ur ) Tekniska l\1eddelanden från Kungl. 

styrelsen» nr 4/ 1948. 

Motala, Stockholm och Hörby och de övriga 
delade. Sverige fick emellertid exklusiva fre
kvenser endast föl' Motala och HJ rby. Stock
holm skulle få frekvens med Kairo. De flesta 
av de frekvenser som Sverige skulle fä är 
högre än de nuvarande och dessutom skulle 
ett par synkrongruppss tationer få delningar. 
som inte var särskilt bra. 

Då de svenska önskemålen i flera avseen· 
den inte blev beaktade, ansåg de svenska de
legaterna alt man inte borde acceptera pla
nen. Man ansåg sig härigenom få friare hän
der och man anser att man alltid har möj
ligheter alt inom ramen av Atlantic City-kon
ventionen finna sådana inplaceringar av miss
gynnade stationer, utt de kan tolereras av 
syskonstationer i andra länder. 

URS /-kongressen i Stockholm 

URSI-kongressen, som sammanträdd e i juli 
i Stockholm mi!d S venska NationalkommiU en 
för 1!etenskaplig radio som värd behandlade 
en rad mera vetenskapliga frågor, framförallt 
beträffande radiovågornas utbredn ing. 

Under senare år har lroposfärens inverkan 
på radiovågornas utbredning kommit alltmer 
i förgrund en, vilket hänger samman med till 
komslen av radar. Elt nytt begrepp har på 
senare tid här tillkommit, nämligen det eng
elska ordet »du(,t,), som varit föremål för en 
av URSI-konunitteernas undersökningar. Med 
dnct förstås förekomsten av elt skikt i den 
lägre atmosfären med sådan brytnings index, 
alt s trålning som inkommcI' i skiktet, under
går refraktion och återhö jes i riktning mot 
jorden. Ligger ducten nära jordytan , blir 
vågen instängd mellan densamma och jord
ytan och fortplantar sig i upprepade skult 
över ansenliga avstånd . Ducten är i detta 
fall att betrakta som en vägledare och fun ge
rar som 
i förh ållande 

Orsaken till 

tempera lur-
kan en duc t 
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även sudau, om våglängden är kort 
till skiktets tjocklek. 

uppkomsten av ducts ligger 
helt i de meteorologiska förhålland ena, bl. a. 

oeh fuktighetsgrad ient. Sålunda 
,~ nl ig t amerikanska und ersök-

TelegrafHyrelsen) nr 4/ 1948. 

ningar lätt uppkomma längs med kuster, då 
varm torr luft från land driver ut över ha
vet med en jämförelsevis lägre temperatur. 
Ducten kan härvid ligga endast nåra få me
ter över havsytan, där instängning av strål
ningen således äger rum. Duetfenomenen gör 
sig särskilt gällande på centimetervågor. Un
der krige t rapporterades ofta, att radarräck· 
vidden till fartyg eller kustlinje tack vare så
dan superrefraktion kund e uppgå till feno
menala distanser, samtidigt som avståndet för 
lokalisering av fl ygplan var reducerat. Det 
gamla hederliga Ilttryeket att radiovågor går 
fram genom dimma och mörker oberoende av 
väderleken håller sålunda inte längre streck. 

Av dr Gösta Siljeholm lämnades vid kon
gressen en redo <sörclse om några und ersök
ningar ,som av svenska radioamatörer gjort,; 
i samarbete med -ationalkommitten för ve
tenskaplig radio. Det gällde en serie försök 
mellan Stockholm och Norrköping, där det 
knnde påvisas, att trafikmöjligheterna på S m 
bandet kunde bestämmas ur medelst radio
sond tagna meterologiska data för tempera
tur och relativ fnktigh et, samt att förekomst 
av inversion i kurvan för den relativa fuk
tigheten utgjord e kriterium om förbindelse 
knnde etableras eller ej . Om ett dnctförhål
lande här föreligger högre upp i troposfären 
låter sig inte med säkerhet bedömas. 

De jonosfäriska förhållandena ha också va
rit föremål för URSI-kongressens överlägg
ningar. Sedan tiden för Appletons första jo
nosfär sonderingar i början av 3D-talet har 
man fått ett rikhaltigt stati stiskt material be
träffande jonosfärens reguljära dygns- och 
' rsvariationer under den ll-åriga solfläcks
cykeln . P å detta material och konlinuerligt 
pågående mätningar bygger de långtidsprog
noser, som puhliecras rörande val av lämplig 
frekvens för olika kommersiella radiofö rbin
delser. Men vid sidan härav inträffar ofta, i 
regel tämligen kortvariga fenomen, dA lång
d istanstrafik på korl våg hd t lamslås, s. k. 
fade-out perioder, samtidigt varmed en för

stärkning av signaler på lå ngvåg äger runl. 

Det vore för den kommersiella trafiken givet
vis av stort värde att få varningar om radio
vädret även vid sporadiskt inträffande stör
ningar. Radiovädrets skiftande karaktär be
ror i för~ ta hand på jonosfärens elektriska 
egenskaper, dess struktur och joniseringsgrad. 
IVIen jonosfären i sin tur är en funktion av 
solens ultravioletta strålning och förhållan
dena pil. solatmosfären. Tidigare har man helt 
enkelt ~agt , att dessa fenomen utgjorde eJ' 
funktion av solfläckarnas antal och s torlek. 
En analys av företeelserna visar emellertid , 
att det är speciella förlopp isolatmosfären, 
som ger upphov till ifrågavarande störningar 
i jonosfären_ 

För att utreda dessa förhålland en och möj
liggöra dagliga eller varannandags prognoser 
för radiovädret jämte tillhörande stormvar
ningar har ett stort antal jonosfärmätning~

stationer npprättats i skilda lä,nder. I Sverige 
har telegrafstyreIsen en fält station i gäng se
dan september 1947 i Luleå, där regelbundna 
jonosfärsvep ta~ varannan timme eller vid 
speciella tillfällen kontinuerligt , vidare har 
Chalmers tekniska högskola i år inrättat en 
station i Kiruna. Liknande mätningar verk
s tälls dessutom vid Chalmers i Göteborg och 
vid Stockholms observatorium. Avsikten med 
dessa stationer är dels vetenskaplig forskning, 
dels att bidraga till den praktiska lösningen 
av frå gan om prognoser för radiovädret. 

De jonosfäriska förhållandena är, som ovan 
nämnts, en funklian av solatmosfärens beskaf
fenhet. Det har allt sA varit nödvändigt att 
härutinnan gå samman med i första hand 
astronomerna men även jordmagnetikerna. In
om den svenska nationaJkommitten för veten
skaplig radio har sålnnda tillsatts ett arbets
utskott för att gemensam l hearbeta det mu
terial, som föreligger i form av flera tusen 
jonosfärosc illogram och söka korrelationen 
mellan dc solära fö'reteelscrna och deras jo
nosfäriska följdverkningar. 

Är 1932 observerade K G Jansky vis ' 8 

störningar vid mottagning på IS m bandet, 
vilka icke varierade med d)'gnspcriodicitct 
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glegant exteriör i-il' kiinneteclmet för Elektl'o
Champions nya förstiil'kar~erie 

överskådlig och i5ta!Ji! uppbyggnad mecl an\"iindande 
av bii sta ma terial 

En geuLlllltiinkt Od1 vtil ut-arbetad kons truktion 
borgar för ett gott l'esulta t 

Värdesätter Ni kvalitet 

köp från OSS! 

Vi kunna erbjuda Eder omgående leverans 

från lager av våra nya förstärkare 

Typ GM28 med 25 watts uteffekt 

Typ GM50 med 50 watts uteffekt 

Gemensamma telmiska data: 

Ingi'tllgar llled lllixer föl' tytl mikrofoner, lngling föl' nålmikro
fon (pick-up), Bas- och diskanthlijlling i tre steg, Kontinnel'
ligt va riabel kluugflirgsreglel'ing, l j tspiinuing 50 volt enligt 
SgN:8 nya uormer, Enastående IjUllkralite, stor ldinslighet och 
låg brnmni\":1 iil'() ullUHd,unde drag i den nya förstiirkarserlell 

FI'än lager I{all dessutom levereras: 

HÖGTALARE 
fl\' fabrikat PHILIPS, SIUS och VOXTOXE 

MIKROFONER 
nY fabrikat ROXETTE, PEARL och i\IY:\lI~X 

Centralanläggningar 

och Snabbtelefoner 

Radiorör och Radiomaterial 

av bästa märken 

ÖnsJrar Ni ka talog 


eller 


narmare upplysningar 


skriv eller nng 


E h re n s v ö r d s g a t a n 1- 3 S t o c k h o rmELEKTRISKA AB CHAMPION 
Telefoner 522528, 522529, 522630 

ING, GOSTA B~CKSTROM 



utan med en periodicitet av 23 tim. och 56 
min., motsvarande i runt tal jordens omlopps
tid i förhållande till s tj ärntiden. Jansky drog 
härav slutsatsen, att strålningen till sitt ur

sprung var s tellär. Förhllllandet saknade då 

aH betydelse och föll i glömska. Men det 
å teruppväcktes under s is ta världskriget i form 
av störningar hos känsliga radarnlOt tagare. 
Efter Janskys upptäckt av den stellära elektro
magneti ska s trålningen gjordes upptäckten, 
att även solen ut sänder radiostrålning, som är 
förnimbar i känsliga radiomottagare. 

De solära radiostörningarna indelas i en 
kontinuerligt fortgående strålning, som ger 
upphov till ett konstant bakgrundsljud , samt 

i en variabel intensivare strålning beroende på 
snabbt skeende, vå ldsanuna rubbningar i .01· 
atmosfären. Upptäckten av denna anormala 
elektromagnetiska strålning gjordes av Apple
ton och H ey så sent som 1946. Som bekant 

är solaktivit eten. s törst under perioder av 
~olfläcksmaxima. Vid sista solfläcbmaximi
perioden 1936-1938 observe rades förekom
sten av en visslande störton på kortvåg, vU
ken då till skrevs antingen från solen emane
rande ledande par tiklar eller företee lser i 
jonosfären. Nu gängse förklaringar ställer 
sådana anormala s törningar i förbindelse med 
väldiga rubhningar i sol a tmosJärc ll , närmast 
analoga med vå ra askväder. 

Vad den stellära elektromagnetiska s trål
ningen beträffar, rör man sig på e tt område, 

där man än så länge blott konstaterat faktum 
och där fält et är fritt för hypot eser av skilda 
slag. Med användning av paraboliska rikt

mottagare har man dock kunna fastställa, 
a tt s trålningens ursprung bl. a. är att söka 
i Vintergatans s tj ärnsystem, Härmare bestämt 

stjärnhilden Svanen. 
F ör fort satt internationellt samarbete be

slöLs att i U RSl :s bulletiner framdeles pu
blicera jonosfäri ska timsvariationer under fem 
magnetiskt störningsfria och fem magnetiskt 
maximalt störda dagar i varje månad även

som jord magnet iska obse rva tioner under sam· 
ma tid_ 

S tudiet av de almosjiiriska störn ingarna, som 
tillkommer en annan av URSI: s kommitteer 
avser i första h , nd klarläggandet av stör
ningarnas ursprung och karaktär samt dera,; 

relation till me t ~orologis k a förh ållanden. För 
studiet. av de a tmosfäri ska störningarna er
fordras i första hand snabbverkande osc illo
grafer för registrering av förloppen, som för
siggå r med mikrosekunders varaktighet. För 
det andra gäller dct att lokalisera ursprunget 
av de a lmo,färiska urladdningarna, saväl de 

lokala som dem som sträcker sig över hela 
kontinenter, oc h i samband därmed finna 
korrelationen till samtidigt skeende meteoro

logiska fenom~n . För lokaliserin g av åsk

eller andra störningscentra nyttjas radiope j

ling. Problemet har angripits med an vänd
ning av olika pejlsystem och från olika ut
gångspunkter. För det tredje slutligen er

fordras uppmätning av nrladdningarnas elek
tromagnetiska f:iltändringar. 

Till denna kommitte hör även frågor rö 

rande radions, främst då radarmetoders, an
vändning för ,'aniiga praktiska väderleksprog

noser. Radar kan så lunda nyttjas för att över 
måttliga avstånd , 100 il 120 km, med stor 
noggrannhet konstatera förekomsten av regn
droppar och hagelkorn i atmosfären. Med 

kännedom härom kan slutsatser dragas och 
prognoser ställas rörande eventuell nederbörd . 

Amerikanska • .. Forts_ fr. s. 99 

andra. Klocka finns som extra tillbehör. 
Priserna för möblerna varierar mellan 
$ 995 och $1 995. Fig. 16 visar en av 
modellerna. Dessa äro mycket exklusiva 

med t. ex. nålraspfilter, påkostade hög
talare osv. Snabbspolning av tråden kan 
utföras på 3 min_ för en entimmesspole. 

Kan även fås utan FM med två kort
vågsband för samma pris. Förutom 

AMERIKANSKA RADIORÖR 

,för leverans ontgående från lager: 

OU :-\84 (je., (i S K7 l ~Z:-'; say \ ' H-l Ot; 81~) 

J .\;;CT ;;\ :4(; (; se: e. ~7G 'l' 14J~() 11,:\",(; 1' YR-];:;O SGG-.\ 
1ATC;T ;; \,4C; (il Hi o 'QT 2;:;LuG T ]1'"[', GT 807 Oj.; 
1 3GT' ;;Y3(3'1' (i ni (iSQ , GT 2.") z;; 117Z (]L; 'J ' 810 Han 
l G4UT SH G (jF ()( ~T ess, :1 ;; .\;) \ ' H -'j:; -' l :! 102:; 
lnGG f') Z;·t liF ( ; OYUUT 3;; f,fa ; T 

J U;;GT 0.'\T (iHG nX·j GT ::liJS.' 1S 
1L U4 (i.\ S(]T eJ;) 7117 ~; .:; \V4 

J.L~3f} (j AeT O.J .' C T 71-'T 3;:;z ;:; (; l' Nya datalJöck er över ReA-rör 
1:\,;)G'1' (iAG " (iK, 12ATli 42 

mI inkomnll,'
11'5GT OAG 7 0K8 12BAO 43 
lQ.jGT OAK5 ur;()(~ 12BEG 47 »H E'eei"in" '1'ulJe :.\IallunJ» . . . . . , .. . Kr. l: 50 
m,) (i AJ'-: 6 tiL 7 12.];)( :'1' ;;OB;; 

»Air-coolE' !l Tmlls llJit t ing 'l'ubes» » 1 : 2ä 
1S4 OA L;:; (;~7G 'I' 12Q7 G'1' .j OLHGT 

Hiif te mc(l (I nta ij" er fo tocplJer , 1'1'4 O.\.QO GQTGT 12SA 7 70L TG'1' 
ka to(lstrttl e- och RJ)E'c ial rö r .. . » {l: 45 1 'l\jG'1' GAT(i UR7 12S]17 75 

IV G.HiG GS7G 12S K7 7G V :o ön'r lllol.t.agarriJr. .. ........ . . .. » O: 45 

2Ail GRAG GSG7 12S L7GT 77 D :o öye r gns fyIltl n och fö r s tU l' 
:3Q4 OBE O 6S H7 12 ' :\'7G T so kaLT;;!" . . . .. . ... .... ........ ... . . .. .... . » O: 4ä 
aQiJ om GS.T7 1 2SQ7 83 

Värtavägen 57, STOCKHOLMJOBt\N Lt\GERfRANTZ Tel. 613308, 617128 
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En 'ReA rörvoltmeter 

ger valuta lör pengarna 


Voltohmyst 195-A 
Denna rörroltm etcr har tack ,"are s iu vii i f"re nomUinktu 
l.:onstruktioll, itt gelligna utfö rand e o'h billiga pris, f~ttt 
e n my(;J.:e t \'i d ..l) trikkt aln'lind nin g stl\'äl för la 1.>0 l"'ato ne
uru cten ~onl ,tierv ice. 
I lls trlllll'cnte t har !injiir frekveusklln'u frun 30 ph·-lOO 
kp/s , mäter lik- och viixe lspiiul1illgar upp till 1000 Y 
,;a mt UlOtst!lnd upp ti ll 1000 n i 6 områden. LUgsta mUt
omr[ule 0-.5 V Iik- eller vUxelspällllin . 

:\!ed en scparnt I.rl s tallmätlu-opp 


ulstrii ckes f"el"'euso'lllriide t ulJ\l<lt till 100 ~Ir>/". 


Pris }(r. 395: -. Witkropp Kr. 45:-. 

Le\'ersns f rån lage r. 

HF-Voltohmyst WV-7S A 
)Wjliggiir mätningar :in·da upp t ill 250 Mp/" med hjii l" 
uven ti ll in strulU clltc t h ö rande diod-mii t krOI)J). )Wtcr 
lik - och "Uxc ISI)iillningar upp till 1 000 V sam t lIlo ts t;lnd 
npp till 1 000 ~IO i t; omr'"len . 6 miitOlnr"deu "id s piin 
ningsmiitninp:a r. LUgst.n OIll!': det 0-3 V. 
Pris Ii.r. 750: -, Lln~rallS från lager . 

Batteri-Voltohmyst WV-65 A 
Kon struerad för att möjlig-gUra l11:itnin~ur. dlit' niit s pnn
TJing ej fi nns att tilln-;l. Ö miitomr: den fiir likspä nning 
(liig- i<\ta 3 V) ti4'lm t 5 amrliden vid y~ix f' l s p. (lugsla 
0- 10 Y). 
f; omr. för motst.-m:i tll. upp ti ll 1 000 ~Hl. 


~led s eparat )(ristnlbnätkropp utsträckes frckren solllrtl{lct 

till 100 ~Ip/" . 


Pris Ji:r, 485 : - . Le"t~ ru.n~ frun lager . 

"l @iintla. giirnu. broschyrer elle-r ett i llstru.nlcllt till på
§{.ae lu] e . 

VOltOlUllyst 195-A 

"\
Master Voltohmyst WV-95 A 
1> Il senaste lll ell lcmnll'1l i ReA: 8 r örvo lt m eters e ri e Iml~tl ger förutom t' vJinu i ng's- , ström - och mots tl.i lld ~ 
m:itning även miitniIlg- a\' kapaeitnllR. 
StrömmUtning frå n lu.1- 1U A. 
Kllpn citull smii tni ng f~,Ul 5 p F-IOOO uf". 
Frekvellsom rålle 30 IJ/s-~50 Mp/s. . 

'-, ____________________________________________________________ _. I{ r, _ O:_l5_:_--• 1._e_v_~r_a_I_I" r_r_å_II__ __-----~}_._ri ____ l_.~ ____ __ 1a_g_.e_r_.~____

Instrument för alla teletekniska mätproblem 

EI.EKTRONIKBOLAGET AB 

Kungsgat.an 34 - Stocliholm - Tel. Mätinstrument 21 62 90 - Radiorör 21 62 92. 

http:Kungsgat.an


RADIORÖR 

OCK DERAS ANVANDN.ING 

n,' DIplomIng. J . Deketh. 

bea rbetad för svenska 


1\'" Professor F: . I.öflj;'ren. 

474 sidor, inb. kr. 27: 40. 


Boken Hr en lUngc yäutuu (;vcl'siittninh{ o~h 
bearbetning av Philips bekanta arbete "Grund 
lagen de r Höhrentechnik", ~olU nu framlil g::'ps 
för den ,,'cnska fackpublIken. 

Ingen :-:oerviceman inon1 ra()iotcl~niken kan 
nndvara boken. och för allu som pil ett ell pr 
allnat sHtt syss lar metl radiorör blir denna 
hok det ,wenska s tandardverket. På Teknisl;a 
Hög,1'I\:olau är de n införd .som obltgator b:il\: 
kursbol;. 

Siind In Er beställning på nedanstilende ku 
pong och begiir samtidigt att fil ett ~ratls 
abonnemang pli "Lindst,'lhls Boknyheter". som 
utges med ci rka 2 månaders meJlanruln och 
upptar s,h',U utländ.ska som s \'cnska fackny
heter. 

AB HENRIK LINDSTÄHLS BOKHANDEL 
O<lengntan 22 - Stockholm. 

{;n,lcrtetknlld rekT. pr 1' .... Uör.kott I 
...... ex . Deketh-Löfgren. Radiori,ir :l 27: GO. I 
...... ex. LitHls t:'lhl s Boknrhelc r som fort •. 

utan k os tnad. I 
NnnlU: ...... . ............. . . . . . .. ....... . ... . .............. . 
 I 
Adress: 

möblerna tillverkas även den portabla 
»Dynaport», som även innehåller gram
monfon och radio. Priset är $ 595. 

Radionie Equipmelll Co. 170 Nassau 
St. Dept. 51, New York 7, N. Y. säljer 
»Mail-a-voice» modell BK-SOl. Denna 
är en bärbar mindre apparat som arbe
tar med pappersskivor belagda med 
magnetiskt material. Skivorna kan vi
kas ihop, postas, och användas uppre
pade gånger. Apparaten väger 6,9 kg, 
har ett frekvensområde av 100--3 000 
p/ s och kos.tar $ 49,50. 20 st. »skivor» 
kostar $ 1,49 med en speltid av 3 1/ 4 
min. per »skiva». 

På grund av svårigheterna att få tag 
i adresserna och uppgifterna, är det tro
ligt att det finns flera tillverkare av 
magnetofoner och flera magnetofon
modeller än de som finns uppräknade 
i denna artikel. Trots denna uppenbara 
brist vågar författaren hoppas, att arti
keln skall kunna försvara sin plats bland 
den på svenska hittills rätt så sparsam
ma litteraturen om magnetofoner. 

Nytt högeffektstroboskop. 
Philips forskningslaboratorier har utvecklat 

ett stroboskop som möjliggör exponerings
tider på 3-10 flS. Principiellt består strobo
skopet aven gasurladdningslampa med re
flektor. Genom denna lampa sändes en hög· 
spänd strömstöt med stor strömstyrka. Resul
tatet blir en kraftig ljusblixt som riktas mot 
det föremål som skall fotograferas. Om detta 
befinner sig i ett mörkt rum och kameraobjek
tivet är öppet blir exponeringstiden lika med 
ljusblixtens varaktighet. Blixten är som nämnts 
mycket kortvarig och genom den höga spän
ningen och strömstyrkan ytterst intensiv. 
Momentana effekten i lampan uppgår sålunda 
till omkring 200 kW, vilket ger en belysnings
styrka av 10(1000000 lux i reflektorns riktning 
Lj uss tyrkan är sålunda tillräcklig för att trots 
den korta belysningstiden medge exponering 
med små bländare. 

Lampan kan inställas för att ge anlingen 
en blixt i sänder eller för att ge en kontinuer
lig serie blixtar, som till antalet varierar mel
lan 0,25 och 250 st. per sekund. Om man t. ex. 
betraktar en roterande eller på annat sätt rör
lig maskindel i ett sådant blinkande ljus synes 
vid varje blixt maskindelen stå stilla. Om man 
nu avpassar antalet blixtar efter rörelsehastig
heten kan man få maskindelen att för ögat 
antingen synas stillastående eller också röra 
Big långsamt så att man direkt kan studera 
eller fotografera röre]seförloppet. 

VITROHM:s 
Potentiometrar Trådlindade motstånd 

med S-märkt tryck- och dragströmbrytare 

Finnes i föIj ande ohm

värden: 

50 K, 100 Kohm 

0,25 och 0,.5 megohm 

l och 2 megohm 

D:o utan strömbrytare: 

10 K, 25 K, 100 Kohm 

0,25 och 0,5 megohm 

l och 2 megohm 

Grafitmotstånd 1/ 4, 1/ 2 och l watt 

Levereras värden upp till 160 watt. 
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Vi leverera även:. 
Ton- o . signalgeneratorer 
:Frekvensnormoler 
Rörvoltmetrar 
Mätbryggor 
ToveHnstrument 
Precisionsinstrument 
m. fl. standard och 
specialinstrument 
Transformatorer 
Drosslar 
m. m. 

U N 	IVE R SA L I N S T R U M E N T 
TYP T6 

Användbart för såväl svag- som starkström 

Mätområden (lik- och växelström): 

Ström : SOO,llA, 2 mA, lOmA, SO mA, 2S0mA, 1 A, 10A 

Spänning (2000 ohm/V): 2 V, 10 V, SO V, 250 V, 1000 V 

Motstånd: 1-lS000 ohm, 1000 ohm-1,SMegohm (batt.4,SV) 


1000 ohm - 2 Megohm (nät 110 V VS) 
Decibelmätning: -10 till +SO dB uppdelat på 4 områden 
Kapacitans: 0,001 - 3S,lIF uppdelat på 6 områden 
Knivvisare och spegelskala 
Mätnoggrannhet: ± 1,S % 

ETT PRECISIONSIN'STRUMf NT TILL STANDARDPRIS 

EIEKTRO
AB EIEKTROBORIG ?BORG 

S:t Eriksgatan 44 - STOCKHOLM - Tel. 511750, 151755 

BEREC-
engelskt kvalitetsbatteri av 

Ever Readys välkända tillverkning 

F 4:l ;i! 	 Pennli crht-lmUcri 1,;:; V, H X 4i) m lll fö r instrument, 
medieinska uppa ra ter och llI in iatyrfiekla mpor. 

i<' 4:~02 	 ~\ llodlJtl tte r i (j7.5 V, 70 X33 X OO mm. 

F 4:l01 	 Anodbatte ri 4;:; V, !H X 87 X UO Ullll . 

Ame rikans ka rö r - la ndets s törsta so rtering. 

El! l'opeislm rörtYl1cr. 

Ame r ilm !)ska mots tånd. 

Generalagent: 
Komplett prislista tillhanda

hålles radiohandlaremaan radio a.b. 
och servicemänSTOCKHOLM GOTEBORG MALMO KALMAR 


Möstar Samuelsg. 56 B Odinsgatcn 20 Friisgatan 6 Storgatan 47 

Tel. 230360 Tel. 150587 Tel . 31223 rel. 2481 


-
to, .r.~ ...-,: ...~~:~ 
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Bättre DX-mottagning! 

TOROTOR 

AMATORCENTRAL 


med högfl'eln'enssteg och ba.ndsIlridnjng 

)Ic l8U m. band :1.4- 4 
10» » 6,9- 7.4 » '--ri s 

Omrilden: l1	UJ» » 13.9-14.,4» 69:
15» » 20.9-21.5 ,. X"lIo 
lO)t ,. 27.9-30 ,. 

Till centralen leverera vi även 
:l-gang VricU{ontlcnsntorer ( c = 19.9 pli" 15: 
:"\I.F. T.'n.nsformlllorer' )U... ·{ ] 600 Ii.c 9: 

» )rF·1I 1600 7 ,,30 
» ~n··IJ( 1600 9: 

;;ugriltcr för lGoO J,c ...... .. .... .. ....... ~: 75 
IJeat OMclllator 1600 I,c ..... " .. .............. 10: 75 
TonhiUrljusteriut::, e\V-l,itdil, 111rttrimnw'r 

l'T 1.2 ..... , .,., ............ ............... , .. ........ 4: 
K omplet t konstfuktionsueskrivuil'lg- över ell 0
riir~ Ii:OlllJ11Unikationsmottllgnl'c byggt! m ed 
d(>s~ a uptalj er m e tHUlj c r IJyg-gsat sl:n. 

Uegii.r n "lr ~ p c c i a l Il r l A l i s t a ~i\'(.·r nuHo
material, sä_ndes gratis 

N A T I O ,N A L R A D I O 
MÅLARGATAN l, TEl. 208662, STOCKHOLM 

Del lönar sig all annonsera i 

POPULÄ'R RADIO 

SURPLUS material 
Radiorör, nya, oanvända med vanlig ga· 
mnli, fabri 'kat V\'estinghouse, ReA, m. fl. 

7' 90 
ryp 807 ................... ... .. pr st. kr. _. 0_ 

ryp GLGG .. . .... ... ........... pr st. kr. l) ' uv 

l'yp 1625 .. ...... ...... ..... .. pr st. kr. 1:3; _ 

Typ 95;:; .......... .. ............ pr st. kr. 13:-


Oljekondensatorer, fnbr. Aerovox. 

mfd. 1000 volt arbetssp. pr st. kr. ;:;: 90 

ELEKTRISKA A/B CHAMPION 
Ing. Gösta Biickst röm. 

Ehrellsvärdsga t. 3 Tel. 522528, 522020 
Stockholm. 

Högeffektstroboskop från Philips. 

Della är givetvis utomordentligt värdefullt 
då det gäller att studera hur t. ex. flygplans
eller fartygspropellrar fungera i praktiken. 
Samma gäller förbränningsmotorer, vattentur
biner m. m. 

Elektriska AB Champion, Stockholm har 
sä nt oss en del uppgifter om mikrofoner från 
Ronette Piezo Electric I ndustry i Holland, för 
vilket företag firman är representant i Sve
rige_ Bland mikrofonerna från Ronette märks 
bl. a. en högklassig multicellmikrofon med 
rak frekvenskurva [rån 20 p/ s till 16 kp/ s. 
Känsligheten är likformig i alla riktningar 
och mikrofonen ger 1,5 roV per .uB mätt vid 
l kp/ s över 5 Mohms belastningsresistans. En 
fördel med denna mikrofon är att den är 
okänslig för slag och mekaniska vibrationer. 

Firman för också enklare mikrofoner av 
olika slag bl. a. kristallmikrofoner. Frekvens· 

.kurvan för dessa mikrofoner är rak mellan 
30 pi s och 10 p/ s och känsligheten är 2,5 
mV per ,I/B vid l kp/s och 5 Mohl11 belast· 
ning. 

Bland kristalJnålmikrofonerna märks en, 
som ger 6 volt utspänning vid l kp/ s över

I 0,5 Mohm och som därför kan direkt driva 
I N"l k 4" 

ett s utsteg. a trye ;) g. 

Mathias & Feddersen. , Köpenhamn har läm
nat några uppgifter om en ny typ av stations
skala på vilken stationsmarkeringarna försetts 
med siffror som anger vederbörande stations 
"åglängd. Man har kallat denna skala för 
ifferskalnn och anser att vid omändringar av 

våglängdsplanerna har man i varje fall våg
längdsuppgifterna på stationsmarkeringar kor
rekta så att man - om man känner till våg· 

Riktad, 
dynamisk mik,rofon 
RD·2 -;)0-9000 p/ s LågQ 215: ~ 

I RD.3 -;)0-9000 p/ s -52 dB 260: -

Inreg. t'urunu;r"'e 

PE4Rl M:KROFONlABORATORIUM, Vallav. 5, Flysia 

Korlvågsmaler,i:al 
\ "ridh:ondensatorer i olika \'iirden friill 15 J, _F. 
" llOlformnr tU' trolJtul med järnlriirnn.. Tele
grafnycklnr l olika utförn.nde. Stnndof'f, riir 
'H\lIare m . m. i kenllnlisl,t mn.terial. Rör, mot
..bin(l. kondensntorer och ö,-rlgt mnterinl l 
..tör8m sortering. Ilel.-iir "år muterialllstn.,. siill 
t1c6 mot -: 110 I frtni. 

MALMO RADIO & FOTO 

MODERN MIKROFONTEKNIK PAi[EIIIIT Vår nya katalog sändes til 'l alla inregistrerade firmor inom branschen 

Amerikansk Ljudteknik a.-b. S:t Eriksgatan 54, StockholmLJUDSYSTEM 
POPULÄR RADIO NR 4/1949 110 



ledande svenska radio


fabrikanter valde 6P2S 


ett beuln-slutrör med förnämliga egenskaper 
Förutvarande beam-s]utrör erfordra mellan 8 och 14 volt för full ulstyrning_ 

6P25 är fullt utstyrt vid endast 4~3 volt Detta betyder mindre distortion 

redan från drivsteget och större möjligheter att motkoppla för erhållande 

av bättre dämpnings faktor på högtalaren samt distortionsfriare återgivning. 

TEKNISKA DATA 
eokdt pu.b.pull enkelt pusb. pull 

Va 2')0 volt 265 volt Za 5000 ohm 8000 ohm (a-a) 
Vg2 250 volt 265 volt W 5 watt lO watt 
V/!:t 8,5 ~olt 9 volt Rk llW ohm 100 ohm 
]a(o) 40 mA 80 mA Total di st. 5 % 2 % 
Jg2(o) 8 mA 16 mA Vh, Ih 6,3 volt, l A 

Sändarrör, specialrör samt katodstrålerör 

MAZDA 

SKANDINAVISKA GRAMl\fOPHON AB - RÖRAVDELNINGEN 
STOCKtJOLM T el . 67 09 60 



_Oslo _L,· 
Lon!l!!!!!9!! _leningrad _Kalun, 

_Tromsö _Kie. .. 

miLille fIll Renne, 
fJI] Rem !i]] London 

ml Orebro fIlI Borl 
Mellembelger !iD Riga !ID Bordeaux 

fJll Aberdeen fJI] Falun 
fiD Malmö fIll Kuldigo 

mi Flensburg sa Prag 
mlKönigsberg!lll Hörby 

mi Bordeaux &lJ London 
BDWor5z0WO fmKosice 

E1BHel'ingbg fmKebenlwn 
mVaoso Im Frankfurt 

!:i:!I Paris fD] Kotowice 

»Sifferskala:1> frän Mathias & Feddersen, 
Köpenhamn. 

längden för en viss station lätt kan ställa in 
denna på skalan. Härigenom blir på sätt och 
vis skalan inte föråldrad vid ändringar i våg
längdsfördelningen. Skalan lär ha blivit popu
lär i Danmark och flera danska radiomot
tagare kommer nästa säsong att bli försedda 
med den nya sifferskalan. 

~eiQ,te 
i detta nummer 

Tekn. lic. Bengt Josephson är {ödd 1914. Stu
dentexamen 1934 civilingenjörsexamen 1942 
vid KTH och tekn_ lic.-examen 1947. Tjänst
gör vid Försvarets Forskningsanstalt såsom 
förste forskningsingenjör. 

Tekn. lic. Bengt Josephson. 

Hans Karl Fiihrer är född 1921 i Wieselburg 
a/d Er\., Österrike. Studentexamen 1939 i 
Wien. Internationella Studenthjälpens stipen
diat vid Uppsala universitet 1939--1943. 
Assistent åt docent Barany vid Fysiologiska 
Institutionen i Uppsala. Sedan 1943 assisten t 
vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg_ 
1943-1945 förste assistent i fysik och sedan 

Assistent Hans Fiihrer. 

1948 dessutom assistent i matematik. Sedan 
1948 svensk medborgare. Medlem av Stock
holms Radioklubb, Göteborgs Radiotekniska 
Förening samt Svenska Fysikersamfundet. 

Stockholms Radioklubb. 
Vid klubbens sammanträde den 3 februari 

höll ingenjör G Söderberg från Dagens Ny
heter ett kort föredrag om funktionsprinci
perna för »Fax). Faksimilsystem, eller popu
lärt )Fan, användas för fjärröverföring, där 
man vill ha en exakt kopia av det avsända 

är strdlande 

- pli kortvlig 

- i ljud 

- i .,arger 


- lätt att bära 

- billig i batteridrift 


Kr. 198:
uta n batterier. 

Apparaten Ur utrustad Illed 4. st. amerikan
s ka min iatyrrör (1T4, lRii, 185 och 384) 
och dror endast 4 Ma på aIlodströmmen l 
8par1ligc. Dess utom finnes stUllbar kortAB CHAMPION RADIO 
vrlg~alltelln. Fiirgcl'na Hro : be ige. brun, 
mörkbrun, röd. grön och bli'! . Stanllardtyp

Rörstran.l-gatan 37 - Te\. 307871, 30·557[ - ~Iockholm pil batt. anod 00 V, glödström 1,5 V. 
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TILLVERKAS NU I SVERIGE 

För att trots de besvärliga valutaför· 
hållandena kunna förse den europeiska 
marknaden med högklassiga reflexhög· 
talare för utomhusbruk ha vi träffat ett 
avtal med UNIVERSITY LOUDSPEA· 
KERS, Inc., New York, om t illverk· 
ning i Sverige på licens av samtliga 
UlIiversityhögtalare. Denna tillverkning 
är alltså avsedd ej blott för Sverige utan 
även för export på övriga europeiska 
länder och på en del utomeuropeiska 
marknader, som nu ha svårt att köpa i 
dollarvaluta. 

University tillhandahåller för denna 
tillverkning ej blott alla erforderliga 
tekniska upplysningar utan även visst 
materiel, som ej kan framställas i 
Sverige. 

Vi äro därför - trots avspärrningen 
- i tillfälle att även i fortsättningen 
erbjuda våra kunder anläggningar med 
förstklassiga ELEKTROFON·UNIVER· 
SITY.högtarare av samma kvalitet som 
hittills. 

Högtalare EH 51. 

Härmed presentera vi den första, helt i Sverige 
tillverkade modellen, EH 51. 

EH 51 är en reflexhögtalare av marintyp, elegant utförd 
grålackerad lättmetall och försedd med universalväggfäste, 

stäIFbart i alla riktningar. 

EH 51 är avsedd för tal, har mycket hög verkningsgrad 
och är speciellt lättdriven vid låga effekter. Den är stötsäker 
och okänslig för fukt. 

För att tillfredsställa behovet för olika användningsområden 
tillverkas EH 51 i två utföranden, med 8 och med 40 ohms 
talspoleimpedans. 

--~- SPECIFIKATI O N --"""'" 


\ 

Specifikation: 

l\Iärkeffekt 
Max. effekt 
Talspoleimpedans 
Inspänning vid 5 W 
Frekvensområde 
Vikt 
Dimensioner: horndiameter 

längd 

'- höjd 

EH 51 · 8 

5 W 
12 W 

8 ohm 
6,3 V 

300---6000 pis 
1,1 kg 

1.55 mm 
170 mm 
200 mm 

EH 51-40 \ 

5 W 
12 W 

40 ohm 
14,2 V 

300---6 000 pI s 
1,1 kg 

155 mm 

170 mm I 
200 mm _/ 

ELEKTROFON AB 

Stockholm 21 - 'el. 276151, 2761 52, 2761 53 



originalet. (Facsimil kommer av latinets jac 
si'mile, vilket betyder: gör lika!) 

Principen för överföringen är analog med 
bildtelegrafering. Originalet fästes på en ro
terande trumma. En liten ljusfläck projiceras 
på denna, och det reflekterande ljuset upp
fangas aven fotocell. Den spänning, som foto
cellen lämnar, beror alltså i varje ögonblick 
på originalets svärtning i den belysta punk
ten. Ljuskällan och fotocellen för~kjutes lång
samt i axiell riktning, så att hela originalet 
a\'·,ökes längs en skruvlinje. 

Spänningen från fotocellen får modulera en 
5,6 kp/s bärvåg, som överföres till mottaga
ren. På grund av den höga frekvensen kan 
man ej använda vanliga telefonJinjer. Man 
måste använda specialledningar eller radio
förbindelser. 

I mottagaren användes ett elektrolytiskt pap
per, som svärtas av elektrisk ström. Den ena 
elektroden utgöres aven roterande trumma 
med en upphöjd spiralegg, den andra av en 
rak linjal parallell med trummans axel. Pap
peret föres mellan trumman och linjalen och 
svärtas i den punkt som på papperets ena 
sida beröres av spiraleggen och på dess andra 
sida av linjalen. Då trumman roterar, kom
mer denna punkt att flyttas längs linjalen. 
Spiralens stigning är så stor, att punkten 
flyttas hela pappere ts bredd för varje varv 
av trumman, som roterar svnkront med hild· 
trumman i sändarapparate';. Papperets fram· 

matningshastighet är lika stor som ljuspunk
tens förskjutningshastighet i sändaren. Den 
signal som kommer från sändaren förstärkes 
och tillföres de håda elektroderna. Papperet 
kommer därvid att svärtas i takt med signalen, 
och man får en hild som är en trogen kopia 
av originalet i sändaren. 

En anläggning bestående aven sändare och 
en mottagare demonstrerades, och några text· 
och figursidor överfördes. Bästa överföriJlgs· 
resultat får man med tryckt text eller teck
ningar. Däremot hlir resultatet sämre med 
skrivmaskinstext och halvtonsbilder. Överfö
ringstiden är ca 4 minuter per sida. 

Som en )Teknisk glimt» beskrev därefter 
civilingenjör Torsten Ståhl »Ultrafax», som 
har en överföring8hastighet av 15 sidor per 
sekund. Originalen äro avfotograferade på en 
filmremsa, som föres förbi skärmen pli ctt 
kotodstrålerör. Ljuspunkten på skärmen rör 
sig fram och tillbaka vinkelrätt mot filmens 
rörelseriktning. Det ljus, som filmen släpper 
igenom, påverkar en fotocell och modulerar 
en sändare. 

Även på mottargarsiuan användes katod
strålerör, och den inkommande signalen får 
intensitetsmodulera elektronstrålen. Ljuspunk· 
ten på skärmen rör sig fram och tillbaka i 
takt med sändarens ljuspllnkt och får på. 
verka en lju skänslig film, som föres förbi 
skärmen. Efter framkallning får man en tro
gen kopia av det utsända originale t. 

På grund av de höga frekvenser man här 
måste använda, är det nödvändigt att tillgripa 
centimetervågor för överföringen. 

Kvällens andra huvudföredrag hölls av stats
geodet E Bergstrand och bar titeln )Avstånds
mätning med HF·modulerat ljus». 

Vid geodetiska triangelmätningar måste maD 
kunna mäta avstånd på ca 30 km med stor 
noggrannhet. Föredragshållaren beskrev en 
metod. där man med hjälp aven högfrekvens
modulerad ljusstråle kan mäta dylika avstånd 
på några centimeter när. 

Ljuse t från en glödlampa får passera en 
kerrcell, i vilken det moduleras med hög
frekvens (av storleksordning 9 Mp/s). Den 
ntgående ljusstrålen, vars intensitet alltså är 
högfrekvensmodulerad, koncentreras i en para
bolisk spegel till en stråle, som riktas mot 
en plan spegel i den punkt dit avståndet skall 
mätas. Strålen reflekteras tillbaka till utsänd
ningsplatsen och uppfångas aven annan para
bolisk spegel, som koncentrerar ljuse t på en 
känslig fotocell. Utspänningen fran denna 
ledes ·till en förstärkare, där fa släget jämföres 
med fasläget hos högfrekvensspänningen över 
kerrcellen . Då man känner ljusets fort plant· 
ningshastighet och modulationsfrekvensen, kan 
man genom alt jämföra faslägena beräkna 
avståndet med stor noggrannhet. Felet blir ej 
större än några centimeter. 

Som avslutning på delta sammanträde följde 

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


~ 
SlEMENS 

ISOLERADE 

ANSLUTNINGS 
KLAMMOR 

tillverkas i olika typer för montage plåt-, 

bakelit- och marmortavlor. De äro väl berö

ringsskyddade och ha "oförlorbara" klämhu

vuden av svart isolermaterial. 

För strömmar upp till 250 A. 

114 

Leverans från lager! 

SlEMENS 
MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN 

STOCKHOLM GÖTEBORG· MALMÖ· SUNDSVAll· NORRKÖPING· SKEllEFTEÅ' ÖREBRO 

MS 118 

KARLSTAD JÖNKÖPING 
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E,lektronrör iör 
högfrekvent uppvärmning! 

. . 	 ~--................--............ 

Kortvågs-trioder 
och likriktarrör 
för specialapparater: 

OQ Q 56 i l 5O O wo/fram. torium. 
katod jör 7,5 V-3 A, grafitanod. Ut
gångsefi ekt 55 W vid 1750 V växel· 
späTLTling och 6 m våglängd. 

OQ Q 1 5 0/ 3 O O O wo/fram·torium· 
katod för 10 V-3 r 3 A, grafitanod. 
Utgångseffekt 150 W vid 3000 V 
växelspänning och 6 m våglängd. 

OQQ 500 / 3000 ren wolj'-amka. 
tod lör 23 V- 12,5 A. Utgångseffekt 
500 W vid 3000 växelspänning och 
6 m våglängd. 

pV 1 O O / :.I O O O högvakuum 2·vägs 
likriktarrör ger 100 mA likriktad 
ström vid 2 X 2000 V. 

R G :.I 50/3 O O O kvicksilverkatod 
l·vägs likriktarrör ger 250 mA lik· 
riktad ström vid 3000 V. 

Dessa speciella Tungsram rör för spänningen. Enkla.re apparater bru· 
!:~rta och ultrakorta våglängder kar vara avstämda för viss bestämd 

användes för många ändamål inom våglängd , och anodspänningen erhål· 
medicinen och industrien. För appa· les direkt från växelströmsnätet via 
rater inom dentalmedicin och k08me· en transformator. Större och dyrare 
tik användes i regel rör med wolf ram· apparater kan inställas på olika våg· 

Begär rörlista 	 toriumkatod, fast glödspiinning och längder kontinuerligt eller stegvis. 
upp till 100 W utgångse ffekt. Inommed data och 
feberterapi och metallurgi ( t. ex. för OruON FABRIKS- & FÖRSÄLJNli\lGS- i\Bupplysningar! 
härdning) användes stora apparater Svarvorpatan 14, Stockholm 
med en effekt av 1-3 kW och rör Telefon 520115 

TillOrian., S varvargatan 14, Stockholm med katod av ren wolfram, där ut· At:delning~l;ont t) ,. i Gö,eb,)rg och Jlalmo 

Intresserad av Tungsram specialrör gångseffekten kan regleras med glöd. Fabrik i Säd"rtälj e 

Namn TUNGSRAM
Adress o o 
Posumstalt 

_ _ _ _ _ _ _ _ ~R.J rn~@TI@ill®ill 

http:Enkla.re


EN SVENSK KVALITETSPRODUKT 

AB Rifas nya, moderna fabrik och 

välrustade fabril(slaboratorium sva

rar numera för tillverlmingen av 

elektrolytkondensatorer. Ingenting 

ba,r sparats för att kondensatorer

na skola bli a \' absolut högsta I(va

litet. Rifa-märl(et är därför en ga,

rantistämpel för s\'enskt kvalitets

arbete. 


Staodardl.ondensatorer tillverkas i 

ett flertal utföringsformer för de 

flesta användningsområden och 

kunna levereras med lmrt le\'erans

tid_ SIJeciaIImndensatorer tillverkas 

på beställning. 


A B R I F A Norrb)vägen 30, Ulvsundo_ Tel. 262610 
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REKLAM
ERBJUDANDE 
Fabriksny material 

Utg,'ngstransf. puch-pulJ oms.-tal l : 25 B W . 
nya amerik. ("j surplus) uto 7: 50. Gungaue 
r eos tate r 3X5 ko hm med 2-polig strömur:ytnre 
ee ulrulab. J : -. Drosslar 3U h ellry viu 120 mA. 
likslrÖU181l1otst. 100 ohm, uto 9: 75 . 

I_tlldiorör: l2Q7 ... . ..... 3 : 25 

25LH ......... 3: 75 


1A5 gt. 4:- 2.JZ5 ........ . ... :1 : ÖO 

1LC2 ...... ... 5:- 2" Zli . .. .. ... . ... 3: 50 

57.3 ............ 4: 50 3~Ln ............ 3: 50 

6."17111 .......... 4:- :3;;7.4 ......... ... 2: 7:3 

IiSQ7 m.... ... 3: 75 357';; ............ 3:
or5/GG5 ...... ,,: - 42 ....... .. . ..... 3: 
6YfiUl . ...... ... 3: 75 50 Lfl .... .. . ..... 3: 50 

6X5 ........... . 3: - VU J05 6: 
12K8 tu ....... 4 : - VH 150 ..... . 6:-


Elelctrolyter: 
16 + 16 UlF, 450 V Aerovox . ........... ....... .. 3: 25 
16+ 32 m F' Hifa ..................... .. ..... ........ ... l: 60 
100 st. motst. och konu. sorterade, felfria 7: 

Dessutom flJln(}s mUnguer av begagnade ra · 
dlorUr IlV fl er talet typer, HOIll garau t eras fullt 
felfria och sliljes till 1/3 11 ,- gällllnue brutto
pris. 

Importrirman 

Inetra 


Relrer lnl!"sgalnn 86, Stockholm. - Tel. 21 62 55. 

RIFA 
Elektrolytkond'ensatorer 


ytterligare en ~Teknisk glimt:~; civilingenjör 
Gunnar Solders refererade en tidskriftsartikel 
om keramiska nålmikrofoner. 

Torsdagen den 17 februari samlades klub
ben åter för att höra civilingenjör G Embring 
berätta om pulsmodulation och dess tillämp
ningar. Föredragshållaren påpekade inled
ningsvis, all man bör använda benämningen 
puls och ej impnls. Pulser beteckna nämligen 
periodi,kt återkommande förlopp, under det 
att impulser beteckna sporadiska förlopp. 

Pulstekniken har under de senaste åren fätt 
stor användning, främst inom radar. Den vi
sade sig speciellt användbar vid ultrakortvåg, 
där man på olika sätt kan utnyttja pulser för 
modulation. 

I detta sammanhang kan det vara lämpligt 
att erinra sig gamla tiders gnistsändare, som 
ju arbeta efter ett pulssystem. Ä ven de gamla 
krislalJdetektorerna komma åter till heders, i 
det de visat sig vara mycket användbara v.id 
uItrahöga frekvenser. 

De möjligheter man har all modulera en 
serie pulser äro : 

PIllsamplitudmodulation (PAM), där man 
varierar pulsernas amplitud med den 
lonfrekvensspänning man skall överföra. 

Pulsbreddmodulation (PEM), där pulser
nas bredd, dvs. varaktighet varieras. 

Pulslägemodulation (PLM), där pulsernas 
tidsläge i förhållande till en markerings
puls varieras. 

Pulsfrekvensmodulation (PFM), där puls· 
frekvensen varieras. 

För demodulering av PAM och PEM er· 
fordras endast ett lagpassfilt er. PLM om
vandlas vanligtvis till PEM före demodule
ringen, men för PFM erfordras en diskrirnin
nator. 

De system man bör föred raga är PBM och 
PLM. Pulsfrekvensen göres vanligtvis ca 3 
gänger den högsta ton frekvens som skall över
föras. 

Såväl PBM som PLM lämpar sig väl för 
Herkanalsystem. Den erforderliga balldbred
den ökas därvid ej; den bestämmes uteslu
tande av pulsernas form. 

Som avslutning beskrev föredragshållaren 
ett system för överföring av ljud till televi
sionsprogram. Ljudkanalen införes som bredd
modulerade pulser i bildluckan, dvs. ater
gangstiden mellan bildraderna. Ljudet över
föres härvid utan att bandbredden behöver 
ökas. 

Civilingenjör Torsten Ståhl gav därefter en 
~Teknisk glimt:~ om pnls·code-modulation 
(PCM, även kallad Plllse-Count-Modulation, 
dvs. pulsräkningsmodulation). Man låter med 
bestämda mellanrum en serie pulser i form 
aven code-grupp angiva modulationsspän
ningen i samma ögonblick. En dylik code
grupp består aven följd pulser eller uteblivna 
pulser och representerar ett tal efter binärt 
system. En grupp med plats för sju pulser 
kan angiva 128 olika nivåer, vilket vanligtvis 
räcker. 
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Följande sammanträdesdagar återstå för vår
säsongen 1949: 31 mars, 21 april (årsmöte), 
5 och 19 maj. 

Sammanträdeslokal är numera Socialinsti
tutets restaurant, Odengatan 6l. 

Klubbens medlemmar få personlig kallelse 
till sammanträdena. Den som ej redan är med
lem blir det enklast genom att sätta in års
avgi ft en 10 kr. (studerande och teknologer 
7 kr.) på klubbens postgirokonto 50001. I 
denna avgift ingår prenumeration på POP 
LÄR RADIO, som är klubbens organ. 

Förfrågningar om klub ben och dess verk
samhet besvaras av sekreteraren ,civilingenjör 
Gunnar Solders. Adressen är: StockllOlms 
Radioklubb, Box 6074, Stockholm 6_ 

Meddelanden om adressförändringar etc. 
ställas till Skattmästaren, samma adress. 

Sekreteraren_ 

Lödkolv för lågspänning 
Lindning av lödkolvselement är ju inte pre

cis något nöje. Men har man en transforma
tor på ca 60 W och på sekundärsidan 24, 
12 och 8 volts uttag, så är det ganska enkelt 
alt göra en lödkolv. På ett porslinsrör lindar 
man 0.5 mm kanthaltråd, så att motståndet 
blir ung. 6 D. Elemente ts ena uttag låter man 
gå genom porslinsröret och så har man bara 
alt sticka in ändarna i två hål i en isolerande 
del och draga åt skruvarna i förbindningen 
med sladden. Själva kolven består av 10 mm 
rundkoppar. I ena änden borras elt hål, vari 
elementet med utvändig glimmerisolering pas
sar. Kolven pressas in i den isolerande hyl 
san, vilken i sin tur pressas in i det yttre 
rörel. N u är det bara att sätta på ett skaft 
på röret och kolven är färdig. Fördelarna med 
denna kolv är all vid uppvärmningen med 24 
volt blir den varm på mindre än en minut 
och däreft er kan man sänka spänningen till 
12 eller 8 volt och den häller då värmen utan 
att bli överhettad och med föra den besvär
liga »slaggningen». En annan sak är också att 
vikten och dimenisonerna bli minimala vil
ket ju är av stor betydelse vid radioarbeten 
o. 	d. 

En praktisk sak ifråga om lödkolvar är 
också att spetsen ovanifrån sett bör vara vri
den ca 15° mot kolvens längdriktning. Detta 
medför mycket större åtkomlighet. 

Pl 

Fel på indikatorcga 
Då indikatoröga av typ IG 33, IG 34 an

vändes kan det ibland uppstå en visslande 
ton på stark bärvåg. Byt ut indikatorögat ! 

S-g 

Brum 
l vissa fall kan brum och störningar upp

s tå genom att den skärmplåt, som ofta siller 
över rörhållaren liII sl'utröret, ej gör riktig 
kontakt med chassiet (den är i regel endast 
nitad). För säkerhets skull bör den då löd
förbindas med chassiet. 

S-g 

POPULÄR RADIO NR .4/l9.49 

Alla förekommande värden 

omgående från lager 


•
ELTRONS FORSALJNINGS AB 
Kronoherg!'g. 19 Tel. 507993, 507994, 513401 

STOCKHOLM 

HEW'

AMERIKANSKA KVALlTETS
PRODUKTER 

LETT-PACKARD COMPANY 
laboratorieinstrument för snabbhet och noggranhet. 

TRIPLETT ELECTRICAL INSTRUMENTS Co. 
serviceinstrument för alla ändamål 
panelinstrument av alla slag och storlekar 

S O R E N S E N & C O M P A N y, I 'N C. 
spänningsregulatorer och NOBATR.ONER för växel· 
ström från 150 VA till 45 KVA 

Vi står gärna till tjänst med närmare upplysningar. 


afferter. broschyrer, etc. 


GENERALAGENT FÖR HELA SKANDINAVIEN, 

K. L. H. 
QtaJin9 Cn..f!.tJtll-73 
S,t Eriksplan 13, 2tr.• telefon 321812. 328944. Stockholm 

Hewlell-Pockord 
400 C. 
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DA..'>I'SK BADIO-PRE88B 

Ndr. Pamdi8veJ 17, Holle - Danmark. 
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van 
universal adjustable trans/ormer /or 
work. 

R1DIOROR 

och deras 

användning 
J. Deketh - E. Lö!Jlrpn 

Utlr. av S,'enok.. AB. Philip•. 
En bok som beha ndlar speciellt radio
rör, d. v. 8. elelarourUr a\T de sIa,:;: ~om 
användas i radiomottagare, förstUrkure 
och lIknunde Uptlarater. Boken lir en 
gh'ande kun s kapskillla I vad som ang:lr 
rörens konstruktion, egenskaper och 
användning, en utomurdentllgt god lit 
teratur för studerande. amatörer. ser· 
vicr.miln. montiirer, laboratorielJltriiden. 
Ingenjörer, fy"lker op!J li\'t>r!Juvutltaget
alla som sysslar med radloriir. 

Klotband Kr. 27: 00. 

KUNGS~ 
Böcker i J vaningar . • 

Stor teknisk avdelncng l tr. upp. 
Kung.gdtdn 26 Stockholm 

Sänd Hlldiorör oph deras anviindning 
mot postiörskott tit!: 

Namn ............................... "., .. .......... t~ " 


Adress . .. .............. .... ........ ....... . .......... . 


Vi erbjuda alla 

Populär Radin:s läsare 

PROVNUMMER GRATIS 
av Nordens allsidigaste 
radiOleklliska tidskrift 

RADIO EKKO 
som varje mllnad följer railioutvecklingen p,~ 

det tekniska, nYl1etsrniisslga och fackliga om
rlldet och 80m d essutom innehlll1er intres
sant.a, grundligt genomarbetade konstruktions
artiklar, recensioner och översikter över nya 
radloböckcr och -tidskrifte r från hela ,-liriden. 
För kortvllgs-siintlaramatörcr finnes i "arje 
nummer stoff av speciellt intresse. 
Kvartalsabonnemnng pä RADIO EKKO kan 
tecknas pö alla svenska postkontur. Hel:1rs· 
abonnemang kan liven erhållas direkt frtin 
förlaget. Priset per helnr är kr. 10: 50 I s,'cn
ska pengar, Bom kan Inbetalas p:1 vårt svenska 
postgirokonto 44 14. Här kan även annr,n s 
IlI(vlder Insättas . 
I·'örsök vllra billiga ord-onnonser (pris 7 ör, 
per ord) om NI "ill byta, köpa elle.r sälja 
nllgot pli amaWrmarknaden! 

RADIO EKKO 

Dålig kontakt irörhållare 
När det är dålig kontakt mellan sockel· 

fjädrarna och benen i en rörhållare för hel· 
glasrör, hjälper det ofta att tvätta hållaren 
och rörbenen med koltetraklorid. Har provat 
detta med gott resultat med bl. a. EF 50. 

»Julius» 

Avisolering av litzlråd 
För den, som till äventyrs !inte vet hur man 

skall fii av isoleringen på litzLråd, skall här 
beskrivas en bra metod. Först avskråpas för
siktigt den yttre bomullsisoleringen kring 
trådarna. Sedan smörjes de emaljerade tråd
ändarna med lödsalva, varefter de hällas ett 
ögonblick i lågan från en tändsticka. så att 
lödsa1van >fräser» upp. Därvid förkolnas 
emalj isoleringen, och kan sedan lätt torkas 
av med en trasselsudd el. dyl. Lödning kan 
sedan ske på vanligt sätt. 

Folke Tf'edin. 

Televisionens . •. Forts. fr. s. 95 

LITTERATUR 
The Prospeels /or UHF Television. Electro· 

nies 21 (1948), nr Il, s. 68. 
PUMP]AN, C: Facts /or Television 

ning. H 'I·TV 8 (1948), nr Il, s. 30. 
Set Production. Fl\ol·TV 8 (1948), 

s. 4. 
What's New This Month. FM and 

,ion 7-8 (1947-1948l. 
GOOTEE, T: 1948·Year 0/ Television Pro· 

gress. Radio News 40 (1948), nr 6, s. 35. 
GHIRARDl, A A: Practical Radio Course . . 
Radio News 38 (1947), nr 6, s. 68. 

Television Timetable /or 1948. Radio and 
Television Retailing 47 (1948), nr 5, bilaga. 

Television '48-'49 Receiver Speci/ications. 
Radio and Te1evision Retailing 48 (1948), 
nr 3, bi1aga. 

Televisi.on in 1949·Statlons and Nelworks. 
Radio and Television Retailing 48 (1948), 
nr 6, bilaga. 

GUY, R F: WNBW and Tf'RC-FM, NBC, 
Tf'ashington. Broadeast News, mars 1948, 5. 20. 

Tf'AAT Readies Tele. Broadeast News, dec. 
1947, s. 48. 

NC publikation nr 10 f-j 1948: 

Ordsamling. Alfabetisk sammanställning av 
ordrekommendationer som lämnats eller god· 
tagits av TNC. 

Särtryck ur Philips Research Reports 1948: 
van WEEl, A: a new principle for trans· 
ceivers. 

TELLEGEN, B D H: The determination 0/
the integration constants when colculating 
transients phenomena. 

HOFWEEGEN, J M, KNOl, K S: A 
UHF 

Plan· 

nr 11, 

I 

Telev;- I[ 

I Ett fåtal av ]9-18 års uppl. Kr ]0:


Short Wave Manual n:r 5 Kr 2:50 


Sarmliga priser + porto 


Ingenjörsfirman ELECTRIC 
KlIppgalan 13 Stockholm 

RADIOTEKl\ISK 

HANDBOK 


av lng. E. Anden,en 

2:0. upp!. 516 sidor m. 260 illustrationer 

jämte talrika taueller och nOlllogram. 

Mellerstedts förlag 
Norrlandsg. 22, Sthlm. TeL 118462,11)8084 

POPULÄR RADIO NR 4/1949 

EL. MOTORER 

Fabriksnya med kortslutningsankare an".
bara till: 

Grammofoner, tråd- & bandaggregat m. m. 

Data: 110-220 V viixelstr., 1380-1320 
\'lllT/min., 20 watt, storlek 90X7i>X67 mm. 
l'ris: 1 st. lu. 48: 50, 2 st. kr. 85: - + 
porto. Uttages genom postförskott. 

Firma H. K. Wallenberg 
Drottninggatan 42, Örebro 

Amatörer! 

SPOLSATSER t1ll"erklls nn även i 
S"erige. Inom den allra närmaste 
tiden kunna vi frlln Inger leverera 
SOlll standardtyp 3-vllgs s\lolNats 
med eller nIan mf-trall~formll torer. 
Ha r Ni några speciella önskelllål, 
s:1 tillskriv oss om delta. 

STAVANTEXXER med ställbart 
fiiste i rostfritt, 2 lll. långa. Kr. 
9: 50. 

IWA-INDUSTRIRRXA, Ing.-firma 
Box 25, lidingö l. 

The RADIOAMATEUR'S 

HANDBOOK 1949 


Kr 12:

http:Televisi.on


~Till våra 
kunders 
tjänst • •• 

För att effektiva re än förut kunna bet.iiina 
våra kunLler ha vi nu öppnat filia ler i Göte
borg o{!h Malmö. Adresser och t elefonnnmmer 
återfiuu:U! h:ir neclan. 
Vi fiira i s tor sor tering .anlerikanska rör av 
märket P ROTRO~ ocb europeis ka rör av 
märket TRlOTRO~. Dessa l,valitcts rör kunna 
atlv:indas i alla apparate r , för vilka rör av 
anlla t fabrikat annarS äro föreskrivna . 
Särsldlt önska vi påpeka, a tt åra rör ä 1"o 
originalrör direkt illlllorterade fn\n fabikea 
och icke att förväxla med rpuli sation: r ör frön 
uWlnd'Ska alll(ifördld, s. k. ,su r -plus. 
Vid behov a\' radiorör vänd Eder till oss och 
beal,ta förd elen med snabba leveranser av kva
Ii lelsvaror. 

AB NICKELS & TODSEN 
Radioavdelnlogen 

Blasleholmstorg 9 


Stockholm. 16 


T e l. 10 16 10, 101611. 

Fillol 1 Göteborg: Sten 

Storegat. 10. T e l . 1668 60. 

FUIaI i l\fulmö: lIelmfelts

gutan l. T e l. 77577. 


konsum 
kooperativa 

POPULÄR RADIO NR 4}1949 

POPULÄR RADIO:s 
le&q,e~cå, 

Som meddelades i nr l och 2 har POPULÄR 
RADIO inrättat en frågebyrå, som mot viss 
avgift slå r läsarna till tjänst med a tt besvara 
frågor som rör radio, television och elektro
teknik, exempelvis frågor rörande försl.ärkar-, 
mottagar- och grammofonteknik, mätteknik, 
ljudåtergivning, amatörbygge av sändare och 
mottagare etc. Svar lämnas endast per brev 
sålunda ej vid personligt besök eller per tele
fon. Redaktionen förLehåller sig rätten att 
under ovansteände rubrik under signatur in
föra frågor och svar av mera allmänt intresse. 
Alla brev till Frägebyrån skall adresseras till 
POPULÄR RADIO:s Frågebyrå, Postfack 
3221, Stockholm 3. 

Grundavgiften för anlitande aV Fragebyran 
utgör kr 2: -. För denna avgift besvaras 
högst två frågor, vars besvarande ej kräver 
mera omfattande arbete. För utarbetande av 
schema för enklare apparater (högst 2 rör) 
samt för utförligare litteraturhänvisningar till 
kommer en avgift av kr 8:-. 

För frågor som kräver vidlyftigare utred
ningsarbete exempelvis utarbetande av schema 
för större apparater eHer granskning av mer 
komplicerade schema utgår arvode enligt sär
skild överenskommelse. I dylika fall meddelas 
först den frågande kostnaderna för utred
ningen; utredningen verkställes ej, förrän 
vederbörande godkänt det uppgivna arvodet. 

Ovannämnda avgifter kan insändas sam
tidigt med frågan (i frimärken eller per post
giro (postgironummer 940). I senare fallet an
ges på talongen »POPULÄR RADIO: s Fråge· 
byrå». Avgifterna kan också av oss uttagas 
mot postförskott, då svaren översändas till 
uppgiven adress. 

hämtar vi en bild ur Schweizer Radio·Zeitung. 

- Kan jag få byta den här apparaten. Jag 
skulle vilja ha en utan grammofon. 

• 


En fascinerande 


hobby 


Lär Er radioteknik rrån grunden 

genom praktiskt radiobygge! 

Såväl f(Jr den blh'ande radioingcnjören och 
servicemannen ,som för den hObbyintresserade 
Hl' v:ir praktisla upplagda brevkurs i rauio
bYg' ~"e eIl int)re~sant och llirorik väg till vlirde
fulla kunsl,aper. 
Vi ::;rinda giirnu pro.spekt utan llågon ftil'bin
delse fdn Eder siLla . 

Augiv ty(H igt namn och llflrer ·s. )IHrl~ kuver

tet e ller brevkorte t "RICR". 


AB IIEVA.TEKN IK 
Gre,·t.uregntn,n 22 - Stoclihobn. 

Transformatorer 
Anodtransformator. Primiirt: 110 och 220 

V. 	 Sek.: 2X600 V 250 mA. Vikt 7 kg. 
Pris 44: 50 

Nättransf~rmator. Primilrt: 	110, 130, 150, 
220 och 240 V. Sek.: 2 X 3riO V 120 mA, 
2X3,15 V 4 A, l X 5 V 3 A. Pris 2i: 90 

Nättl'3nsfol'l113tor. 	Primiirt: 110, 130, 150, 
220 och :l40 V. Sek.: 2X350 V 00 mA, 
2X3,15 V 3 A, 1X5 V 2 A. Pris 16: 90 

RADIOAMATÖRERNAS INKÖPSCENTRAL 
TROLLHÄTTAN 2 

BYTEN OCH FÖRSÄlJNIN6A'R ... ,..................... .. ...... .. ................... ......................
.. ............... .................. ........................ ........ ... ....... 

Untler (lenna rubrik Införa vl standurrliserade 
rnlln·lllloluicr av nedulUthiende utseende UU 
ett pris a\' kr. 2: ,iO \,..r rad- MInImum 2 
rad ers 11 t rynune. Dessll rndnnnonser äro a.v
_eddll att skap... en törsiiIJnlog.l"mtakt radio
amatörer emellan. ..... ....... ..................................................................
...... .. ...................................................................... 


Till salu: Hammarlunu Vrid-kand, Tel. Sthlm 
41H G5. 

Till .alu: Emaljerad koppartr:;(l 0,20, 0,2:-;, 
0.35, 0,04, 0.50 kr. 1: "0 hg. 0,1.10, 0,70. 0.80, 
0,3il, 0,40, oilO kr. 1 : 50 hg. 0,60, 0,70, O,SO, 
O,BO, 1,00, 1 ,50, kr. 1 : 2G hg. Emaljerad o. l>om
llllsomsp. 0.90, 1,00, 1.10, kr. 1: 40 hg. N. V, 
And er sson, B. 21, l(sHIlUID. 

Till ...Iu: 2 st. allleril<anska bärbara sändare 
och mottagare fö r telefoni. 5 m vågllingd, 
hllgstbjn('lande dOCk Uig"t 2G !<r. pr st. Ing. 
John Cart-sson, Dol,bindareväg. 74, Stockholm, 
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Nytt från PALMBLADS 

PRAKTISK NYHET STABILISATOR. 

för hålskärning radiochassis! \ ROR 

01\2 .... .. Kr. 22 : 50 
Denna pun~ (avbildad i halv egentlig storlek ) lir det 

OB2 » 24: 50 
idealiska verktyget, med vilke t llimpliga hill för rör

VR-75 » 17:h fllJare w. lJl. kan sklir:ls ut i olilm p lii lkollstrul, tioller. 
'l'illvli;.:ugtlllgssiittet lir eukelt. För~t borrus en öpp VR·!)O » 17:
uiJlg [ör pun~ens :skruv, \'urcfter man för iu Uelll;(llJl VR·li)5 » 17:
ma genom borrh:11et och skmvar på den skärande de VR·150 » 17:
len, vilken sedan Iiitt och elegan t sl,är det önskade 
urtagct genom \-rillning med en mlllig skiftnyci'el. 
Bnl,ett och liitt"indigt arbete III d exakt resultat. Pun
sen finnes i lullstorle.kar lU, Hl, 20 o. 33 mm och kostar SÄNDARROR 

Kr. 18: ilO net.to. 807 .. .... lir. 7: 90 

ROTERANDE 
OMFORMARE 
TYI' )IG 2500. 

Primiirt 28 "olt likst röm lGO amIl. 

Sekllulliirt Uli "oIt "Uxebtröm 21,0 amp. 


400 period er. 
Typ ~IG 7(;0, 
l'rill1:Lrt 28 vol t IIks trum 00 amp. 
SeklllHIHrt 115 volt "Uxels trijtu n,ij ODlf). 

400 IJcriode r. 
Tyt. PV 43·.-\. 
Prirnllrt 24- 28 volt lik~tI'ijm .5 amp. 
Sekunlliirt 11G volt vUxelström 10,G fimp. 

800 p erioder. 
Typ )IG 4·50. 
Pr lmiirt 13,u volt lik !:i trlim 29 nmp , 
S0kulllElrt 115 volt Yiixelst röm 1,u3 amp. 

400 periodec. 
PrlsuPlJl:'Ifter "Id förfrågan. 

DIVERSE 

Kel'amislm omkOPllIare: 
~!)'d,et kraftigt utförande, av.sedda fiir hÖ::\'tl 
effekter. 

TYll RSW 119 l-gang l-pol. 9.väg. Kr. 12: GO. 

TYll RS'V 219 2-gn.ng 1-1>01. 9-,·iig. Kr. 2'2: 50. 
TYl' I': S'" 612 o.gang l-pol. Z-viig. ]{r. 22 : ,jO. 
TYll KSW 113 l -png l-pol. 3-,'iig. Rr. Il: 00. 

Typ OR 2401 0.01 mfll 5000 '-olt aruetssllän
nlug. I'rls Kr. 8: 75 , 

Keramisi, kondensat.or: 

Typ el, 160 160 p! li k -'·oIt. Prl. I'r. 9: 75. 


Potentiometrar : 
TYl' TP-18 	 Tl'ålllindad pote ntlometcc 50000 

ohm lG watt . Pris J{r. 18: 50. 

Typ TP-19 Tru(l!indad Jlotentiome ter 200000 
ohm 12 wutt. Pris Jir. Il: 7G. 

Glimmerkondensat.orer: 
Typ Z.\ 1499 Kapadtet 0,0.3 mfd 5000 ,'olt

+ 2.1. amp. 200-GOO kl'. Pris 
Kr_ 22: 75. 

\'ariometer : 
TYl. "M 8 Helt k ernmi sla lltfiiranue. I»rls 

lir. 16: 75. (Setto[)rJser.) 

http:kondensat.or


DIV ERSE 

Reläer : 
Ty p RE 12 !\yck Iin gsreliI l -pol. 2 -\'äg s , ma
nö ve rspilnnlng 10 volt liks! rö m, li kström"
mo tst nu 2000 ou m . P r is ]{r. 16 : 50. 

Typ RE 22 Ante nn relä 2-pol. Z,Yiigs. manö
verspänning 115 volt växelst röm. Prls l \.r . 
24: 50. 

Typ RE 2011 Adlake ij\·er s pän nlngsreHi. nor _ 
malt öppen, spä nni ng 10 vo lt. 50 periouer 
växel s tröm . r ria lir, 27: 50. 

Vridlwndensa-iorel' : 
Typ 1200 Vr idko nil . 200 pr, belt försiIvrau, 

kerami sk i. o lutlon. Pris I{ r . 15: 65 . 

Typ 3330 3· ga ng konil~ a sato r, 3X 30 pr. l<e

ram is!; isola ti on, dubbelt platta,' ·tånil . 

Pris I{r. 11 : 75. 


Typ 4250 2· g ang ]< oncl en"a tor , 2X50 pE. kc 

r amiR k isola ti on, uubLJ ell pla t tu vs tun il. 

Pris Kr. 17: 50. 


Typ 0150-0 Vrldkonilensato r. fa br ikat E. F. 

Johnson . l< up uc\ rpt 500 p f , uubbel t p la ttav

stån eJ. Pris K r . 2-1: 50. 


Typ 6130 Vriilkondensator med mlca le:s: Iso 

lation" kapacitet 30 pr. P ris Kr. 4 : 50. 


Typ 61GO VrieJkondcnsa tor med micalex Iso . 

la tio n, kapacitet 50 pl. Pris Kr. 4: 85. 


Keramisk genomföring: 
Typ GF 4 Isolatorns totala Jängil 60 mm . 

diam. 45 mm, ge nomg!\ende skruvens lUngeJ 

12ö mm. Pris li r. 6 : 40. 


Telefonjackar: 

Typ JL 55 ]-polig, öppen. PrI. Kr. 1: 05. 

Typ JL 55 B 2-polig brytning. P ris H r . 2: 25. 

Typ JL 55 S 2-polig växling. Pris K r . 2 : 25 , 

Typ JL 68 2-polig, öppen. Pris Kr. 1: 65. 


.. , I"q , . I II ,
I 1.\ 

~ .• "'"••_ ...u ....,~!~ · ., -= 

RE 2011

RE t2 5t 500 


-. 
, ~ - - 

, , 
9823 


1200 


I' 

3330 RE 22 

JL 555 


• 
iL 68
FK 1 


GF 4 


JL 55 


iL 
T NF 

Flexibel Iwppling: Typ :SF Fabril<a t Farailo n . kapaci tet 0,01 
mfd, arbetssllänning 1200 ," alt. Pris Kr. 3 : 45. 

Typ FK 1 Diam. 27 mm , a"seild för 1/4" 
axel. Pris Kr. l: 75. 

Högeffeldsmotstånd : 
Styrkristall : T yp 9823 100000 ohm 150 W Pris Kr . 12: M . 

Typ X 100 Fabrikat ReA, frekven s 100 kc. Typ 1043 50000 ohm 150 W Pris l{r. 11: 50. 

kalibrerad vid 35 gr. C. Pris li.... 53:-. Typ 1044 20000 ohm ]50 W Pris l{r. 10: 50. 


Typ 1045 7,,000 ohm 7::> W Pris Kr. 10: 50.

Glimmerkondensatorer : Typ 1047 5000 ohm 7iJ W Pris Kr. 8: M. 

Typ T Fabrikat Faradon, kapacitet 0.01 
 Typ 8000 8000 ohm 40 W Pris ]{r. 4: 50. 


mfd., arbetsspännlng 600 volt. PrIs Kr. 1: 45. (Nel101Jrlser) 


KERAMISKA 
SPOL~TOMMAR 
SPF·l 13X (l3 ..... ....... 1: 15 

SPF·2 13X (lO ..... ....... 1: 10 

SPF·2T 13X 60 ., ... .. ..... 1: 25 


·SPF·3 llX101 ... ... ...... O: 95 

SPF·4 19X :w .... ... ..... 1: 15 

SPF·5 l(lX 40 ............ 1: 45 

SPF·6 16X 36 ... ..... .. .. 1: 60 

SPF·7 13X 51 ...... .. .... O: 70 

SPF·8 19X 41 ........ .... 3: 20 

SPF·lO 25 X 89 .......... .. 3: 70 

SPF·lOT 25X 89 ...... ...... 4: 20 

SPF·ll 37x 82 .... ... ..... 5: 35 

SPF·12 37x 73 .......... .. 5: 35 

SPF·14 37 x 101 ... ... ...... 6: 45 

SPF·14T 37 X 101 .. .. ........ 6: 95 

SPF·15 6 spår 51 X 127 .... ... ... .. 7: 30 

SPF·16 13 spår 51 X127 .. .. .. ...... 7: 50 

SPF·17 34 spår 51X127 ............ 7: 50 


TROLITUL 

SPOLSTOMMAR 

TPF·l l3 X 83 . ......... .. 2: 65 

TPF·2 l3X 64 .......... .. 2: 65 


JOlLel KnolssoDsqalu 29. SlotL 01 

T..leloDPr 40 I 40. 40 Iå 4;J. 41 4l 43
1\.-8. BO llLMBLll (S~15ZK) 
Tele!lralaadre\s UDlEl . rOSlIlIr. 111972. 
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B. 

A. SPOLSYS'I'El\1 kontinuerligt täckande området 
8,8-:>;)0 meter. uppdelat på 4 områden med god 
ö\'erlappniug enl. f ölj ande: 

Balld 1 8.&- 30 m. 

Uand 2 28- 75 m. 

Bli nd 3 70- 210 m. 

Rand .Je lD0--G50 m. 


Yarje exemvlar av dessa spolsystem ilr 
labora torietrimmat. 

n. GLASSKALA, med grau. i slh äl Mc som meter. 
C. VRIDKONDENSA'I'OR 2 g. , pass. ovanstående. 
D. 	 LINHJUL a, . a tt anbringas direkt ii konden

sa tor a:l>eln. 
E. KOPPLINGSSCHEMA f ör byggande uven 4+1 

rörs växelströmssuper plus »magiskt öga», medf. 

Ovans tående ma teriel är fabrikationsöverskott, ga

ranterat nytt och i prima skick 

Vi nämna detta som äsongens radiofynd ej enbart 

på grund av d t enormt låga priset, utan även med 

tanke Pf hur kort\·:'\.gsamatörerna llingtat efter den 

na konstruktion där även 70-200 m. området fIn

nes med. 


Priset för ovanstående material A-D jämte lwpp
lingsschema är endast kr. 38: 75 plus frakt- och 
postförskoUskostnad kr. 1: 40. 

Surplusrör 

Specialrör : 
2021 ......... .. .. .. 
3030 ............... 

Siindarrör: 
3C24 ...... ... .. .... 
RYG9 ............ ... 
211 .. . . .............. 
307A. .. ............. 

807 ........ ..... .. ... 

813 .. . .. . .. ... .. ..... 

826 .... ..... .. .. ..... 

860 ... .. ...... ....... 


Likriktarrör : 

3B24 ............... 

872A ..... .. .. ... ... 

1r>41 ...... ... ...... 

RK21 .............. 


KatodstrlUerör: 
5CP1 ....... .... .. .. 

Fotocell: 
931A .... ........... 

\. 

]6: 50 

17:

13:
25: 
17 : 50 

43: 
8: 95 


69 : 50 

18:
31:

23:
28: 50 

19: 50 

17: 50 


55:

39: 50 


Acornrör: 

954 ................ . 

955 

9G() 

957 

9G8 

9G9 


S tabilisatorrör : 
rR105 

VR150 

l\-Iottagarrör: 

*1L4 .............. . 

*lR5 ....... .. ... .. . 

*lS4 .. ......... .. .. 

*lS5 .. .... ..... .. .. 

*lT4 .. ....... ..... . 

*3A4 ... .... ..... .. . 

*3S4 ..... .. . .. ... .. 

*6AK5 ..... .... .. . 

*6C4 ............. .. 

*f\JG ... .......... .. 

*0001 . .. ... .... .. .. . 

*9002 ... .. .. .. ... . .. 

*9003 .............. . 

• = mlnlatyrriSr 

12:
12:
18: 50 

12:
18 : 50 

18: 50 


12: 
12:

9: 
9: 
9: 
9: 
9: 
9: 
9 .• 

13:
9: 
9: 

12:
10:
12:

Grammofoninspelningsmaterial : 

70 wa.t t s Insl' elningsmotor med sklvtn llrik ...... ...... ... 1~0:-


Lägohmlg graverdosa, 5 ohms impedans ....... ...... .. ... 45:-

NåltryCksmtitare ............. ..... ..................... .................. 1~:-


Gravernillar, ornslipningsbarn ...... .. .... . .. ..................... 1: 50 


Lägb rusiga avspelningsnillar pr 100 st . ..................... 5: 
Kristallmikrofon med bordsstativ ........... . ...... .. .. .. ...... Dö:
Krlstallpick·up med arm i fUstnnordning ......... . .... .. .. S5:
Nålkopp ....... "............................................................ 2: 25 

Grnmmofonstift pr ask .... ........ ... .. ........ .. ........ .. .... . .. .. .. l: 7~ 


Gra mmo-fonstift lilngspelande pr 30 s t. ............ .. .. .... . 2: 75 


Trådinspelningsmaterial: 

70 wntts Inspelningsmotor uta n skivtallrik ......... 95: -

Lacktrild för lindning av oscUlatorspole pr s ats ...... ... 12: 
Inspelningstri\d, rulle med spelt id 60 min. .. ...... .. .... . 45 : 

30 min. 25:
15 mIn. 15:


B ästskomagnet av litet format IUmplig fö r bortrade
ring ............. .. •. . ...•••. .. •.•• •..... ... .. .. .. . . .... ..... . .•.... •.. .•. . 0: 

Rör 7AG7 ..... .. ..... .... ....... .. ......... .. ....... .. . .. .. ...... ......... . 12:
Rör 7C[i ........... " ......... .. .......... ........ .. ..... .................... 11:

Rör 6X5 ............. ...... ..... ...... .... ".. ..... . ...... .... ... .. .......... 5:-


Lltzträd 3 X 0,05, nylonomspu nnen. pr m. -:40 

Litzträd 7 X 0.05, nylonomspunnen. pr m. -: 5ö 

LltztrAd 29XO,05, slIkeso mspunnen, p r m . l: 10 


l\-likrokondensatorer: 

H elt försilvrade med 2 st. keramiska gavla r och 6 mm. 

axel. 

15 pF ..... ............. 10: - 100 pF ..... .......... 14: 25 

30 pF .. .... .. .......... 10: 65 140 pF .. ............. 16:
60 pF .. .... .. .......... 11: 85 


INGENJORSFIRMA. ELF~ 
Tunolaodnägeo 22 BROMMA Tel. 26 t6 75, 2623 tO 


Obs.! Fredagar hålles affä ren öppen till kl. 20. 

Allt Ulellan antenn och jord 


