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COSS OR 

dubbelst råle-
O SCI LLO GR A FER 

MO DHl1049 

med inbyggda likspä n' 
ningsförstärkare. 

Frekvensområ de : 
0-100 kp/s. 

Acc.-spänning: 2 o. 4 kV. 

Anordning för såväl me
kan isk som elektrisk 
triggning. 

Blålysa nde, fintecknande 
katodstrå le rör med plan 
skärm. 

MODEl l 1035 

Frekvensområde: 20 p/s 
7 Mp/s. 

Acc.-spänning: 2 kV. 

Kippaggregatet a vlä mnar 
genom en ka l brera d 
o mkopplare svepha slig
h~ter frlln 15 .us till 
15) ms. 

Fotografiskt registreringspa pper speciell t avpassat för regi

strering på osc:Uografer la gerföres. 

B eg är p ro s p ek t! 

G ~ n e r a I a 1! e n r: 

,bö&rahln 11:l-119 !ilTn('1( 11111 ..\1 Tpl. "äxl'l 4~ 99 90 

Med deUa nummer fölJer bi:aga. 



Problemsidan 

Likström är hedröIad. Hans <;pec idJ e oyän , 

Tryckfplsjohan, tycks ha utvecklat oig till pro· 
hlem,idans eget lilla problembarn, och denna 
gång har han lyckat , trassla till problemspal
ler lUer än m,~orH,i l1. I problem nr 6 A 
lyckades sagde herre nämligen llled att bort· 
operera en rad, som \'ar nödvändig för pro
blenlf'l, lösand e. Som elt bel'is för läsekrct· 
,ens initiativkraft kan Likström IJ('rätta, att 
ett par lösare insåg I ad som borde stil på 
(le n felande rad en och saJuncla lyckats lösa 
problell· ... t ändå. Och den svåra nppgiften 6 B 
har denna gång samlat ett ganska stort antal 
lösare, av Yilka flera lyckals lösa uppgiften 

fullt korrekt. 

För alt återgå till uppgift 6 A så löd den 

felande raden: »volt- och alllperme lrar för 
växe lström». 

Vännen Gallerström ,'ar ,ii lunda läm nad en
~am med en drossel llIed okänd induktans och 
inte alltför stor resistans . Han hade vidare en 
växelströmsgenerator med fast utgångsspän · 
!ling och var iabel frekv ens, en sa ts normal kon
densatorer och ovannämnda vanl iga växel· 
strömsinstrumenl. Gallerström skulle nu på 
något vis bestämma drosselns induktans. 

H'H Lars _\roSt' niu,; i Stockholm föreslår 

Callprströlll att. an län da en uppkoPl-llin ;! enligt 

f j~. l. 

V.5. generator 

Fig. l. 

Den av växelströlll,gcn eratorn upprätthallna 
kon stanta s pänning~n kan skrivas 

fl 1 fl 1 ej"'! 

och impedansen ho. ,eriekretsen är 

Z = R+i(c'JL-l / wC) 
Z=I Z, ej "r" l-;:(r»r.-J/wc)/n 

där 

=1 Z I y'R~+(;')L-l ' "j(,)~ 
~ trömstyrkan i kretsen är 

1=1V 1.1 Z I' ej1wf "r" t~ (w {._l / '.u / ·IJI:, 

5t römstyrkans storlek är då 

IT I=I VI/ y'R2+ (wL - l ; tc>Cj2 

På ampermetern avläs," II I och denna \·a· 
ri ~ra r med frekl·e nse n. II I antar ett maximalt 

I'ärdc då 

\ ll t ,ad Galler~tröm har att göra. då kret 
_P li är uppkopplad, är att variera frekl-en; l'n 
t ills ström styrkan blir ml xilllUtll, läsa al' (re

h"I1i' f n oelt räkna u1 T, enligt Qvan"'telld e. 
Eli liknande lö,nin !,', liar antytt ~ av herr G 

f.//l/rlq liS f , FtTc!,;:atan .39 B, Ka trinehollll. 
l probklll 613 lar dr Fäl t uppvuktad al' en 

blyg ung man, som I ilie veta , vi lken ort kurIa 
\ isare n [ör impedan >,cn hos en parallelIkrel s 
( kondensa tor+ohm skt motstånd) beskrev 
det kompl exa tal plan et, d5 r'j var ierade [riin 

O I iII (.J. 

Dr Fä lt har hlivit hjälp t av sign. ».'\lI slrönJ» 
i Stockholm "om löse r prohl eme t mer! [iiljande 

elegan ta metod. 

]-;",·I ,.-. ns admit tans är 

1><1 ,.j I ari erar från O till = blir a,ll11ittan· 
.-~ ll ' orlkun a i dd komplex l tal plan et en rä t 

linj e. Se hg. 2. 
Vidare skriver All ström: »Bild a nu Z=1 / 1". 

Då ort kurvan [ör Y är en rät linje, ffi s direkt 
enligt teorin' [ör konform avbildning att orlen 
i Z·plan et är en halvcirkel gående genom origo 

Högohmigt A VO-instrument 
20000 ohm / V 

:-:ieril' lt :t l ' l'( 't1 :tJl I'iilkiin\! :t A ' -O-in 
~ f !'lIlll cn t - , \ ,'o tllcf e l' 7 ol'h 40 
"amt ,\ \'oll.1inol' \ ; uh'crsnl' - - hnl' 
ntGk'll.< llletl .\ ,·oul('lel' lllotle ll HS , 
ett hiig-k iillsl ig t ini;-(rnment fiir wiit
11 in;:;' <lY lik<tröJlJ, lik · och I'iixcl
"pHll llilJ ~ .... ~llllr L'e~i~l~ln~ inolll 2:) 
1.11 ii t0 11 1rihlen. I nre l110 !. t,i nd vid modell HS 
lil( l'l' ii1111in;.( :WOOO ohm! \'. Yiu YiiXt' l
s piinni11g- 1000 ohm! " . :-;1)~i1111ing-~f :l ll l't dd liblriil1lS111iittlillg' 
i;y e l'~l· ig('L' pj :jOO lllV. 
AyollH'I{'r lllodell HS h,ll' .' (tllllll:t (liUlf'lI ,; ioller som .-\ \'0 7 och 
_\ YO 40 o('h I, ii lIll('1 ('( 'kna~ fl y SH nll11:l Il; digna lllfiil'ftnue. Delt 
dullu('h'crkun<le ln nxill1';lli1f' lli~nitlgPtl - - u r ii isning ~ k('l' \'id yisn
rens alltföl' h n'-t iga :l(·( ·"lf'1';\lion (' Il et' nU ffii!' ,tOnt tryck Ulot 
('1\(.1('1'11 a \- iindlii llgrlPnl:1 - finn:; ii I'Cll l);'t <lett,] ill stnlll1ent och 
s k.nll1nr det !1l0 1 " kal!.l I'i(l C'Y E' l1tuell fp l i11I 'Ollpli11 .lf. 

P1'i s HI'. 3,5: - (merl lädenäska. 40;): -) 
Bp,I.!lir n iL l'm ,H f" lllJpi.\· ... n hl ~'lt' o('h hl'o ~ch.\T hos J\ ' -O·i"!itnunentenf; 

('n .~..amfi' n .i'lJa n · fi)f S, t"ri;:-(': 

SVE NSKDI RD DIDD Kl IE B O LD GEl 
TEL. 223140 • FILULER I GÖTEBORG, ~1.-\.DIö, öREBlW och SUNDSVALL 

SRA 
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354 POPULÄR RADIO NR 11/1950 

http:fpli11I'Ollpli11.lf


_______ 

ReA fotoceller 


](1.',1.. iir Yiirldl'lh )'ctluwle l'leklrl)llrVl'", f,lbrikalll, " ,lyiii "atl UL' ll':,iffal' llIYI'/ :k _ Re.il:s tilll'erhllingsprogram_ 
l!n ,~L'1l ,tl' nya typer s om till\'L'l'kllillP:" [ll'ogl' :~ lllwr' [" uJllfaltnillg, ne.1.. filhcrkal' 

Siffrorna «Il g er (/Iltalet typer "' 
iiyel' -to olika t.yper aY ffJt.ocellc!', Il. y, ~, )1rakrhkt l:tg'N CIl f Oloc'c'll fvr "llrj e 

~lut[,wa ni,)' Fotoceller 40,I" 
iilld:lInill. Yi nämn a h ilt' Jledan ll'lgl'n t~'pi ;; k :l ('X(-lllill'l. Fiit' nykoll str uktioner FÖJ'~ tä rkan"!' ·H) Ka toclstnlIerör Gr' 

'5iind a l'l'i,Ö l' WO :-;tabilisatorröl' J1
J'('konllHen(lera~ (]c i f['hlil i l'~'('ktn typnllln l'l'1l , Yilka liro He.I..:~ ,', k, »pl'r- i'crrell 

Likrikt:ul'i',l' 3;') Vakuummeterröl' l) 
T.yral r O!l (' r 2('j Telcvisions-rör ~O 

Ignitro ller tJ f-;lwcia l rör tiD I 
lnle~» , 

Yi l:l gl:l'för,l 1l0l'lllttlt l':a ,WO olika I,Yllet' HG.I.. elel,troll!'i,r saml rl .. s ' lllu lll tll~ 

~ riirlt:llIal'c för ~p('('ialrv r, ,oln ;iro ",':im alt ('l'b rllt! i :tIl llliinJl:l ltallll .. ln , 

'I' ,"I! Klll't fa/ t";l\l c ll:lta I

(]J !'f 'f, " l'l'('tl 1' 1 fiinl1HJc P r( ..;

I,r, ' 1I1i.1X . Llim,I ,\"pe~ llI eu J' i fi i)' '' I Kli 1l:-':J. ('alll ~ l. ' 
;"') 	 u .\ / LUHlC'II,• fI ' l" il) 

lP;W 10 : 50 
J 5: ;jO 

..j;j Id, 	 ;" f;it' lju -.. m i j i ll ill .:";·[ll' och 
• !)'!O r( ,Iii lll l' ll .",t n iJlga l' 

9: J O .06ö3 

:-. 1t1JlIl i II. I YI' I ,U 48: 
;:,1 ~.«i , ;; 111 m 

Il" l l'O11 t,' Il !6; r c..d i Il frn rij II• 9:!2 · 1:.! ~ ~2 m m 

pul.ron tYll 2~ : 
4~ X 22 mlTl 

Yi o ll- Ll ,!!'l'ÖIl 

;w Jj': ((il" Jll ~itHill,:.;al' l u lt ru\"l oh.'lt 

-------------�---------- �----------�-------- �-------------------�------
!4 : .;0 

7 / 3:2 I1Il1l 
n;t' 	 l jlltluf 4' r,;i rning' och rclit·]1'+0 I'ud-i\t[raröd Ja::i 13: 50lItrllslllin g ar

• !J:10 

lI1i ni nl.\'rl~ L) 21: 
u;; X :.!O 111111 

• n ' ll Uil' rvEiutru ';;l nill gu l' 

~ 02U J(IO ><J2 11111l l'utl-ilJ f l':1l'(iu JOO ni r 11ll~1I -l' lI ll 1j Ud llh.o" .C;i \'lJ i ll g 
1--- 

o .021 paTI'UIl t\ P r iid.ini'l'fi t' (id ]33 f iir 	t'cliil1! l'u st ll l ll g ar 13' ')0 

.-1:l X :!::! InB! hl. 	 H, f iir l.ilJ(ln r (" rgh· nill ~ ___ I_;_ ~____~_U_8_ '
 -:~-:I-:~-ll-I~---I ----I-;-)~-;-~~ I-)-1 t_,____ I----J-~-O---I------------------------- I----~-~-:-~
HO: 

fordras 
I l 1'21. !)() 7: ~~ IIllll bil 10000000 1:1 ('xl t'l'Jll l Ilii,:'; J..;ii )} ~li!;'IIPl e r 

JOR : h l~\ · gl'iili l'u d !iOO OOt) III lI\).g; Jd ill ..;lighc1l (O l' [urdl'u~ ; 
I, ii lI:-;li g ll c t ~l\n l','a II lu otsnU"n r 

I ------- i;~ill ~ 
111:2~ " Il !',,,' j 01, •"lO, :3 OlJO UOO 11 ,1 lii; g' k ji ll s ll~l"' t fil ,. ull rli  114: 

dul,,11 (' l'fol"llrl1'-: 

Illa In OUI) (KlO tia hijg' kHll ~H gl l (' t l'l' fo I'd r~ SI : • H:ll-A 

,18<>: ~RJ!) 1" " 	 ~l'i;Il - ~ lIi .-, nooOO!) t il l "': 1'1 III illat fU!l -.: ri ik na rt"' 

..J 

RCA:s tekniska rör... 

IiUeraiur: 


• 	 \t e .l HiOrilonubok IIB -3 
t re band enligt lösblads
s y s tem me d detaljerad'e t/~k
ruska informationer över 
R C.-\. :8 samtliga rörtypcr, 
P rI s Ink!. kompletterIDIi" 
!Jlad fÖl' ett lir framfit !{r, 
ti5 : - , 

• 	 Radiot ron Designers Ranu
!Jaok K r , 6:-, 

• 	 R C.\. J:{('ce!\;lng Tube 1I1anual 
RC· l;) Kr, 1: 75, 

• 	 ne,l Ail'·Coolet! Transmitt · 
lug Tuhes 'TT-3 Kr, l: 75, 

• 	 R CA R celvlng Tubes. \)4
siLlI l{ dat1i!Jros-chyr. G r8 t l-s'

• 	 R e A 1'l1oto Tubes, Cathodr . 
Huy and Special Tubes. Hi 
" iel, G ralls , 

• 	 RC,1. P hOlo Tubes, 16 sill. 
Uratl S. 

• H l ',\. l' o\\'er and Gas 'Tub ~s , 
lo- :!O . iu, G ratis, 
• 	 11 '.l Sp"clul Red 'Tubes, 8 

,Iu. Grntl • . 
• 	 U eA ~nl1ia tUl'e Tubes, 1 till]. 


Grati s. 

• 	 R e A 1'1' ·ferred 'robe Types , 

-lo gi ll, G rati s , 
• 	 Quid' Se lectloD Gu ide for 

~ R7 ReA 'l ' ranlilllittl n g alHt' 
1011 11'( rI81 Tubes, ;1 Bl d .: 
(i ru ti :i , I 

U,'n n. [{le u el te kulska rä rll t le rll- , 
tur . :l ndcs vura kunuer p1\ lJe · ' 
'"ä ra n. I 

Fa IH'ulI ... lat· llik,H'J.o.;("l' länllHl '(i ('Il kYHlltih:tbl"obalt H' · JO . , . ,"hl 3l.u,.t hlig1; inköp ny nl.i1\~t K r , 100: - 0<'11 20 t/, 
'Ill lninl'ot ](1', -l00: -. De89n k"autltctsralmt{el' tiUiimlll.lS· iixctll 'hl IJlköll av aHu.. nndl''lIl n C.\.·rÖr. Begilr \"I\ r a. Dy a 
lIri~H~tOI" 1.\"('1· HlOtLI,I.(ar- och ~pednhöl' fÖl" sto:·-förlJrnlo\n.· med ,- l.i"i ~Jl tligt l·Nhl{'t'"r;.Hl~ })rt ~l.' för flertalet rÖlty per. 

ELEKTRONIKBOLA GET AB 

Eleldl'olll'öl'sanl. Tel. 21 62!)2 STOCliHOUI HUlIgsgatan g-I 


Auldorbel'a{l I'ellre~ental\t föl' ReA:s samtliga elel<ll'ouröl' 
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Simpsoo unh 'ersalin
sl.nullent m utlell :.!liO, 
in re wotsu' lid :lU.UUO 
ohw/V. Pr. 2åO: - Ulo. 
D:o wed ",k~'dd",lock 
av ja lllsityp prLs Kr. 
275: - nro. 

8inlpMon rörvoltmeter, mo· 
d~U 3 .• 3. Lik- oel! \',i,<'1
svuuning: 0--1200 " p,'
5 olika omn"-Ien. Olll" 
skala: 0-100 ffi l' :;ohm p~ 
5 olika omr~llel1_ L F 
spänning: 11-1 .2. 0- J2, 
~60. frekvent;knrVHfI rul\ 
till 100 kp/s . UF-."ii,, 
ning.: (meu krislallllll 
sats . testkropp) 0- 20 V. 
Fr«.kvc nskllrnlD rak 20 
kp!S-l00 Mr/s. 
Pris Kr. 350: - utan 

jalu s i. 
Pris Kr. 376: - med 

jalusI. 

Miniatyr melh:lnfre
k\'en::>l ra n"fe>rwa lor 
4::;0--1.0 [(c. (J-\-iirde 
C:1l. /Si> , f1)renklll d och 
prll ktisk f u -["ii 1I n illg_ 
S:orlpk l~ X l!)X:iO. 
PrLs Kr. 9 : - brutto. 

RÖRSTRANOSG_ 37 - STHLM UTSTÄllNINGAR : 
T.I.'on , voxel 22 75 20 
f,lIal I Göteborg : II 
Nordhom.goton 62, 1.1. Il 3717,142717 

5v~oväg.n so. tel . 
Molm.~lIInodsg

Polhem.goton Ja. t.l . 227820 . 

356 

<\dvaoce signalgenl'ra
torer, t~·p 10: , rek \'I:! \1 s 
)wr de: 100 KI' / S-liO 
1Il c/~ (J 1\ P'lIl1tlfl'pl"'en
e rnu . :'I: f)g~I'Hllldwl ± 

l OJa. Hr. 3; ;): - netto. 
TYll D3. i"rel"'ellsllw
n'l le 100 "e/s-:~O 
~Ic/ll fiin ll' llHle pil 5 
olik a h" 11.1 

I{r. /lIlO: - netto. 

Colvl'rn Idcllinclade 
1JIII I'utillfll f' I I'H r I. ~. =l 
(lI'h -t \\' . lir. il:;lO--
i: 50 bro It. 'mix. Ah\'ll ~'s 
ko lp"!' 11.:-, " ,·lt I UII'g
oltlU 1 11~tI :! -pf d . s I )"iirll 

b ry r" r!'. :-;· liIi;r-kl. Hr. 
j: 'iO Io r. 1(<llpn' .. 111 1In 
~ I riilllhr.\' 1 fl r t:* fJ.:!-H.:i 
-l - :! III .. gohw. lir. 
5: 40 bro 

Sekundärhögtalare : 
T;qJ Kll rall \'OlYlll
kon: roll lir. 29 : - bl'. 
T."T) A. lII!';l \'OIYllllwu
11'011 Kr. 39 : - bro 
T:>p fl. WE'd "olnukon
tro\l Ur . 49: - bro 
Typ e. llled '·ol.,"wkon
lro.I Hr.•9: - bro 

Sinusvågsgeuerator 

GT 72, f l'ek,enSolllrå 

de ~O p/s-200 kpl ~ på 

4 otil,a ba nd. 

Pris Kr. 5i!): - IIlo. 


Sinus- och Imotvägs

generator GT 74, fre· 

knm s olllr de 20 p/,; 
23 kp/s. 


Pris Kr. 955: - nio. 

Hört~leron typ 808pll01 
4.0110 ohm motst~ud med 
homuIlKKn<ire. 
Prl. Kr. 28:-. 

J[örtp l~rnn tYl> X 2 .000 
O!l rll IIlot :-: I I' " d ml 'u horn
ulJssnöre. Pris U r. 18:-. 

li n ll c1 högtlllare ACCOR di m . 
4 ' Itl" liiunI. l " '8/1 tjock. 
l·,.i. J{r. GO:-. 

Garrard pick-up hu
vud I{r. 10: - Illo. 
r{"i ~ tal1in'lRt.s. I:>P er!'). 
Ur.1S: - bl'. Kristall
insa .s 0 1'11, wed per 
manent sefirspelS, Kr. 
21: - bro 

lO 12 57. 11784' 
. 14. 1.1. 215703.21 tl93 

516572 

imoginär
axel 

1 
R 

jw_ oo 

w-=o 
/ 

reelaxel 

Fig.2. 

( endast pOS. frekvenser tas här i beaktande!». 

F ig. 3 visar Allströms ortkurva. 

Likström, vars speciella hobby sedan flera 

är varit teorin för konform avbildning, ber all 

med den petiga magsurhet som är honom ege n 
få förtydliga denna lösning något till gagn för 

dem som ej äro insatta i denna synnerligen in

tressanta g ren av den tillämpade matematiken. 
\-[ edcl sl en Ii kallad »avbildningsfunktiofl» 

kan varj punkt i ett komplex I talplan avbil

das som en punkt i annat komplext talplan. 

Alla punkter, som lig"a på en viss kurva i det 

ena planet , komma el at! beskriva en viss 

kurva i det andra planet. Genom en lämpligt 

vald avbildningsfunktion kan en komplicerad 

kurva överföras i en enklare kurva. Vid kon

for~ (vinkeltrogen) avbildning är avb ildn ings·

Ifunktionen vald så alt två kurvor, som skära 
, 	varandra under en is" vinkel i det ena tal 

planet, skära varandra under samma vinkel 

det andra talfllanet. 
Varje punkt i talplanet i fig. 2 är så led es 

avbildad medelst funktionen 

Z=l / Y 

som en punkt pä talplanet i fig. 3. Och spe

c iellt avbildas linje i fig. 2 som halvcirkeln i 

fig . 3. Även herr Lars A rosenius. Stockholm, 
har använl denna kända avbildn ingssa ts och 

löst problemet på samma eleganta sätt. Satsen 

bevisas lätt med komp lex algebra, men eft er

som delta leder till samma räkningar som vid 

direkt använd ni ng av kretssymbolerna, före 
I drar Liks tröm att göra detta för att därigenom 

fä demon:;trera hur lösn ingen genomförts av 

andra lösare. 
Så angriper exempelv is hen Lundqvist 

Katrineholm problemet 

l /Z= l / R+iwC = (l+jwRC) / R 

Z= R/( 1+cv2R2C2)-jVJ R2C/ (1+VJ 2R 2CJ) 

imaginär 
axel 

R. 

\ reelaxel 

c.v =0 

Fig.3. 
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K val i f i c e r a d e el e k tr o I y t e r f ö r 

Kompletta serier 


av de nya 


serviceelektrolyterna 


l _i_. 
+ + t 

kva lificerad service 

Välgjord nitning m ellan 
folie o<;b nttagsi.indc gel' 
god kontakt. 

® 
K l'nf liga oisull'l'nde an

s lu tn illgst l'å dul' :lV för
t pIl t< ('II-tråd. 

® T ydlig 0(:11 liitll;i-[ UlU J'k · 

ning. 

Loek i ena ga veln ,lY 
;";l1111111i-pert hm -' la D! ina t 

llJPrl (jyertryckSyelltil. 

Tub a \- a hulll ll lu ru , som 
;..;e l· goll mekauisk hiHI
f a , lbet åt kOll(\ensatorn. 

l"t \'illldigt i 'oleT ingsböIje 
f ijrhindnu kontn kt med 
nIllllJi ll ium t'tJ I,"' ll . 

Nn h u r l lfa b{lde hug- och 1:lg\·ult .-koDllen .·atol'c r i sin 
ser ie ervice lektroly ler U\' internationell k 11...0'. De t il r 
många d ta ljl'r som vi 'al' de ras kva li w t : De il ,· mo nte
rade i a lum in in ml'ör - det ger ,god meku n isk h:I llf asLber, 
D e k an lUgI"a s lä nge n tn n aH la sJ un - t!lek yare fl L 
bögk lassig utförIllldet. De ilr Hitta att montera dä rför 
utt de har kraft iga, sjillvblll'a nde fiistiindnr, Och der~l:S 

tyd liga 1l1il rlming fören kla r la gerhållningen i bög gra d. 
F ö l' k"ll If iccra c1 se rv ice - Rifa-el ek t roly te r! 

Specialisten på kondensatorer 
Ett LM fricsson·roretag 

A B RIFA N O R R B Y V Ä G E N 3 O, U l V S U N D A T EL. 2626 10• 
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•• 
Logaritmisk 

RORVOLTMETER 

40 mikrovolt till 500 volt 

Modell 4,. 

En II Ioll1o!'(lenlligt kiill~iig 


I'lil"\'ottmerPI', med f(ir ~ lii r
ka1'(', fi;1' Yilxl'l.-t l'Öm. 


l'v1'stii rkm'en kn n ii I"('n ,1 11 

\"Hndas !::(\Va l'flt. 

:\'og-gTnnnh(lt: ± ~ II,ll f I ;,( ll l:) 

[i ls till ~O kp/ ". 

I ngflngsillll)('ILin.- : 1 lllC'i'"li ll J. 
l'i pI". 

Flirstiirkning: .. 0.000 x . 

)Ioclell 4;;. 
:\1('1l bl'etlbllnd"[lir,lii 1'k:1 1'" 
0,000':; t iil GOO \'elI t. 
:j [Ii, iill l .n :I [p ' ''. 

INGEl\jÖRSFIRMAN INTRAM 

Det perfekta universalinstrumentet 
10.00,0 ohm pr yoH Iik~!t'ÖJll o('h yäxelsh'(;m, :~3 mätom!'ådf'n. 

~la}'iJt: ad\ ('\l'.~. ;t nt i II :;:! r UHl I:' lll , f : .., i' ..... (·j t 
med sp eg c:l~ kll l:t och kn ir \' i s~ l' t\. l u L Y ~j!t 

i IJijlJe !tV u:tl;<-l it . )/ii lnogl:rall lll "t l '. 
I,;l lik.ström ( 1·.' 11 l, ~ ,, :. p .\ vHxc·h· t r ti l lL. 
Skalliing(l no 111 m, .\n\-~ i lU.l I ) Rr { ii I" t nn · 
r n: k,· . -rtliilllill ~n l' 111 111 li ll ~ I \ r\t HI lIZ. 
. 'lur}c·k G;,i -, 11 0 I lill mm . 

)fiit.oll1r''ulc·ll: lil; .-tl'iilll 

(j--300 UlT . 
1I-2,;; /10/;;O/ ~:iO lCl{l() Y" ; 1. 
0- 100 If ,\ . 
0-1/2, [j /10 i.-;0~::;0 ud.. (r- I. 0--., 


AwV. 


Ylixelst.rölll : 

0-2.;3/10/ ;,0. ~ .)(J 10(l{l n ll t . 
0-100 /AA. 
IJ-l/ 2,fi/ 10/.:;O/ :!:in w ,\.. (l- I. O .:; 

AWj1. 
Mol s Ulntl 0- 10(l{)() ( .bIU , 

0-1 lUf'!-(oltm . fl- LO ill " ,~"l ulI . 
Kapar-ih·t ]00 pF til l 10 111 1-'. 

Pris 225: - .. netto. 
r "e \'erans IJmg- . frtl.l1 lagt"r . 

RADIOKOMPANIET 
Oc1ellgatflll ;le; - ~1'I.)('klt() lr ll . 


Tel. ~: l 011-1. ;-;;2 20 Gli. :n tIll 2.-, 

( I'ii xl'l) 


Eftersom Z är komplext tal kan deL ,kri"l' 

under formen 

Z = x+jy 

där x oom "allligt är realdelen och)' imaginär· 

d(·len. Då nu frekvensen varierar kommer allt

,J real de! och imaginärdel var för , il' at t 

variera med C'J, och den sökta ortkurl'an kan 

så lund a anges under sin parameterform. 

.'\: = R/ ( l +c'j2R2C2) 

J=",R2C :(1+o)2R 2C2 ) 

Elimineras ( 'J mdlan dessa ekvationer ('rhid

les ortkurvans eh. i ~. och y. Dividera- ('ha

tionerna fas 
yx =(·,RC och ('J=y / RCx 

Insättes sedan d"t i purullletnfralll'-tiill· 

ningf'll av.'\: erhål!e ::; 

x = RO + \", x2 ) 

vilket "nabbt förenkla, till 

5aledes en cirkel med radien R/ 2 aell 111('

d elpunkten i R 2. O. Då ,,) ~ frall1~ar al' de n 

eho 80m uttrycker förhållandet mellan ) och 

x att enda!'! den .1,, 1 al' cirkeln ,om Ii.;!!! ,' !, 

under x-axeln kan ifra~akolllma, \' id in , ätt 

ning av gräns"ärdena för ,,) framgar omclkl · 

hart atl cirkeln genomlöpes i riktning .' Olll 

fi g. 3 anger. 

Liknande. rätta lösningar har ä"cn ill -,"n:

al' Svell Lundahl, c. 'o Derg, Svea"agen 110 

Stockholm; R. Tr est erlnnd, c/o Jon«on. " ä+ 
ra Liden 2, Göteborg och H enr) i)st!J cr{'. 

Nathorsdigen 31, Johanneshov. 

Herr Lunc!'l"ist ansåg problemel \ ara n" e 

ke t trevligt och tyckte, all lösningen ledd ,· 

till »kla .,<iska cirklar i sanden» och då förd,,

tanken åter till den sommarens och semc ,ll'rn

sandstränder ... "ad punklerna betyder vd 

ju förstås inte Lik ström, men ban uttryck. " 

en förhoppning om all det är något tre\ li~ r 

sa mtidigt som han tackar för hälsningcn. 

Och så var de t de nya huvudbryelserna . 

Problem 8 A (lätta uppgiften): 
»10, dr Fält», sade Gallerström, i el,,! 

han avgav en uppsyn som en Shangri·La 

resenär med enkelbiljett, »jag ska. !Je a/l 

få säga upp mig}). »5äga "pp dig. 1'ad i 
all världen sä.ger du . Lämna en /wl1Ilid,· 

plats med lindrig tjänst och hög li;1/. och 

möjli.ghete r till alt uppsnga ovärderli{! l'i5

dom. Har dl! blil'it galen?» 
»Nej, men ska ja.g vara med i den hiir 

problemspalten längre, SOIn för öL'rigt har 

jört ned hela det elektriska problemlösan· 
det på de tecknade seriernas sorgli.gt låga 

nivå, så anhåller jag vördsamt 0/11. a/l j/i 

påpeka, all det/n är en radioteknisk tid· 
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tonband tillverkas av A udio Deviees, Ine., U.S.A :s 
ä ldsta ti llverkare av ljudmedia. Audiotape är f ram
ställt enligt ett specialförfarande, som ger bandet 
lägsta möjliga brusnivå. 

Av övriga magnetiska egenskaper kunna vi nämna, 
att Au diotape återger det höga tonområdef utom
ordentligt väl. Genom att korrekt öterge överto
nerna i tal och musik gör Audiotape inspelningen 
mera »Ievande». 

En annan framträdande egenskap hos Audiotape 
är homogeniteten hos järnoxidskiktet, vilket betyder, 
att utgående l judstyrkan a lltid är konstant propor
tionell mot magnetiseringen. 

WEBSTER 

bandinspelningsapparat, som nu börjat framställas 
efter ett synnerligen omfattande konstruktionsar
bete, ör den fullöndade apparaten för kvalitets
återgivning med stora anspråk. Begär broschyr. 

POPULÄR RADIO NR 11/1950 

Den Audiotape, som försä lies av oss, är av exakt 
sam ma kvalitet, som A udio Devices levererar till 
radiosta tionerna över hela världen för program
återgivning. 

Följande bandtyper lagerfö ras ovass 
å 5" resp. 7" spolar med en bredd av
v.." och inåtvänt oxidskikt i pappers
resp. plastmaterial: 

Typ Längd Materia l Järnoxid Kartong 

601 I 183 m papper svart blå 
621 å papper röd blå 
641 l 5/1 spole plast svart röd 
651 (600 f ot) I plast röd röd 

1201 1 381 m , papper svart b lå 
1221 å papper röd blå 
1241 7" spo le p last svart röd 
1251 (1250 fot) plast röd röd 

G E N E RA LAG E N T 

GEORG SYLWANDER 
AKTIEBOLAG STOCKHOLM 
NYBROGATAN 12. TELEF. 67 5150, 675151, 67 5116 .,J 
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SURPL USMATERIEL 

Mottagare, 	Ull:;;;, eugelsl" ny, pris :l25: -. R10/, engel~k. med nätaggregut 

och högtulan', 4:l.): -. SCR201A, 'amerik:ulRk, ny och med in

slruktionslJok . 

Oscillograf, .'\;,,\/ A1'''\-I. amprilwusk . llY . Illed :1Bl'J, pl'i~ 12,:;: -. 


Tuning unit.s, pd,; 2G: 50. 


Im,trument, 2",300 lIlikl'ouulpcrl', Hyn, JS: OG. 2%" , 200 lllUil'0l1mpere, lJeg .. 


pl'on1de, 1:3. ;iO. 2%", !JU lll ikroGIHpf>rf', lJeg., proYll c1 e , lG : - . 

Kolkornsmikrofollt'l', cll gl'bkn, : ;:'lO, se olUslagSlJilden, Pop. Radio för oktober. 

Begär ,·ål· pI"isJista med utförliga besiu'i\'llingar ö"er ovaJlst.å.emle ulll)llrater. 

VIDEOPRODUKTER 
Box 2:;0(;6 - Göt~borg 23. 

\ 

fELCON CABLES 
Telcol1 
h. f. kabel 

Telcon 
namnet i världsklass 

Telcons ka bel är klint! fu l' iu gummerat höga kl'u lit ,( : ultra-kortyug'i<I"E'fltl.ingur, 
wikl'OfoukalJel, b il ra dioledningul' . nedledn lug tubuliir feeder 300 ohm, fÖl'dröjning'~

kabel, u nti mik l'of on isku ledniugar e lI', IsolAtion: Telcothene h. f. j;:;ol.-lllil.te1'iill. 
Te lcolllPne, vnl'll e lektl'. genolU .· Ia.g~hållfll .~lh [ iir 40.000 VOlt per 111m "iiljes ii,en 
som stängel', p l.aH r, band. Kllitnloger .tiH 1'aln'ikan~er och groSSi<,te l". 

THE TELEGRAPH eONSTRUCTION & l\IAINTENANCE eo LTD 
London - /;l'eellwich.. 

Generalagenter, AB E WESTERBERG, Klara Norra Kyrkogata 33, tel. 207866 

skrift, och att något problem ...» Galla · 
ström tappade andan. 

»All right, det är in/e mitt fel. Skyll pa 
Likström. Han ska förresten försöka bättra 

sig och har just lämnat ett problem av den 
arten, som till och med du borde /dara. 
Du har en halvvågslikriktare kopplad på 
övligt sätt till en 220 V transformator och 
ett efterföljande nätfilter beslående aven 
drossel på 30 Henry 4() Q och en konden· 
satar på 16 pF och oändligt läckmotstånd. 
Vad blir förhållandet mellan växelspän
ningen och likspänningen över konde/l sa· 
torn då. likriktaren är obelastad? Just dt·/ 
ja. Säga_upp sig I» Här fnös doktorn så alt 
Gallerström näs/an blåste ut ur rummel . 
lV,igon lösare kanske förbarmar sig och ger 
honom ett h.andtag. 

Problem 8 B (svåra uppgiften): 
Dr M. Agne T. Fält var bitter till I1wds. 

n et var ingen fason på Gallerström. Slut a. 

11'ej, &m han kom till ett annat ställe, där 
inga vakande fättögon följde honom slrnUe 
han säkert ta död på. sig. Som nu det hiir 
med magnets polen .. 

. . Det fanns på la.bora/oriet nämligen en 
kraftig elektromagnet och den hade Gal . 
lers/röm brutit strömmen till Ulan att shun · 
la lindningen med något skyddsmotstålld. 
Som tack hade han flm en »kyss» uJa t 

magneten och det var en betydligt hetare 
sådan än de vanliga semesterkyssarna. H Gli 

haJe nu frågat dok/om hlir s/ort motstomi 
h.un skulle shulIta magnet/indningen m ed 
vid bry /.andet för att spänningen ej skulle 
överstl:ga 500 V mellan tz:rulningens än d
punkter. Vid normal drift tog magne/spo· 
{en 0,33 ampere vid 220 V. Hjälp den 

smått koleriska doktom att hjälpa Gal1er
s/röm . 

Ja, och så skall lösningarna ,'ara redakl io· 

nen tillhan da senast den 20 noveml:>er under 
aJrc POPULÄR RADIO: s redak tion, po>t 

box 3221. På kuvert et lu- jvc:; »Prol:>lemHi, · 

ning 8 A» och "Problemlösning 8 B» resp_ 

Lösn inga r till problem 8 A och 8 B konun~r 

att in föras i numm er l al' år 1951 och ell, 
komment eras som vanligt lösningarna o h 
namnen på räulösarna publiceras. Och SI 

gä ller del slutspurten för gratisprenumerat io 

ner å t de tre bästa lösarna. Lycka till! 

Likström. 

Prenumerera på 

POPULÄR RADIO 
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C.G. "COMMERCIAL GRADE" 

Frekvenskarak täris tisk: TRANSFORMATORER 
± 1 1

/ 2db 4.0 - 10.000 p/s och DROSSLAR 

INGÅNGS-, ~lEJ,LA..'I"STEGS-, BLiL"iDNINGS- Odl LÅGFREKVENS

TltiL'I"SFOR"L1TORER. 


Typ Användning Primär ohm Sclwnuär ohm 

CG-132 
CG-133 
CG-l34 

1 a nod til! 2 g-aller 
2 anoder till 2 g aller 
L inje till 1 g-all(~r, dubb el skä rmni ng 

J 5000 
30000 
;;0. 200, GOO 

l:WOOO m. mittuttag 
80000 oms. 1,G: l 
80000 

CO -135 
CG-235 
CG-136 

CG -233 

Linje till 2 g nUer, d'ubb e! skil r m ni ng 
Linje till l tl lle r 2 gaUN. f1e rt.lubb. s l'Urmnin g 
l ano,l o. l>'A"ob m ig mil,r. e l. li nje till l e l. 2 

g a lle r, dubb el skä rmni ng 
P I' OC5. 56. el. Jlkn. tri oder till AB 45, 2A3 , 

50. 200. 
60. 200, 
15000 
50. 200 

500 
500 

120000 
80000 

80000 

CG-333 

CG-433 

CG-140 

r. LG. etc. 
PP GC5. [>6 el. lII, n . trioder 

fö r s pänning 
P P 45. 2A3 o. likn. till 2 el. 

(iJl' ~ll;; nnin g 
Triod anod till linje 

till GLO m 

4 (lL6 mecl 

f as t 

fast 

30000 

30000 

5000 
15000 

2.)000 cms. 0,0: l 

,JOO oms. O,G: 1 

12;:;0 oms. O.G : 1 
GO. 200,GOO 

UTG .\.NGS TR..<\NSFOIDlATOltEJt. 

Sel{{luti;irlmpeda ll~'r : 500. 200. 16. 8. 5. 3. l,G o hm . 
 CG VARHIATCH" DRIl' TRAXSFORlIATORER. 

Impeda ns pp Max.Typ Typiska rörohm. hela li ndn . Watt Typ Prlmiir T ypiS ka utglingsrör 

CG -15 8000 45, 48. 6FO triod 20 
CG-lO 0000/ 10000 nvn 61"6. GM, 6N7 20 CG -[)l JL,{ Enkelt rör: GC5,' 2A3, GL6. 42. 2A3, 19. 30, 40, 70, 
CG-2L(3 0000 2-6LO :or AB 30 6AO, 30, 40, 53, 79, 80 89, 4(3 etc. 
CG-4L6 3800/4 ;:;00 4-GLG :or AB1 55 OG-53 AX PP rör s:lWUl 45, 50, 46. <1 -4(; 2Il3 A. 838, 841. 210, 

2A3, 6U5, 6LO 800. 830B, etc. 
CO-59 AX GO, 200, 500 ohms li n je. 805, 838, 203A. ZB-120, 100 '.rH, CG "VARUlATCH" UTGÅNGSTnANSFOR~lATORER 

800, 55'1', RK18
(FöR FiHtSTÄRKARE) 

'L'niversalutförande för anpass ning av vilka rör som h els t in om an 
gi vna effe ktgrä u,er till I1nje elle r talsp ole. 

UtgAn g simpe<1un sc r : 500, 200, 50. 16, 8, G, 3 och 1. 5 ohm 
FILTERDROSSLAR.Ing:\ngsimpeda<l r : 3000, ,,000, 6000, 7000, 8000. 16000, HooO olim. 

Mu x. h\gfrekvens Induk tans Max. ström Likströms- Provsp.
Typ Typeffekt W H enry mA mots tånd ohm V 

CVP-2 30 CO-40 10 200 110 1750 
C\ P -3 60 CG-41 4-20 200 110 1750 
CVl' -G 300 CG -4ä 2öO 15 5000 1750 

C'G-100 12 lOO '120 2500 
CG-104 10 350 00 GOOOCG "VAR.L1lATCH" ~10DULATIONSTRANSFORMATORER. 

Universalutföra nde för li npas ' oing av v ilka modulatorrör "o m helst 
tiU vilken högfre;l{venslast som bel" !. T ra nsf.orm utorerna i denna serie 
iiro försedda med ett fl e rta l li nd ning ar med n ttag, varigen om erhilll es 
e n ril,baltig variation a v belastll ln :;, s impe<lanse.~ . Med var.ie transfor SVÄNGDROSSLAR. 
ma tor följer en d.etaljerad ta bell ut<isanöe impe-danskombinationer. 

Frekvenskarakterl s tl k: ± 1'h db 40-6.000 p /s. Angiven inl.ll1ktnns gUllet frå n 100 Glo till 10 % uv max. ström mA. 


M u . . Ili gtrekven s- ~lax . klass C tillförd In.duktulls Max. ström Likström ~ - Pro\,sjJ.
Typ '.ry p effekt W effekt W Henry mA mots tund ObOl V 

f'VM-l 30 60 CG-l03 5-2[i 250 105 31\00 
CVM-2 60 125 CG-105 5-23 350 no 7000 
CVM-3 125 250 CO -lOO 5 -25 (JOO {j;i OOOO 

R i\ <1gör med vi\.r te kniska avdelning angående val uv lämpliga transformatortype r 
för E d ra för s tärkar- ell €r sändarbyggen. Där kraven pl frek<ensomrfide äro mindre 
rekommendera vi UTC:5 " S"-serie. Se annons i sisLa numret av QTC. Sllväl "CG" so m 

"SOl-serierna leverera s omgående från lager . 

"iirta,'iigen G7 - Stockholm. 

Tel. 01 33 08, 01 71 28. 61 0891.FIRMA JOHAN LAGERCRANTZ 
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nyaPHILIPS 
stabiliseringsrör 

De e lektroniska mät- och reglerings111e tode r som använ
das inom industrin s tälla stora krav på konstanta spån
ningskällor. De stabiliseringsrör som vanligen an vändas 
ha vissa nackdelar Lex. stor tolerans av brinnspänningen 
och förändring under brinntiden. P hili ps laboratorier 
h a efter sys tema tiska forskningsarbeten utvecklat en 
helt ny t illverkn ingsteknik och framställt ett nytt sta
biliseringsrör t yp 85Al, m ed utomordentliga egenskaper. 

I 85Al användes en katod av ren molybdenplå t som 
under tillverkningen renas genom förstoftning, varvid 
g laskolven samtid ig t får en molybde nbeläggni ng. Genom 
denna molybdenbeläggning e limine ras de från glasväggen 
kommande elektrone r som anna rs sk ulle störa rörets 
fu nktion. 
Inom mättek n iken användas ofta jämförelsespänningar 
på vi lka stora fordringar s tällas och hitti lls har m a n 
mås t tillgr ipa normalelement eller ack umulatorer fö r 
detta ändamål. 85Al gör dessa anordningar överflöd iga, 
om man i ställe t a nvänder nedanståe nde koppling. Denna 
möjliggör en utspänning som vid belastningen no ll håller 
sig konstant inom ± O,S 0/00 även om inspänningen skulle 
variera inom.± 10 'fo . 

VI 

Kopplingsschema 
Omfattande mätningar vid Uppsala Uni versitets kemiska 
institution ha bekräftat de framståe nde egenskaperna hos 
85Al. Neda nstående kurva v isar förloppet av brinnspän
ningen som fun ktion av tiden för et t seriet illverka t rör. 

85Al är ett gott exe mpel på de goda egenskaperna hos 
Philips stabiliseringsrör. De övriga rören i tabellen ha 
vart och ett sitt speciella användningsområde och Philips 
radioavdelning hjälper Er 
varje ändamål. 
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Telegrafstyrelsens 


Telegrafst yreisen har för budgetåret 

] 951- 19-2 begärt ett inve5teringsan

slag av 2,2 milj. kronor för inköp av te

levisionsan läggni ngar. Dessa pengar 

skall i första hand användas till inköp 

aven bildsändare för 5 kW och en Ij ud

sänd are på .3 kW, avsedda att rörläggas 

till Stockholm eller dess omedelbara 

närhet. Vidare ämnar man inköpa en 

del TV-kameror för inom- och utomhus

bruk, belysnings- och kontrollanordnin

gar för en TV-swdio och dessutom ut

rust nin gar för radiolänkar m. m. 

I sitt anslagsyrkande framhåller Te

legrafstyrelsen, att de tekniska premis

serna för teleVisionen nu genom de in

ternationella förhandlingar, som förts 

under de senaste åren, klarnat så, att 

det nu är lämpligt att - som det orda

grant står i kun gaskrivelsen - »ordna

de televisionsförsök» påbörjas. Ända

må let med dessa försök skulle vara att 

skaffa underlag för ett kommande ställ

ningstagande till frågan om »hur tele

visionsverksamheten bör organiseras på 

längre sikt i Sverige» . 

Det är gläd j ande, att TelegrafstyreI

sen nu anser sig kunna ta et t initiativ 

i fråga om televisionen. De offentliga 

uttalanden i denna fråga som tid efter 

annan gjorts från ansvar igt håll i Tele

grafstyreisen, har sannerligen inte ver

kat uppmuntrande. Ä ven om den ytterst 

försiktiga formuleringen i kungaskrivel

sen beträffande den tilltänkta använd

ningen av den planerade 5-kW-stationen 

kan ge den pessimistiskt lagde dystra 

farhågor, ä r det nog ganska säkert , att 

har man väl fått upp en sådan station; 

kan det inte dröja alltför länge, innan 

någorlunda ordnad sändningsverbam

het kommer igång. Allmänna opinionen 

kommer nog att se till att så sker. 

Enligt vad byrådirektör Erik Esping 
i Telegra rstyrelsen - tillika ordförande 
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TV-planer 

i Näm nden för televisionsforskning 
uppger, räknar man med att, förutsatt 

att anslaget bevilj as, kunna sätta igång 

med försökssändnin gar med de nya TV

utrustningarna i slu tet av 19.52. Sända

ren kommer att förläggas till Stock

holms nya rundradiostation, som är av

sedd att byggas i Nacka. TV-anten

nen kommer att anbringas i en av de 

200 m höga master, som kommer att 

resas för den na station. Då platsen för 

l\acka-stationen är belägen 50 m över 

havet, kommer man på detta sätt upp 

med antennen 250 m över havet, vilket 

kommer att ge TV-sändaren en god 

räckvidd. 

Vidare kommer man att beställa 

radiolänkar, dels för överföringen från 

TV-studios i Stockholm till TV-statio

nen och dels för experimentänd amål. 

Två kameror kommer också att inköpas. 

Till sist må det för säkerhets skull på

pekas, att den omständigheten att Te

legrafstyrelsen begär anslag för televi

sionsändamål inte innebär, att därmed 

allt är klart att beställa utrustningarna_ 

Frågan måste först behandlas av riks

dagen ; Telegrafstyrelsens anslagsyrkan

de brukar komma upp först i februari 

-mars under riksdagssäsongen. Och 

det är många instanser som skall yttra 

sig, innan riksdagen får det för behand

ling! 

Och man får väl hoppas, att inte de 

ivriga svartmålningarna beträffande te

levisionens möj ligheter i Sverige, som 

Nämnden för Televisionsforsknin g ~å 

systematiskt bedrivit under de gångna 

åren nu resulterar i att myndigheterna 

anser sig inte kunna satsa pengar på 

saken. 
Som sagt, låt oss hoppas! 

Sch. 

Dansk television 

startar 


Den danska Statsradiofonien påbör

jar den 1 november i år regelbundna 

televisionssändningar t. v. 3 gå nger i 

veckan och med program av i genom

snitt 30-40 minuters varaktighet. Ut

sändn·ingarna kommer att ske från en 

liten studio i Radiohuset i Köpenhamn_ 

Sändarcfl kten blir 300 W. Frekven

serna : 62 ,5 Mp/ s för bildkanalen ; 

67,75 Mp/ s för ljudkanalen. 

Budgeten för TV-sändningarna är 

fastställd till ca 1/2 milj. kronor; peng

arna tas av fonderade licensmedel. Ä ven 

om det inte (Yår att göra några först

klassiga TV-program för de pengarna 

- vilket man nturligtvis inte heller räk

nar med -- tror man dock att man ge

nom dessa för5ökssändningar skall skaf

fa sig värdefulla erfarenheter inte minst 

ifråga om det programmässiga. 

Licensavgiften är t. v. fastställd till 

50 kr. per å r. 

Sch 

Videant Consules 
/III edan Statsradl:o!onien i Danmark sät

ter till alla klutar för att få i gång en 
reguljär televisionsverksamhet och just nu 
håller på alt träna upp en stab av TV
programledare, har Radiotjänst här i Sve
rige tydligen ännn inte kommit underfund 
med vilket ben man skall stå på, när det 
gäller televisiOllsproblemen. Nagon nämn
värd aktivitet har i varje fall inte kunnat 
skönjas frå n det hållet. Alt inte alla inom 
Radiotjänst är riktigt nöjda med denna 
obeslutsamhet framgår emellertid aven in
laga av signaturen »Jöns Borg» i nr 40 av 
Röster i Radio. Han skriver bl. a. 

»Men vi på Radiotjänst kan inte låta bli att 
erfara något liknande vemod, när vi ser hur 
den danska radion fått och får hålla på och 
pröva och öva med kameror och annat, dyme
delst sägand e sig utbilda en stab av radiomän 
på gebitet. Det har vi inte kunnat göra här 
hemmave, och det kan man få is i magen för.» 

Jöns Borg har haft en intervju med en 
dansk radioman, Jens Lawaetz, som bl. a. an, 
ser a tt »vad som nu behövs är programexperi
ment. Och för dem som sk a sköta tel evisio
nens programarbete är det vik tigt att i tid få 

Forts. på sid. 385. 
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Radiotekniskt nytt från England 

och Tyskland 


( 
De två stora radiotekniska evenemangen i höst har varit dels den 
engelska radioutställningen National Radio Exhibition, tidigare 
års »Radiolympia», i år förlagd till Birmingham, och dels den 
stora tyska radioutställningen i Dusseldorf, den första efter kriget. 
Vi ger här nedan en översikt över de intressantare nyheterna på 

båda dessa radioutställnngar. 

~---------------------------------
N ationaI Radio 

Exhibi tio n 
Av ingenjör JOHN SCHRÖDER 

National Radio Exhibition, som hit· 
tills alltid varit förlagd till Olympiahal. 
len i London och som därför gått under 
namnet »Radiolympia», hade i år för
lagts till Birmingham. Orsaken härtill 
var den, att man genom tillkomsten av 
den nya stora televisionssändaren i Sut
ton Coldfield utanför Birmingham ville 
nå de potentiella köparna av televisions
mottagare i mellersta England. Härige
nom kom utställningen att helt domine
ras av tillverkare av TV-mottagare, 
medan andra grenar av den radiotek
niska och elektroniska industrien blev 
mindre väl representerade. 

Televisionen i förgrunden 

Televisionen var sålunda det som 
överskuggade allt annat på denna ut-

Fig. 1. Denna bild, som hämtats ur »Punch», 
driver med den centrala ställning televisionen 

in tar i de engelska hemmen. 

ställni·ng, där inte mindre än närmare 
170 televisionsapparater samtidigt var i 
aktion. En stor attraktion var också den 
televisionsstudio, som bemannats av 
BBC:s tekniska stab, i vilken inspel
ningar och repetitioner pågick hela da
garna. I denna studio, som endast var 
tillgänglig för särskilt inbj udna, kunde 
verksamheten följ as av utställningspu
bliken genom långa fönster. Dessa de
monstrationer, som i stor utsträckning 
även omfattade produktion av »riktiga» 
program, gav en utmärkt inblick i hur 
ett televisionsprogram kommer till. 

En ytterst omfattande apparat hade 
satts i gång för att få ut lämpliga TV
program till de många televisionsappa
raterna på utställningen. Samtliga mot
tagare på utställningen matades via kab
lar från ett särskilt kontrollrum. Då man 
räknade med att fältstyrkan från Sutton 
Coldfield-sändaren skulle åstadkomma 
interferens, om man använde samma 
frekvens som denna sändare, användes 
i distributionsnätet en liten sändare, 
som arbetade på samma frekvens som 
Alexandra Palace, dvs. bild 45 Mp/ s 
och ljud 41.5 Mp/ s. Samtliga mottagare 
var alltså avstämda till Alexandra Pa
lace's våglängd. Från kontrollrummet 
matades olika TV-program in i kabeln ä
tet, antingen BBC:s program, som då 
uppfångades från sändaren i Sutton 
Coldfield, eller program upptagna i den 
nyss omnämnda utställningsstudion_ 
Även filmsändningar förekom i stor ut
sträckning från kontrollrummet. Syste-

Fig. 2. Denna karta visar hur engelsmännen 
tänker bygga ut si tt televisionsnät. Siffrorna 
anger den ordningsföljd, i vilken stationerna 
kommer att byggas. Sam tliga stationer beräk
nas vara i drift under loppet av 1954/ 1955. 
80 % av landets befolkning kommer då att ha 

möjlighet att ta emot television. 

met i den filmavsökare, som användes 
på utställningen var helt elektroniskt så 
när som på de anordningar, som matar 
fram filmen genom apparaten. 

I de fall, då man reläade programmet 
från Sutton Coldfield frekvenstranssfor
merade givetvis de mottagna signalerna 
från denna sändares frekvenser, som är 
61.75 Mp/ s (bild ), 58, 25 Mp/ s (ljud), 
till frekvenserna 45 resp. 41.5 Mp/ s. 

Utbyggnadsplanerna för TV 

Beträffande utbyggnadsplanen i Eng
land för television är att notera, att 
förutom de två sändare som nu är i 
aktion kommer under nästa år en ny 
sändare i närheten av Huddersfield att 
sättas i drift. De vidare utbyggnadspla
nerna omfattar ytterligare ett antal stor
sändare av samma typ som Sutton 
Coldfield med en räckvidd på omkring 
80 km och ytterligare 5 mindre televi-
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Fig. 3 .. Liten televisionsmottagare av bordsmo· 
d~ll , bildrör 12". Tillverkare : Fergusson Ra
dlO Corp. Apparaten är försedd med »black 
screen», vilket ger kontrastrikare bilder. 14 

rör. Pris ca 50 1:. 

sionssändare med 10 resp. 5 kW effekt 

med en räckvidd på omkring .5 km. Kar

tan i fig. 2 visar hur England kommer 
att täckas av ett helt nät av televisions

sändare, när utbyggnadsplanerna förts i 

hamn. Man räknar med att samtliga sta
tioner skall vara i drift under loppet av 

1954/ 1955. Vid detta tillfälle kommer 
ungefär 800/0 av landets befolkning att 

ha möjligheter att ta emot television_ 

Sändarna kommer inbördes att förbin

das med koaxialkablar eller mikrovågs
länkar av samma typ som nu är igång 
mellan London och BirminghamJ 

Större bilds tor lek föredras 

I fråga om televisionsmottagarna kun

de konstateras en tendens till övergång 
till större bildytor. För ett år sedan var 
efterfrågan på TV-apparater , som gav 
bildstorleken 20X 15 cm (9" bildrÖT ) 

något större än på apparater med den 

l TV.radiolänk London-Birmingharn POPU
LAR RADIO nr 5 (1950) , s. 15l. ' 

större bildytan 25 X 18 cm (12" bild

rör). På kort tid har emellertid förhål

landena radikalt ändrats, i det att all

mänheten numera avgj ort föredrar 

apparattyper med den större fönsterstor
leken, trots att prisskillnaden mellan 

ifrågavarande apparattyper inte är obe
tydlig. Apparater med 12" rör domine

rade fullständigt på utställningen. Det 

fanns också på utställningen ett fåtal 
apparater med 15" rör, och vidare åter

fann man några projektionsmottagare, 

som gav bildstorlekar upp till 30X40 
cm. Det var intressant att lägga märke 
till, att dessa projektionsapparater av 

mindre storlek inte var väsentligt dyrare 
än motsvarande apparater med direkt

synsrör. Ett argument, som ger projek
tionsmottagaren en extra favör, är den 

omständigheten, att när gränsen för pro
j ektionsrörets livslängd är nådd, är det 

avsevärt billigare att byta ut ett sådant 
rör än ett större direktsynsrör, som ger 

någorlunda samma bildstorlek som pro

j ektionsskärmen. 
En intressant nyhet var de katodstrå

lerör med s. k. »black screen », som 

vissa fabrikanter tagit upp_ Mottagare 

försedda med dylika rör ger mycket hög 

ljusstyrka på bilden, som möjliggör, att 
man kan se programmet mycket väl vid 

fullt dagsljus. En annan fördel är att 

några störande reflexer från Ij uskällor 
i rummet inte förekommer vid dessa 

skäTmar. 

Priser 

En uppfattning om hur priserna på 

TV-apparater av olika typer ställer sig 

framgår av nedanstående tabell l (pri

serna exkl. omsättningsskatt ) . 

Tabell l_ 

Apparattyp I Lägsta~ 

Bordsmodell 
Golvmodell 

Kombinerad mottagare med television 
och rundradio 

Kombinerad apparat med television 
rundradio och grammofon ' 
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33~ 8 sh. 10 p. (ca 500: - kr) 
38 ~ 11 sh. 8 p. (ca 580: - kr ) 

61 f: 11 sh. 9 p. (ca 930: - kr ) 

99 f: 5 sh. 4 p. (ca 1 500: - kr) 

Fig. 4: Liten bordsmotlagare från Scophony
Balrd. Modell »Everyman», bildrör 9". 

S-kanals TV-apparater 

Med tillkomsten av den nya sändaren 
vid Sutton Coldfield och de vidare ut

byggnadsplaner, som föreligger för tele
visionen i England, har fabrikanterna 

börjat introducera S-kanals TV-appara
ter dvs_ mottagare som kan inställas på 

en av de 5 olika kanaler, som är reserve
rad för TV-stationer i England. F. n. 

finns det endast två TV-stationer i ak
tion, i Sutton Coldfield och i London. 

Den tredje i ordni·ngen, som beräknas 
vara i aktion om ca l år, kommer att 

förläggas till Holme Moss, ungefär mitt
emellan Liverpool och Leeds. Då man 

räknar med att det under närmaste 

framtiden kommer att bli endast ett pro-

F!g..:5 ..TV.. motlagare med 12" aluminiserat 
bIldror l. stIlren utformning. Pris ca 100 .t. 

TJIIverkare Murphy Radio Ltd. 
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Fiu. 6. Kombinerad TV·mottagare och rund· 
radiomotta gare . Bild rör 12". Pris ca 70 f. 

Till verkare Ultra Electric Ltd, London . 

gram, som kommer att sändas ut över 

samtliga TV-stationer i England, är den 

na omkopplingsmöjlighet egentligen en

dast till fördel för dem, som bor i yt

terområdena av två stationer, där man 

alltså kan koppla om till den station; 

som visar sig ge bästa resultatet. 

En del apparatfabrikanter har kon

struerat sina appar.ater så, att man ge

nom utbyte av spolar lätt kan omändra 

en mottagare för godtycklig televi s ions

kanal. Detta utbyte av spolar kan ske 

även sedan apparaten levererats . Exem

pelvis kan de televisionsabonnenter, som 

nu befinner sig i det norra gränsområ

det för Sutton Coldfield-sändaren få vä

sentligt bättre mottagning, när sändaren 

i Holme Moss kommer i verksamhet. 

Ä ven tillverkarna av televisi onsantenner 

offererar nu särskilda enheter, där dipo

len och reflektorn kan justeras så, att de 

kommer att passa olika frekven5er. 

TV-superheterodyner dominerar 

Beträffande mottagarnas utformning 

så kan noteras att raka mottagare fort

farande användes i viss utsträckning, 

men att superheterodynerna nu börjar 

dominera. I de raka mottagarna har 

man i regel fyra HF-steg och i superhe

terodynerna ett HF-steg, i vissa motta
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Fia- 7 »Teleradio» dv s. en TV·mottagare + 
ru~dr;diomollagare , med 10" bildrör. R~dio . 
delen är dold bakom skärmen och kan fallas 
upp när apparaten skall anvä ndas som rund

radiomottagare. Tillverkare : Cossar. 

gare, två HF-steg. Antalet MF-steg i su

perheterodynerna varierar mellan ett och 

fyra; vanligast är antalet två. MF-frek

vensen är i de flesta modellerna 10
14 Mp/ s, men i vissa har man gått upp 

ända till omkring 30 Mp/ s. Som blan

darrör användes mest pentoder med se

parat oscillatorrör, men även hexo~

trioder och dubbeltrioder har kommIt 

till användning . 

Högspänningen till bildrörets accele

rationsanod fås i de flesta mottagare 

genom upptransformering och likrikt

nina- av horisontalavlänkningsspänning-o 
en. I vissa mottagare används emeller

tid speciella HF-högspänningsanorcl

ninO'ar eller direkt upptransformering
'" 

och likriktning av nätspänningen. 

Huvudparten av de televisionsmotta

gare, som uts tälldes var växelströmsmot

taa-are och endast en mindre del allo 

strömsmottagare. Rörantalet i mottagar

na synes hålla sig i genomsnitt omkring 

ca 20. Det finns emellertid mottagare 

med ända upp till 27 rör, men det finns 

de som klarar av problemet med endast 

11 rör. 

Några typiska engelska TV-mottagare 

I det följ ande kommer att lämnas da

ta för elt urval av några typiska en g

elska TV -motagare, som återfanns på ut

ställningen. 

Cossor demonstrerade en »teleradio» 

dvs. en TV -mottagare + radiomottagare 

i golvmodell med 10" katodstrå.lerör, fig. 

7. Katodstråleröret har s. k. »lon -trap», 

dvs. en anordning, som skyddar katod

strålerörsskärmen från att skadas av de 

negativa jonerna, som inte avlänkas av 

ma rr netfältet. Radiodelen är dold bakom 

skä~men. men kan fällas upp i de fall 

man vill ' ha apparaten igång som radio

mottagare. Hela TV-mottagaren omfat

tar 17 rör, därav 9 rör i HF- och MF

steO'en medan radiomottagaren är en 5
o ' o 

rörs super. Apparaten har endlst tva 

kontroller för TV-delen tillgängliga på 

framsidan , en för Ij udvolym och en för 

kontrast. Kontrollen för skärpa m. m. 

har förlagts till apparatens baksida. 

Apparaten är avsedd för anslutning till 

växelströmsn ät-

En av de mest luxuösa TV-mottagar

na som demonstrerades på utställning

en: var en alldeles nYl:ltsläppt projek

tionsmottagare »Knightsbridge» , från 

Decca Record Ca med en bildyta av 

närmare 45 X 35 cm. Fig. 9 visar den

na mottagare, vars pris ligger i närhe

ten av 600 5:, dvs. ca 4 500 : - . Motta

O'aren är bl. a . försedd med en f j ärrkon-o 

trollen het, som via en kabel står i för

~ ~.' 

I 

Fig. 8. TV·antenn med ;tark riktningsver.kan. 
Antennn en har två refl ektorer och en dIrek
tor och ger ca 10 d B spänningsöknin~. Ma tar
l ed ni ng'~n kan anpassas till godtycklIg l~pe 
dan s "enorn att feederlednmgens anslu tnmgs
punkt~r kan förflytta s utefter dipolen. Ti llver· 

kare : T elerection Ltd, Sheltonham. 
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bindelse med mottagaren och som mOJ' 

l iggör justering av kontrast och fokus 

från den stol , där man sitter och ser te· 
levisionsprogrammet. Av allt att döma 

har man »spot wobble» (ör att lå bort 

linj ekaraktären på bilden. Appa raten in· 

kluderar även en förstkh ' ig 12· rörs 

rundradiomottagare med 8 v[tglängds· 

band, varav 7 för A VI.mottagning och 

ett vlio-Iängdsband fö r FM·mottagni ng 
på V. 

Murphy Radio Ltd vi sade en motta· 

garetyp med 12" alu m iniserat rör som 

utal! tvekan måste betraktas som en av 

de vackraste mottagaretyperna på ut· 

ställningen. Denna mottagare, som är en 

super med 2 HF.steg med störningsbe. 

gränsare i såväl bi ld som ljudkanalen , 

har bLa. en 9 k V transformator av spe· 

ciell konstruktion, applicerad i en glas· 

behållare, där även likriktarröret för 

högspä nninge n anbringats. Fokuserin gen 

är försedd med kompensering för nät· 

spänningsvariati oner. Högtalare: lO". 

Fig. S visar ett fotog rafi av denn a 

mycket a ttraktiva mottagare. 

En annan intressant televisionsmotta· 

gare utställdes av R N Fitton. Denna 

mottagare är mo nterad på en vridbar 

i'k iva, så att den kan anbringas så , att 

den kommer i bekvämaste läge för »av· 

lyssning». Pris omkring 60 JO. 

Radiomottagare 

I j ämförelse med televisionsmottaga re 

och telev is ionsutrustningar var övriga 

av radioindustriens produkter ganska 

sparsa mt företrädda på utställn ingen. En 

int ressan t utveckli ngstendens är att ett 

flertal finn ur tagi t upp tillverknin ge n av 

Fi g. 9. S tor television smottagare i lyx lIt förande frå n Decca R ecord Co . Appara ten är en pro· 
jektionsmOllagare och bildyta n 45 X 35 cm. Apparaten inkluderar 12 rörs run drad iomotlagare 
med 8 våglängdsband , AM· eller FM·motlagning. Utmärkt l judkvali tet och förnämliga bilder. 

Pris ca 600 5'. 

mottagare, som antingen kan anslutas 

till växelströms· eller likströmsnät och 

alternativt kan drivas av inbyggda bat· 

teri er. Som exempel på dessa apparat· 

typer kan nämnas en mottagare från 

Marconiphone. Denna mo ttagare som är 

en 4·r örs mottagare med konventionell 

kopplin g har 90 V anodbatter i och 5 st. 

1.5 volts ce ller seriekopplade. App:rra· 

ten omfattar endast mellanvåg och lång· 

våg. När apparaten är ansluten till nätet 

drar den ungefär 19 W, medan ström· 

förbruknin gen, då apparaten gå r på bat· 

ter ier är ca 10 mA på anodba tteriet och 

ca SO mA på glödströmsbatterierna. En 

annan mottagare av samma typ demon · 

strerades av Cossor. Pris ca 300: - kr. 

Övriga apparater för rundradiobruk 

saknar egentligen in tresse för svenska 

tekniker; de är genomgaende ganska på. 

vert utförda och är i allmänhet endast 

undan tagsvis försedda med bandspDCI . 

n ing på kortvåg. P å detta område har 
Fig. ID. T ypisk engels k rundradiol11otlagare frå n The Grammo ph on Co Lid. Llng·, mellan· 

vi här i Sverige bättre saker a tt visa upp. och ko rtvåg. Ingen bandspridning på kortvåg. 
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Fig. Il. Kortvågsmottagare för amatörbruk »All World Six» från Stratton & Ca Ltd, Birming· 
ham. För nätanslutning eller anslutning till 6 V ackumulator. Områden I,4~30,6 Mp/ s + 

mellanvåg. Pris 29.1:. 

I fråga om resemottagare var det åtskil· 
liga rätt anskrämliga saker att beskåda. 

Radiokomponenter m. m. 

En ny typ av högtalare försedd med 
rundstrålningskarakteristik visades upp 
av Goodmans. Denna är avsedd för 
utomhusbruk och dimensionerad för 
22 W. Den har ett frekvensområde, som 
sträcker sig från 50-10000 p/ s och 
har en garanterat cirkulär strålningska
rakteristik. 

Whipley Electrical Radio Co i Mans
field visade upp en 10" högtalare upp
byggd av två olika system, som ger ett 
mycket vidsträckt frekvensområde från 
30-17000 p/ s. Basresonansen för den
na högtalare ligger vid ungefär 45 p/s. 

Tillkomsten av LP-skivor och micro
groove-skivor har medfört, att de flesta 
tillverkarna på området nu kan offerera 
avspelningsapparatur som är omkopp
lingsbar för 78, 45 och 33 1/3 varv per 
minut. Avspelningsanordningarna är i 
allmänhet försedda med utbytbara av
spelningshuvuden. 

Garrard visade en automatisk skiv
växlare, som antingen tar 25 eller 30 cm 
plattor vid alternerande hastighet av 78, 
45 eller 33 1/ 3 r/ m. Samma företag har 
också modeller, som kan arbeta anting
en från 6 eller 12 V batterier förutom 
från normala nätspänningar. 

Kommunikationsrnottagare fanns det 

några, exempelvis från Stratton & Co 
Ltd, som täcker ett område från 32 Mp/ s 
till 480 kp/s och där man utnyttj ar en 
mycket stark bandspridning. Bandsprid
ningsskalan täcker 2500 0 över varje 
våglängdsområde, vilket motsvarar en 
verklig längd av skalan på omkring 
10 m. Samma firma visade kommu
nikationsrnottagare av intresse för ama
törer. Den mottagare, som visas i fig. 
11 har 8 rör och arbetar på såväl nät· 
spänning som på 6 volts batterier. Fre
kvensområdet är 500 kp/ s-30,6 Mp/ s. 
Pris ca 30 f: (ca 450: -). Mottagaren 
är försedd med BFO störningsbegrän
sare och S-meter. 

iVIätinstrument m. In. 

Bland mätinstrument såg man bl. a. 
från Ediswan en bläckskrivare med 8 
enheter, som kunde arbeta upp till 90 
p/ s med rak frekvenskurva. Denna an
ordning, vars användningsmöjligheter 
för registrering av lågfrekventa förlopp, 
exempelvis i elektrokardiografer ar 
påtagliga, befann sig ännu på experi

mentstadiet. Fig. 12 VIsar prov på en 
remsa med en kanal upptagande frek
venser från 15 till 70 perioder. De olika 
kanalerna behöver ca 3 ä 4 watts effekt 
och impedansen är omkring l 500 ohm. 

Bland mätinstrument avsedda för te
levisionsändamål märktes en apparat 
»Telecheck», från Cossor. Denna är av
sedd för trimning och j ustering av tele
visionsmottagare bl. a. för kontroll av 
HF- och MF-kretsar. Den innehåller en 
signalgenerator för frekvensområdet 7
70 Mp/ s; denna frekvensmoduleras med 
upp till 7 Mp/ s bandbredd. Frekvenssve
pet gör det möjligt att man sedan på ett 
ordinärt oscilloskop kan få fram frek
yenskurvor för HF- eller MF-kretsar etc. 
Oscilloskopets tidsaxelspänning användes 
för att styra frekvensmodulationen. In
strumentet innehåller också en kantvågs
generator, som arbetar med frekvenser 
mellan 400 p/ s och 80 p/ s. Denna gene
rator kan användas för att amplitudmo
dulera utgångseffekten från signalgene
ratorn ; man åstadkommer därigenom 
en bild med alternerande svarta och vita 
fält, horisontella eller vertikala på tele
visionsskärmen, vilket ger möjligheter 
att undersöka lineariteten hos linje- och 
bildavstärkningsspänningen när ingen 
TV-sändare är i aktion. 

, 

RADIOLYSSNARENS 

UPPSLAGSBOK 

Kommer i november på 

Nordisk Rotogravyrs Förlag 

240 s. 8:-

Fig. 12. Kurva upptagen med bläckskrivare från Ediswan, (the Edison Swan Electric Ca). 

Frekvens 15-70 pi s. 
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Radioll tställningen 
i Diisseldorf 

Av KARL TETZNER, Emden. 

Den tyska radioind ustriens stora ut

ställning i Diisseldorf var anordnad i 

Diisseldorfer RheinhaIIe, där 50000 m2 

yta stod till utställarnas förfogande . T ill

sammans var det 200 tyska firmor inom 

den radiotekniska industrien i Västtysk

land och Västberlin, som deltog i ut

ställningp.n. Under det att mottagare

och rörindustrien tillsammans med till

verkarna av radiodetaljer praktiskt ta

get var representerade till 100 7t , sak

nades det åtskilliga fabrikanter av mät
instrument och firmor inom den indu

striella elektroniken; dessa firmor bru

kar i allmänhet pre5entera sina nyheter 

på våren vid industrimä san i Hanno

ver. Utställningen besöktes av samman

lagt 230000 personer och kunde därfö r 

karakteriseras som en publikutställning. 

Trängseln var många gånger besväran

de och affärsmännen var glada åt, att 

på förmiddagarna endast affärsmän ha

de tillträde. 

Den ekonomiska bakgrunden 

Den nuvarande situa tionen på den 

tyska radiomarknaden domineras av 

den enorma prissänkning, som kommit 

till stånd i frå ga om radiodetaljer och 

ifråga om rör. I dag kostar i Västtysk

land en rundradiomottagare lika mycket 

som motsvarande mottagare 1936. Någ

ra typer ligger t. o. m. 10--20 % under 

förkrigsnivån. Detta är en rätt överras

kande utveckling, som också utomlands 

följes med det största intresse_ Förkla

r ingen härtill är, att den interna kon

kurrensen i Tyskland genom frånvaron 

av kartellbildningar är mycket hård. 

Alla västtyska mottagarefabriker är ef

ter kriget mycket modernt utrustade och 

har drivit rationaliseringen långt. Dess

utom är man i tyska tillverkarkretsar 

rädd för utländsk konkurrens med bil

kalkylerar sina priser så lågt, som det 

över huvud taget är möjligt. 

Man räknar med att kapaciteten hos 

de västtyska och de västberlinska mot

tagarefa brikanterna för säsongen 19.50/ 
51 kommer att uppgå till sammanlagt 

2,2 milj. apparater; västtysk radioindu· 

stri kommer därför efter USA på andra 

plats som producen t av rund radiomot

tagare ! Nu är det knappast möjligt, att 

man kan utnyttj a hela denna stora kap a

citet - man räknar dock med att åt

minstone 1,8 milj. mottagare skall finna 

köpare, under det att möj ligtvis 50000 
app ara ter skall finna väg tilJ utlandet. 

Importen är däremot för närvarande 

ganska liten, emedan den tyska prisni

vån för mo ttagare li gger väsentligt un

der den europeiska. 

Man tror i T yskland, att svenska ra· 

dioapparater skall ha goda chanser, men 

de får i så fall in te vara mer än 10 % 
dyrare än motsvarande tyska modeller i 

samma klass. Dessa 10 % är man be

redd att betala, enär svenska apparater 

i T yskland är kända som goda kvalitets

mottagare. Exempelvis var Luxor-mot

tagare mycket uppmärksammade på ut

ställningen; kvalitet och utförande var 

m ycket t illtalande, men priset var dock 

alltför högt, för att det skulle locka till 

köp. 

I år har man anordnat radioutställ

ningen inom en nationell ram och en

dast tyska fabriker tilläts att ställa ut. 

Svenska Luxor var ett enda undantag, 

emedan apparater från denna firma ut

nyttj ades aven tysk grammofon5kivfa

brik för att spela av grammofonplattor. 

_ äs ta år torde emellertid förhållandena 

bli annorlunda, 19.51 är säkerligen ti

den mogen för en internationell radio

utställn ing, man räk nar allmänt med att 

importen av utländska mottagare då 

skall ligga bättre till. 

Ingen television 

Televisionen lyste helt med Sill från

varo på denna radioutställning. Man har 

beklagat detta, då T yskland faktiskt n u 

står inför efterkrigsstar ten för tele\ isi o

nen, i det att en försökssändare i Ham

burg har varit i gång sedan j uni detta 

år. I nom ett år torde offentlig televi

sionsmottagnin g vara möjlig åtminstone 

inom två områden, i Hamburg och 

Ruhrområdet (områdena omkring Köln, 

Dii&seldorf, Dortm und, Essen etc.). Fle

ra tyska fabriker är sysselsatta med att 

utveckla televisionsmottagare resp. ut

bilda sina arbetare härför, säkerligen 

kommer radioutställningen 1951 att 

medföra många intressanta tyska nyhe

ter på området. 

liga mottagare, varför man i allmänhet Fig. 1. UKV-tiJlsats (superheterodyn) från Lorentz. 
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Fig. 2. Mottagare för lång·, mellan·, kort· och ultrakortvåg, med två bandspridna områden på 
kortvåg (25 och 30 m·bandenl. Apparaten levereras i två olika utföranden, dels med UKV· 
tillsats inmonterad, dels utan sådan tillsats. UKV·tiJ]satsen omfattar 2 rör, 2 kretsar od\ super· 
regenerativ detektor. Avstämningen på UKV kombineras med mottagarens Bvstämningsratt 

och ·skala. 

Ultrakortvåg i främsta rummet 

Läsarna av POPULÄR RADIO tordc 
känna grunddragen för det UKV·rund· 
radiosystem som för närvarande är uno 
der utbyggnad i Tyskland. l Här kall 
nämnas, att utbyggnaden av sändarnä· 
tet fortgår; förutom den lista över sta· 
tioner som tidigare publicerats l har föl· 
jande tillkommit: 

Langenberg vid Köln (10 kW) 
RIAS·Berlin (3 kW ) 
Feldberg vid Frankfurt (lO kW ) 
Berlin·Ost (3 k W) 

De båda 10 kW·sändarna Oldenburg 
!. O. och Detmold kommer att påbörj a 
sina sändningar i slutet på detta år. Li· 
kaså den nya 10 kW·sändaren i Hanno· 
ver. Vidare är en från Östberlin diri· 
gerad UKV·sä-ndare på Brocken i Harz 
under utbyggnad. I början av år 1951 
skall sammanlagt 20 UKV·sändare, mest 
mindre stationer i SydtyskIand, tas i 
bruk. 

Det kan i detta sammanhang vara 
av intresse att omnämna, att det lycka ts 
författaren att mer eller mindre regel· 

'TETZNER, K: Hur Tyskland löser sitt våg· 
/ängdsproblem . POPULÄR RADIO nr 7-8/ 
1950. 

bundet avlyssna följande stationer med 
en tillsatsapparat2 för UKV. Mottag. 
ningsorten har i samtliga fall varit Em· 
den. (Avståndsuppgifterna inom paren· 
tes anger avståndet mellan resp. sändare 
och Emden.) Hamburg (180 km), 
Langenberg (250 km), Köln (260 km), 
Feldberg (380 km) och två engelska 

försöksstationer i närheten av London 
(ca 500 km). 

Radioutställningen presenterade sam· 
manlagt 220 n ya mottagaretyper, av viI· 

" Apparatens principschema: " , fig. 10 s. 250 
i POPULÄR RADIO nr 8/1950. 

ka omkring 30 modeller \'al" kombine· 
rade A;\1·FM·superheterodyner, i vilka 

ultrakortvågsområdet ingick som orga
nisk del av kopplingen. Av de övriga 
190 mottagarna var omkring 120 bygg
da så, att man kunde tillfoga en särskild 
UKV-tillsats. Dessa tillsatser är anting

en kopplade som superheterodyner eller 
som super regenerativa mottagare med 
ett HF·steg som skydd mot utstrålning 
av pendelfrekvensen. De har nu blivit 
ännu billigare och det förefaller som 
om de erbjuder en ekonomisk och bra 
lösning. Numera är nämligen köparen 
aven n y apparat inte tvungen att betala 
UKV·delen i det fall han inte alls har 
möj lighet att ta emot UKV·sändare. 
Han kan emellertid sedermera sätta in 

en sådan tillsats själv när han behöver 
en sådan; denna inkoppling kan ske 
med några enkla handgrepp. I många 
fall är apparaterna så anordnade, att de 
har en UKV·skala i reserv på sina ordi

narie skalor. 

I fråga om AM/FM.mottagarna finns 
det ett otal olika lösningar på proble. 
met. Någon gemensam klar linje för 
dem allesammans kan inte spåras och 
det är väl in te heller att vänta, då UKV
mottagarna först under sista åre t har 
blivit föremål för industriell ser iet ill· 
verkning. 

De enklaste mottagarna för AM/ FM 
med lJKV använder en mellanfrekvens 

Fi~. 3. Chassi för mottagare T 5000 frän Tele/unken. Lägg märke till gangkondensatorns rärr 
in\"eck!ade utformning:. 
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EAF42 EO.80 [141 

5e?elchnele Wellenscha/ler- S/el/ung U 
Schal/fo/ge U-K - M- L-P RÖhPeflSOCkflschB/toflgffl 

Ab.sC!J'"ss~ fon ut/en gfseMn 

EClf42 Ef42 E080 EAF42 EHI EM4 Al1 

~~~~~~© 


Belastba,'keJI Betriebsspannung 
der Widees/anda der Kondensa/oren 

-E8- 0.21W • 6/8v 
0.1 W III.. 12/11 V-EJ

~ 125V--c:o- IW 

--DD- 2W .. 25DV 
K KNWllIHJJ KCfrLf rn 450/550V
Kl KcM:TJik! 2% Tol 

A Anfan!l 
 D 5DOV 


E Ende 
 VE UiilfPfS fnde 
DE ObePes [Ade 

Fig. 4. Principschema för Siemens nya stora mottagare , typ 51. Särskilt blandarrör EF 42 för ultrakortvåg. Fasdetektorn EQ 80 används dels 
som fasdetektor och dels som AM-detektor. Vid F~V[-mottagning är första styrgallret jordat. 

av 20,7 Mp/s. Denna mellanfrekvens 

påföres mellanfrekvenssteget , som är ut

fört som en superregenerativ detektor 
som omvandlar FM-signalen till lågfre

kvens. Fördelen med denna koppling är 

att söka däri, att man kan välja en så 

låg pendelfrekvens, omkring 2~35 

kp/ s, att den inte förorsakar någon ut

strålning, som kan störa andra motta

gare. 
En annan koppling använd av Grun

dig-Werke I denna koppling har man 

på UKV ECF 123 , som blandar- och 

oscillatarrör i en särskilt brusfattig spe

ciaikoppling, under det att hexoddelen 

hos AiVI-blandarröret ECH 11 fungerar 

som första mellanfrekvenssteg. Den på 

3 ECF 12 är e tt nytt dubbelrör från Telefun
ken [ör UKV-mottagare. Den består aven 
HF-pent od oeh en triod. Båda systemen är 
fullständigt avskärmade från varandra, så att 
pentoden kan användas i HF-steg och trioden 
som superregenerativ detektor. Rören möjlig
gör uppbyggnad av mycket billiga enheter och 
anvä nds därför ofta i dylika tilbatsapparater. 

POPULÄR RADIO NR 11/1950 

detta sätt redan en gång förstärkta mel

lanfrekvensen på 10,7 Mp/ s får gå ige

nom motsvarande del av ett speciellt 
bandfilter, det bllr därefter åter för

stärkt i EBF 15 (specialrör med sär

skilt hög branthet för UKV) och påfö

res därefter via ytterligare ett bandfilter 
till FM-röret EAA 11. 

Siemens använder i sin nya stora mot

tagare typ 51 ett särsk ilt EF42 som 

blandarrör med additiv blandning (se 
fig. 4). Blandningsbrantheten är kalky

lerad till 3 mA/V och tillåter en blan

clarförstärkning av omkring 5 gånger. 

Mellanfrekvensförstärkningen sker två 

ganger, nämligen en gång i hexoddelen 
iblandarröret ECH 42, och ('dan i EAF 

42, som också an vänds i AM-kopplingen 

som mellanfrekvenssteg. Som frekvells
omvandlare eller detektor används fas
detektorn EQ 80-1. Känsligheten på UKV 

I Beträffande fasdetektorn , se artikel i POPU
LÄR RADIO, nr 9, s. 281. 

är vid 15 kp/ s bandbredd ungefär 
250 ,il V och ligger därför 10 gånger 

under den känslighet som man kan upp
nå pa mellanvåg. 

Bland andra alternativa möjligheter 

för uppb yggnaden av dessa AM/ FM
superheterodyner, kan nämnas exempel 

vis Philips »Capella», som innehåller 

två helt och hållet skilda AM- och F M

enheter, som används som ingängar till 
den gemensamma liigfrekvensdelen. 

Bättre lju.d. 

Nian börj ar uu också mer och mer 

att utn yttj a de enastående möjligheter 
som li TV-rundradion erbj uder till för

bättrad Ij udkvalitet. Som bek ant modu

leras T.1KV-rundradiosändarna med 30 

--15000 p/ s och m an har på mottaga
residan \(,rkligen ansträngt sig att nyt
tiggöra detta vidsträckta fr kvensområ

de. De nya mottagarna tillåter genom
gående, att detta frekvelJ sspektTum når 
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Fig. 5. »Tefifonem), sensationen på Diisseldorf-utstäIlningen. Tefifonen är en bandspelare men 
med graverade spår som på en grammofonskiva. Antalet parallella ljudspår på bandet är 56. 
Speltiden 24, 48 eller 60 min. För förvaring av bandet användes en bokliknande kassett. 

Framtidens grammofon? 

spår per mm. Apparaten kan byggas ut 
för 24, 48 eller 60 min. speltid och för 

bandet används en bokliknande kassett. 

Se fig. 5. Tefifonen innehåller en syn

kronmotor, som drar fram bandet med 

en hastighet av 54,6 cm/ s. och en fast 

nålmikrofon, (kristallsystem med safir

nål, som ver,kar som mekaniskt lågpass

filter genom att alla frekvenser över 7,5 

kp/ s blir mycket starkt dämpade). 

Bandet utträder ur en kassett och fort
sätter tillbaka in i samma kasett efter 

avspeln ingen. Bandet är skarvat till ett 

ändlöst band, varvid man genom »svets

ning» med högfrekvens har kunnat 

åstadkomma en fullkomligt omärklig 

skarv. 

Lj udkvaliteten vid detta förfarande 

är mycket god; något nålrasp är inte 

för handen och livslängden är mycket 

hög, emedan materialet är mycket hårt, 

och safirnålen är mycket noggrant insli

pad i spåret. En särskild optisk spår

räknare tillåter att man kan inställa på 

varje önskat spår på ljudbandet, så att 

det är möjligt att finna börj an på de 

högtalaren. För närvarande finns det i att ha mycket stora bafflar eller expo- olika musikstyckena, som är inspelade 

Tyskland också en del högtalarkonstruk- nentialhorn, vilka emellertid är alldeles på bandet. 

tioner, som med relativt enkla hj älp- för stora för att kunna komma ifråga i Till sist må nämnas något om några 

medel kan någorlunda likformigt ut- vanliga radiomottagare av bordsmodel!. nya tendenser i fråga om magnetofoner. 

stråla hela frekvensernrådet från 50 till Som sammanfattning kan sägas, att Loewe-Opla-AG har under beteckningen 

13 000 p/ s. I högtalare av märket Isop- apparaterna i den högsta prisklassen »optaphon» framställt en anordning 

hon uppnår man detta frekvensomfång mycket väl är i stånd att åtminstone till med dubbelspårband, som arbetar med 
genom att utforma innerdelen av mem- en del utnyttja den höga kvalitet, som två hastigheter 19 och 38 cm/s, så att 

branet av tunn, styv aluminium, och i utmärker FM-sändningarna utan att man k:m uppnå två olika återgivnings

högtalare av märket Wigo använder dock uppnå det optimala på detta om- kvaliteter (övre gränfrekvens = 7 kp/ s 

man högtalarmembran av spunna glas- råde. Redan nu kan man säga att musi- resp. 10 kp/ s). Detta är i och för sig in

trådar för att få med de högre frekven- ken klingar mera naturtroget med dessa te något nytt, intressant är dock kasset
serna_ apparater än vad man tidigare har vant ten för magnetofon bandet, som gör ut-

Förbättringar beträffande ljudåter- sig vid. Nästa steg är kanske stereofo- byte och manövreringen av bandet till 

givningen i basen kan också noteras_ I niskt hörande, men detta är väl en sak en mycket enkel historia. Priset är ännu 

fråga om basåtergivningen sätter emel- som annu ligger litet väl långt i fram- inte fastställt; man nämnde någonting 

lertid fysikaliska grundlagar snart en tiden. på 6)0 RM ink!. mikrofon. Optaphonen 

gräns. Man försöker undvika svårig- är avsedd att anslutas till en rundradio
heterna att nå ner ända ner till 40 p/ s iV} a bandspelare mottagare, vars nålmikrofonuttag och 

genom att höj a basen mellan 50 och 80 En sensation på utställningen var den uttag för en andra högtalare skall för

p/ s, varige:;:om man åtminstone får ett s. k. le/i/onen som arbetar med ett 16 bindas med optaphonen. Naturligtvis är 

intryck av akustisk jämvikt. För åter- mm brett band av plastmaterial (poly- återgivnings- och upptagningskvaliteten 

givning av så låga toner som ner till vinylklorid) med 56 parallella ljudspår starkt beroende av kVJliteten hos den an

40 p/s måste man i allmänhet räkna med med sedvanligt spåravstånd, ungefär 4 vända radioapparaten. 
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Några drag ur den moderna atom

och kärnfysiken 


Atomkärnans byggnad 

Om vi skall söka bilda oss ett begrepp 

om atomkärnans natur, så måste vi i än 

högre grad än vid i föregående avsnitt 

berörd·a resonemang söka frigöra 055 

från sådana invanda föreställningar, 
som grundar sig enbart på erfarenheter 

av ytligare företeelser. Vid förändringar 

hos atomkärnan framträder mycket tyd

ligt det förhållandet, att materia kan 

omvandla" till energi och tvärt om. Li

kaså inträffar inbördes omvandlingar 

mellan kärnans byggnadsdelar, vilka p 

ett oerhört intensivt sätt är bundna till 

varandra genom särskilda kärn.krafter. 
Beståndsdelar av kärnan kan emellertid 

under vissa förhållanden frigöras eller 

upptagas och kärnor kan delas_ 

De regelbundenheter hos grundäm

nenas egenskaper som redan berörts 

ledde tid igt till den tanken, att alla ato

mer kunde vara uppbyggda av en och 

samma ursubstans. Denna skulle kunna 

utgöras av väte, det lättaste grundäm

net. Man tänker sig nu också protonen, 

den lättaste vätekärnan, såsom en av 

atomernas bygg'nadsstenar. Protonen 
bii r en positiv laddning. Kärnorna kan 

dock inte vara uppbyg rY da enbart av 

protoner, bl. a. därför att detta skulle 

innebära högre kärnladdningar än de 

som verkli gen finnes. 

De senaste årtiondenas intensiva ar

bete inom kärnfysiken och le betydande 

upptäckter som därvid gj orts har lett 

till nya möjligheter att klarlägga atom

kärnans b rggnad. I början av 1930-ta

let bevisades existensen av neutronen, 

en oladdad paltikel med massa obetyd

ligt större än protonens. Atomkärnorna 

tänkes uppbyggda av huvudsakligen 

protoner och neutroner, vilka gemen-
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Av civilingenjör TORSTEN WILNER 

samt benämnes nukleoner. Man har med 

konst lyckats framställa nya kärntyper 

som icke - eller i varje fall icke i di

n~kt påvisbara mängder - förekommer 
naturligt här på jorden. Liksom det 

tid igare omtalade periodiska systemet 

ger en utomordentlig översikt över ato

mernas yttre egenskaper så har man 

också lyckats inordna atomkärnorna i 

ett översiktligt system, där mycket om
fattande erfarenheter kunnat samord

nas. 

Fig. 2 visar ett förenklat schema, om

fattande större delen av de nu kända 
omkring tusen olika kärnslagen. Av ut

rymmesskäl har schemat delat.s upp i 
tre olika delar, som förskjutits i förh ål

lande till varandra. Varje del är försedd 

med sin egen sifferskala, vilken ger en 

an visning om hur de olika dela rna bör 
tänkas fo gade till varandra i löpande 

följd. 

I vågrät riktning, längs abscissaaxeln , 

an ges antalet neutroner i kärnan , ofta 
kallat N. Längs den lodräta axeln , ordi

natan, avsättes atomnumret Z, vilket 

motsvarar kärnladdningen eller antalet 

protoner i kärnan. Masstalet ,vilket 

utgör summan av antalet protoner och 

neutroner och vilket även är ett unge

färli gt mått på kärnmassan, kan följ as 
längs en axel som lutar 45° mot de båda 

huvudaxlarna. I denna lutande mass

talsskala har, llksom vid de övriga ska

lorna, delstreck inlagts för var femte 

enhet. 

De olika kärnorna har markerats med 

ci rklar , fyllda, ofyllda eller försedda 
med kryss. De cirklar som ligger pa en 
och samma vågrä ta li nje markerar kär

nor med ett och samma atomnummer, 

så lun da tillhö rande ett och samma gruncl

lJK 503.16l!/17 

ämne. De har emellertid olika massor 
och man säger att de utgör olika isoto

per av grundämnet i frå ga. Det kemiska 
tecknet har utsatts omedelbart till väns

ter om varje sådan rad av isotoper. För 

att beteckn a en viss bestämd isotop sät

ter man ofta masstalssiffran omedelbart 
efter kemiska tecknet såsom exempelvis 

Ca 40, kalciumisotopen med masstalet 
40, och U 238, uranisotopen med mass

talet 238. De fyllda cirklarna markerar 

stabila isotoper, d. v. s. äm nen av de 
slag som vi vanligen ha att göra med. 
Cirklar med kryss visar naturliga radio

aktiva isotoper och ofyllda cirklar så· 
dana radioaktiva isotoper, som fram

ställts med konst. Med några få undan

tag utgör de grundäm nen som förekom
mer i naturen en blandning av flera iso

toper, vilka ej på vanlig kemisk väg 

kan skiljas från varandra, och vilka i de 

flesta fall ingår i mycket nära konstanta 
proportioner. Den på kemisk väg be

stämda atomvikten hos ett grundämne 

motsvarar ett medelvärde av de ingåen

de isotopernas vikter. 

Radio.aktivi teten innebär en kärnin

stabilitet som yttrar sig däri, att kärnan 
har en benägenhet att plöt ligt omvand

las under energiavgivning i form a 

radioaktiv strålning. Det kan vara fr åga 
om alfastrålning, vilken utgöres av med 

hög energi utslungade alfapartiklar (he
li umkärn or), vidare betastrålning, som 

utgöres av snabba elektroner, eller gam

mastrålninC" som är en mycket kortvå

gip:, energirik och genomträngande elek
tromagnetisk strålning. Rf tapartiklarna 

kan vara npgativa elektroner ·av samma 

typ som dem ' I möter i atomens skal 
men det kan även röra sig om positiva 
elektrone r. I ~ellom alfa- och betaslrål

ni np:c n fö rändras kärnans ; fl c';:~a eller 
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uP! är f(jr-ccld 111 NI egen s iffer .< kala , lilhl gr-r am i,n ing Olll. hur de (l l ika delarna bör tänka s sammanfogade i löpande följd . 

lad dnin g, vilket innebär en för vandliug 

a\" ett grund ämne till ett an nat. Kä r

nans fö rfl vttn ing inom systemet kan föl

j as enligt omvandling-"chel11a t längst 

ned till höger å fig. 2, ti ll \ilhl \ i ,oe

nare ä te rkOllIIll er. 

Det radi oakt iva sönderfallet sker, se lt 

i detalj ; rent s lullljJvi- -- en kärna hä r 

och en käma där. Man får en uppfatt

ning därom f(C' nolll att ly"slIa till rid 

o1'C'gclbundna klläppandet i cn Geiger

NIiillerapparat när ett sv· ag t radioaktivt 

prepara t nännas ti ll räknerör ' t (vi s.kall 

i ett kommande avsni tt tala något mera 

om denna appara t ). N ä r emell ertid 

;;<lsom oftast är fallet - e tt my cket stort 

antal kärnor spelar med, så framträder 

den sammanlagda verkall med oe rh örd 

precision. Enligt de sa nu olik hetslagar 

som här gäll er är an talet omvandlingar 

per ti-d senhet proportionellt mot an talet 

förefintliga radioaktiva kärnor. För

loppet följ er en exponenti alfunktion . 

Bestämmer man med jämna ti dsmella n

rum kvarvarande mängd av den ur

spru ngliga substa nsen , 5.<\ fi nner mall 

att denna för varje mätnill g minskats 

ti ll en viss bestämd bråkdel av mängdell 

vid fö regående mätning . Den tid som 

älg'å r för att h alva substansmängd ·n 

skall o mvan dl as, halveringstiden , är en 

för varj e rad ioak tivt kärnslag karakte

ristisk storhet. D olika tid sskalor som 

här är representerade visar svindlan de 

kontraster. En del isotoper har så kor ta 

ha lveringsti der , att miljondelar av se

kunder ter sig som långa tider i jäm

förelse därmed. Dessas kärnor utgör då 

endast med svårighet pavisbara mellan

former i en följd av omvandlingsför

IOjJp. -- I andra fall kan det röra sig 

om oerhörda tidrymder. En av toriums 

isotoper har en h alveringstid o ver t iu 

miljarder år. Den vik tigaste radiul1!

isotopen har 1600 år. De konstgjorda 

radioaktiva isotoperna har i all mänhe l 

j ämfö rel sevis korta halverin gstider. 

] .<It os;; åLcrgå till schemat och se litel 

närmare på ordningen där. Den fö rst a 

fy llda cirkel n längst Jled till vänster 

mots varar den lät tas te vä tekärnan, pro

tonen. Den ha r atomnum ret l och bär 

en positiv laddnin g. vl assta let är l. 

.Ä.ven neutronen har mass talet l mell 

den har ingen laddn ing. Den betecknas 

med en ofylld cirkel, markerad med 11 . 

Väte h ar ytterligare två iso tope r, vilka 

fått sina särskilda nam n, deuter ium 

(med masstalet 2) och tri tium ( med 

masstale t 3) . Dessas kärnor kallas deu

ton er resp. tritone r och de innehå ller 

j ämte protonen en resp. två neutroner. 

De uterium, det tunga vätet, ingår med 
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EXEMPEL P,8. KÄRNOMVANOLlNGAR.. 

DeutonlH~ in 
Proton, HI, in , l O-Alfapartikel, cx, in 

e.1~ktrQn (negolron) , e-.ut-OOOO-Triton, H3, in 
75~--._------~ Neutron,n . ut. -- QOQ-Neutron. n, in

125 
Triton . H3, ut -O ÖO-positron(Po~itiv et.ek-

Alfoportikel ,<X. .u(-O " tron~>e+.Ul 
uuprunglig körna \ Proton. H , ut 

L Oeulon . HZ , ul 

70Yb "~"HlfetK 115 120 

110 N

0,016 7u i \'anligt naturligt väte, var3 

huvuddel utgöres av den lättaste isoto

pen_ Tritium är en konstgj ord radio

aktiv isotop med halveringstid omkring 

II år. Efter väte [öl jer helium, därefter 

litium, beryllium osv. ända . upp till 

det senaste upptäckta grundämnet cali

forni um. 1 Isotoperna grupperar sig i ett 

slags kolonn, som sträcker sig snett upp

åt mot höger och så småningom böjer 

a v något- Ordningen ter sig kanske inte 

så särskilt regelbunden, men vi ser nog 

att vi genom hela punktsväl'lnen skulle 

kunna draga en linje, kring vilken dc 

stabila isotoperna grupperar ~ig_ Linjen 

visar den kiirnsammansättning som vid 

varje kärmtorlek skulle ge den största 

stabiliteten. Stabila kärnor finns endast 

inom ett område närmast invid linjen. 

Därutanför är alla kärnor instabila och 

Enligt uppgj(t i dagspre" en har nu ytter
ligare två n ya grundämnen framställt s med 
konst. Det tyngsta al' dessa, med a tomnum
mer 100, kallas centurium. 
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de tenderar mot sådana omvandlingar 

som medför förflyttning närmare lin

jen. I början har linjen 4·,) " lutning mot 

axlarna, vilket innebär att de lättaste 

stabila kärnorna håller ungefär lika 

många protoner som neutroner. Linjens 

sträckning längre upp visar ett i stort 

sett tilltagande neutronöverskott. Uran

isotopen U 238, som utgör huvudbe

ståndsdelen i naturligt uran, har 14·6 
neutroner och 92 protoner. Vi ser vida

re, att st abila kärnor inte kan vara hur 

stora S0111 helst. En av vismuts isotoper 

har den tyngsta stabila kärnan_ Där

ovanför, fr. o. m. polonium, är alla kär

nor radioaktiva_ Upp till och med kvick

silver ~1r de naturliga isotoperna på 

några undantag när stabila_ Det lättaste 

naturligt radioaktiva ämnet är kalium , 

som innehåller en mycket ringa mängd 

aven betastriUande isotop, K 40, lll ed 

hah'eringstid över en miljard år. 

De lätta och medeltunga radioakti I' a 

i&otoperna , såväl de naturliga som de 

konstgjorda, ger endast beta- och gam

mastrålning. Alfastrålnina kan uppstå 

vid sprängnin g med konst av lätta kär

nor, men den uppträder sj älvständigt 

endast hos tyngre kärnor. Den lättaste 

kända alfastrålaren är samariumisoto

pen Sm 152. Bland de tyngsta kärnorna 

förekommer rikligt med aHa trålare. 

Vi kan här blott ge en antydan om de 

moderna mera detaljerade föreställnin

garna om atomkärnans inre byggnad. 

Dr sa frågor är ännu föremål för inten

siva såväl teoreti~ka SOI11 experimentella 

studier. 1'<agra nu kända huvuudrag hos 

atomkärnan kan sammanfattas sålunua : 

Kärnan, vars volym endast utgör el! 

ytterst ringa del av atomens, innehåller 

nästan hela massan. Diametern kan , så

SO Ill framgår av det följ ande, ej strängt 

preciseras, men den kan sägas vara 

lllindre än en tiolusendel av atomens_ 

De bindningskrafter som ~ammanhål-
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ler de inre beståndsdelarna, nukleoner

na, är ytterst intensiva, men verkan 

sträcker sig ej utanför den egentliga 
kärnan. 

Kärnan kan, liksom atomens yttre de

lar, elektronskalen, antaga olika energi

tillstånd. Lagarna om energikvanta gäl

ler även här och man har gj ort upp 

skalmodeller, som beskriver tillståndet 

inom kärnan. Energiöverskott avgives 

i form av radioaktiv strålning. 

Här finns ingen skarp skillnad mel
lan massa och energi. Sett ur vårt van

liga ytliga betraktelsesätt ter sig detta 

så, att materia kan förvandlas till energi 
och tvärt om. 

Materien i form av de partiklar det 

här är fråga om har tydlig vågnatur, 

vilket visar sio- genom resonansfenomen 

och andra fö reteelser som utmärker 

svängningsrörelser. är en atomkärna 

utsänder eller upptager en partikel, så 
framträder många motsvarigheter till 

ljusutsändning eller ljusabsorption hos 

atomens elektronskal, vilka fenomen vi i 

föregående avsni tt något berört. Den 
våglängd som partikeln motsvarar mins

kar med ökad energi. 

Nu nämnda förhållanden leder bland 

annat till att kärnan vid olika processer 

beter sig som om dess omfång vore 
olika. 

Det torde vara klart, att allt detta, 

som synes ll1nehålla åtskilliga motsägel

~p.r, ej kan förenas till en gemensam 

askådlig bild. Matematik l ~ ns abstrakta 

men klara uttrycksmedel ge r dock möj 

ligheter till sammanfattningar och slut

satser, som vägleder den fortsatta expe
rimentella forskningen. Vi skall här 

utan matematik blott beröra några rå

dande betraktelsesätt, som - tagna ,"ar 

för sig - ger en vi ss åskåd lighet. 

Liksom elektronerna förmedlar sam

manhållningen hos den atOll1samman
slutning som benämnes molekyl - det 

kan exempelvis vara en kemisk förening 

som består av olika J ag av atomer 

så har man tänkt sig att även de fält
krafter som inom kärnan binder nukle
onerna till varandra förmedlas av ett 

slags laddade partiklar. Den japanske 
fysikern Yukava, som erhöll 1949 års 

nobelpris i fysik, beräknade teoretiskt 
att dessa partiklar kunde väntas ha en 

massa omkring 200 gånger större än 

elektronens. Vid studiet av den kosmis

ka strålningen och även av konstgjord 

strålning med mycket hög energi har 

man senare lyckats påvisa laddade par
tiklar med massor omkring 276 och 210 

gånger större än elektronens, vilket be

kräftar Y ukavas teori. Man benämner 

dessa partiklar mesoner. Båda slagen 

har i fritt tillstånd ytterst kort livslängd. 
Den större partikeln övergår i den mind

re under avskiljande aven neutral par

tikel (neutrino). Vid den lätta mesonens 

sönderfall uppträder även elektroner. 

Såsom redan nämnts innebär betastrål

ning utsändning av negativa eller posi
tiva elektroner från atomkärnan. Man 

har antagit, att detta sker via mesoner

na, men denna sak är ännu ej klarlagd. 

Inom kärnan sker inbördes omvandlin

gal' mellan protoner och neutroner. t-

sändning aven positiv elektron innebär, 

att proton antalet minskas med en enhet 

varvid neutronantalet ökar lika mycket. 

Försvinnandet aven negativ elektron 

innebär motsatsen. 

J( ärnom vandlingar 

Det radioaktiva sönderfallet innebär 

som redan sagts självständigt förlöpan

de omvandlingar hos instabila kärnor 

under utsändande av energi i form av 

radioaktiv strålning. Vi skall nu se nå

got närmare på de möjligheter som man 

funnit att med konst omvandla även sta

bila kärnor. Det kan vara fråga om så

väl uppbyggande som nedbrytande pro

cesser, allt under omsättning av energi. 

Kärnornas innehåll av protoner, neutro

ner eller bådadera ändras. Grundämnen 

omvandlas och nya isotoper framställes. 

Vi kan föreställa oss, att vi på något 

sä tt lå ter en fri proton utifrån närma sig 
en atomkärna. Då båda partiklarna har 

positiv laddning, repellerar de varandra 
i enlighet med Coulombs Jag. Repul

sionskraften är proportionell mot ladd

ningarna och omvänt proportionell mot 

kvadraten på avståndet. Då partiklarna 

kommer varandra nära, ökar kraften på 

grund av de små dimensionerna mycket 

starkt, d. v. s. elektriska fältstyrkan 

kring partiklarna är mycket hög. Det 

kan här röra sig om potentialfall på 
miljontals volt. Om man med utsikt till 

god träffverkan vill beskj uta en atom

kärna med protoner eller andra laddade 

partiklar, så måste dessa därför ha hög 
energi, i stort sett högre ju större kär

nans laddning är. 

Kommer protonen inom räckhålI för 

de intensiva bindningskrafterna inom 

kärnkomplexet, sa kan den »falla» 10 

i kärnan. En kärnreaktion inträffar. 

Härvid återvinnes energi och det blir 
till och med mera än vad som gått åt 

för att föra fram protonen intill kärnan. 

En enkel mekanisk bild kan i viss mån 

belysa förloppet. En kula rullar på en 

vågrät yta mot en skålformig fördjup
ning, där den kan fån gas . En eller flera 

kulor finnes där redan förut. Fördjup
ningens kanter bildar emellertid en 

ganska tvärbrant ringformig vall, som 

kulan måste rulla över innan den nå r 

fram. Har kulan inte tillräcklig fart, sa 

rullar den endast en bit uppför vallen , 

varefter den vänder eller rullar undan åt 
sidan. Den kan hamn-a i fördjupningen 

endast om den träffar vallen på lämp

ligt sätt och om energin är tillräcklig 

för a tt övervinna den potentialbarriär 

som vallen utgör. Det kan hända, alt 

kulan har energi nog att å ter gå ut igen 
eller att I ut någon annan kula ur 

förd j upn ingen. Liknelsen är grov. Den 

ger ingen uppfattning om vilka oerhörda 

energimängder det i själva verket rör 

sig om vid kärnreaktioner och ej heller 

om det komplicerade växelspelet av 

krafter, energi och massa inom kärnan . 

Kärnans sätt att reagera med bom

barderande partiklar kan vara högst 
olika. Partiklarna kan vid vissa reso

nanshastigheter ha ofantligt mycket 

större träffverkan än vid andra - högre 
eller läg re - hastigheter. Den mini mi-
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energi som en laddad partikel måste be

sitta för att överhuvud taget kunna 

framkalla n ågon omvandling kan vara 

mycket lägre än vad äldre beräkningar 

lå tit förmod a. Som ett mått på kärnans 

benägenhet för en viss process anger 

man den effektiva (skenbara) träffytan, 

det så kallade tvärsnittet, viiket kan 

variera med flera tiopotenser. 

Om vi DU ser saken praktiskt, så kan 

vi av det sagda förstå, att om materia 

beskjutes med laddade p artiklar, så 

bromsas dessa mer eller mindre snabbt 

redan genom de elektri ka fältkrafter, 

som råder i det förhållandevis mycket 

stora fria rummet mellan atomkärnorna. 

Jonisation och andra störningar inom 

elektronskalen inträffar och kärnor får 

rekylrörelse genom stötar. Endast en 

oftast ytterst ringa del av partiklarna 

har, om energien är tillräckligt hög, 

chans att träffa på sådant sätt att kärn

omvandling kan ske. 

Fria neutroner beter sig i vissa av

seenden på liknande sätt som laddade 

partiklarna. De kan ge kärnstötar och 

de bromsas därvid, de visa resonansver

kan et . men mycket viktiga skillnader 

finnes. Då neutronerna ej har nå on 

laddning, påverkas de ej av de elektriska 

fältkrafter som råder utanför kärnorna 

och de kan därför lätt passera genom 

materien. De ändrar sin rörelse endast 

vid omedelbar kontakt med de mycket 

glest liggande atomkärnorna och de kan 

aven om energien är mycket låg nå 

fram till dessa och infångas där, oftast 

med andra förändringar som följd. 

Snabba neutroner har karaktär aven 

starkt genomträngande strålning, me

dan långsamma neutroner kan liknas 

vid en gas med mycket stor förmåga att 

diffundera genom materia. Neutronen 

slutar alltid sin fria tillvaro med en 

kärnprocess av något slag. Hur denna 

förlöper kan vara starkt beroende av 

neutronens energi. Under den korta tid 

neutronen är fri kan Den hinna till· 

ryggalägga långa sträckor. _ Teutronstrål

ning uppträder sekun därt som resultat 

av många kärnreaktioner och neutronen 
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u tn Y tt j as såsom det hi ttilIs viktigaste 

hj älpmedlet att i större skala framkalla 

kärnomvandlingar. 

Rutherford visade redan år 1919, att 

om kväve utsättes för energirik alfa

strålning från ett radiumpreparat, så 

kan i sällsynta fall protoner slås ut ur 

kärnorna. Kvar blir, enligt vad som 

senare visats, syrekärnor med masstalet 

17. Genom detta försök, där för första 

gången möjligheten att med konst om

vandla atomkärnor påvisades, fick även 

den framväxande moderna uppfattning

en om atomkärnans byggnad ett första 

experimentellt stöd. Utvecklingen tog nu 

ökad fart på såväl det teoretiska som det 

experimentella området. I börj an av 

1930-talet inträffade många viktiga 

händelser. pptäckten av neutronen har 

redan nämnts. Vidare upptäcktes deuto

nen, en av de tyngre vätekärnorna. Vid 

samma tid genomförde Cockcroft och 

Walton de första helt konstgj orda kärn · 

omvandlingarna. Olika substanser be

sköts med protoner, vilka i ett elektriskt 

urladdningsrör givits hög energi. 

Den följande utvecklingen av käru· 

fysiken blev än mer storslagen. Jätte

lika högspänningsanläggningar med ur

laddningsrör byggdes och j ämsides där

med framkom även stora apparater av 

annan typ, såsom cyklotroner, synkro· 

troner etc., där partiklar genom mång· 

falt upprepad acceleration i elektriska 

hög frekvensfält kan bringas upp i ener

gier motsvarande hundratals miljoner 

volt accelerationsspänning eller ännu 

mera. Strålningsintensiteten är ofantligt 

mycket större än vad alla tillgängliga 

radiumkvantiteter tillsammanstagna kan 

ge. Som projektiler användes elektroner, 

protoner, deutoner, alfapartiklar (he

liumkärnor) etc. Ofta utnyttjar man så

dana processer som ger särskilt stark 

neutronstrålning för att med dess h j älp 

framkalla andra kärnomvandlingar. 

Även hård elektromagnetisl strålning 

av gammatyp framkallar kärnomvand

lingar. 

Mät· och registreringstekniken har 

ocks utvecklats på ett storslaget sätt. 

Enstaka kärnors omvandlingar kan di

rekt registreras och detaljstuderas. Ap. 

parater har framkommit, som tillåter 

bestämning av data rörande atomkär· 

nan med stor precision. 

Allt detta har möjliggjort genomfö· 

rande och närmare utforskning av ett 

mycket stort antal kärnreaktioner. Räk· 

nat i vikt är dock den kvantitet omvand· 

lingsprodukter som kan framställas en

ligt nu nämnda metoder mycket ringa. 

Ofta kan resultatet påvisas blott med de 

känsligaste fysikaliska apparaterna och 

endast i gynnsamma fall är den fram

komna mängden tillräcklig för mikro· 

kemisk analvs. 

Vid de omvandlingar som vi hittills 

berört förändras kärnans massa och 

laddning endast i jämförelsevis små 

steg. Av utomordentligt genomgripande 

betydelse var upptäckten att issa tunga 

atomkärnor genom neutronpåverkan 

helt kan klyvas under mycket stor ener

gi utveckling. Bland klyvningsprodukter

na, som i stort sett har massor omkring 

hälften av den ursprungliga kärnan::, 

finns ett stort antal radioaktiva isotoper, 

som mer eller mindre snabbt sönderfal

ler, allt under fortsatt energiutveckling. 

Kort efter denna upptäckt utbröt andra 

världskriget och den fortsatta tekniska 

utvecklingen kom att utgöra ett led i 

kapplöpningen om atombomben. E tt 

stort genombrott skedde n är den första 

atommilan startades i Chicago i decem· 

ber 1942. Genom mycket raffinerade 

men i många avseenden enkla anord· 

ningar, som vi nedan skall något vidare 

beröra, lyckades man få till stånd själv

ständigt förlöpande men reglerbara 

kärnklyvningsprocess 'f i stor skala Ull

der värmeutveckling motsvarande tusen· 

tals eller kanske tiotusentals kilowatt 

och under radioaktiv strålning av ofant· 

ligt mycket större intensitet än vad som 

tidigare uppnåtts. Kolossala mängder 

neutroner frigöres och en del härav kan 

utnyttjas för framställning av för veten· 

skapligt och tekniskt bruk tillräckliga 

mängder av sådana nya isotoper som 

man tidigare enoast kunnat spåra. 
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Ett likspänningsaggregat 

för laboratoriebruk 

Av radiolekniker GUNNAR HÖGBERG 

Beskrivning av ett likspänningsaggregat, som lämnar en av belast- \1rning och primärs,?änningsvariatio!"1er oberoende likspänning, va
nabel mellan 150 och 350 volt. 

~--------------------------------) 
Vid laboralorie- och experimentarbe· 

ten av olika sl ag illom radioteknik och 

elektron ik har man ofta användning för 

olika likslJäl1ningar, i allmänhet av stor· 

leksordnin gell llagra hundra volt. Enk· 

laste sättet att erhålla dessa spänningar 

är ju att aIll'ända en vanlig rörlikriktare 

i förening lJH'd ett filter av något slag. 

'ackdelcn hä nned är dock, att den ut· 

gåen de li kspäJlningen va riera r mycket 

kraftigt vid ändring av belastningen 

eller vid \ a riationer i nätspä nni ngen . 

Om exempelvis röret .sY3 kopplas till 

CII tran for matoL som ger 2 ,2::;0 volt, 

och belastningen ändras mellan 20 och 

100 mA, ändrar sig den utgaende lik· 

spänningen mellan 310 och 205 volt. 

Har DI UIl sedan ell filterdrossel med 

stort likströmsl1lotstånd , blir givetvis 

belastningsberoendet ännu större, 

För att i möjligaste mån komma ifrån 

denna nackdel, har man länge använt 

sig aven stabiliseringskoppling enligt 

fig. 1. H är låter mall likriktarens ut· 
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ga ngsspänning passera ett eller flera 

s. k. reostatrör. Därefter får spänningen 

styra ett kontrollrör, vars anodströlll 

sedan i sin tur styr reostatrören: och 

därmed utgångsspännin gen. När därför 

en minskning i belastningen äger r um, 

och spänningen tend erar att stiga. stig'T 

också gallerspänningen på kontrollröret, 

detta påverkar reostatröret, och spän· 

ningen Dl inskas, På detta sätt hålles ut· 

gångsspänningen konstant inom myc· 

ket snäva gränser. I allmänhet varierar 

den inte mer än ± 2.0 volt, vilk l ju 

kan synas tillräckligt för all Jllä n t labo· 

ratoriebruk. 

Ivlan kan emellertid genom att göra 

en mycket enkel förändring i deI1na 

stabili sat or erhålla en likspänning, SO Ill 

håller sig absolut konstant även vid 

kraftiga ändringar av belastning eller 

tillförd nätspänning. Hur detta är möj· 

ligt, framgår av fig. 2, H är erhåller, 

som synes, även kontroll rörets skärm· 

galler sin spänning över en potentio· 

meter, Pj' Denna anordning kOllJmer 

att fungera pa följ ande sätt: 

Antag att belastningsströmmen min

skas, Utgångssp~inningen tenderar då 

att öka, och härigenom får kontrollröret 

ökad positiv gallerspänning. DenIl a 

reglerar sed an reostatröret, och spän. 

nin gen hindras från att s tiga, Härvid 

stiger emellertid, liksom i en vanlig lik· 

riktare, den oreglerade ingångsspän· 

ningen fråll likriktarröret. K ontroll· 

rörets skärmgaller få r härigenom ökad 

positiv spänning. Eftersom denna in· 

verkar åt samma håll som spännings· 

ändrin gen på styrgallret, ökas regle. 

ringen och blir effektivare än förut. 

Variationerna i utgångsspänningell blir 

mindre och mindre ju mera Pj vrides 

in, tills de pas_erar noll och slutliO'ell 

blir negativa, dv". spänningen sjunker 

när belastningen minskas. P å detta 

en kla sätt kan man alltså få en fullkom· 

ligt stabil utgångsspänning. Även nät· 

spänningsvariationer utjämnas perfekt 

på detta sätt. eftersom de ju har mot· 

svarande in\ e rkan på spänningarna 

aggregatet. 

Det bör emellertid framhållas, att 

även om man på detta sätt kan få både 
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Fig. 1. Spänningsstabili , ator med elektronrör. 

perfekt reglering av utgån gs -pänningen 

vid belastningsändringar och perfekt 

stabilisering mot nätspänningsändrin

gar, ~a beror det på själva likriktarens 

re<rlerande eo-enskaperD om manD skall 

erhålla båda dessa goda egenskaper vid 

samma inställning al' PI' 
Om mao exempel vis antar, att likrik

taren är belastningsberoende i relativt 

litpn utsträckning, sii ändras spänningen 

L' mycket litet vid en belastuingsänd

ring, och PI måste sättas högt för aU 

ll1an skall få perfekt reglering. Härvid 

överkom}Jenseras dock nätspännings· 

variationerna eftersom ändringar av E 
inverkar kraftigt på utgångsspänningen. 

Om likriktaren däremot är starkt belast

Iliugsberoende, får man sätta PI mycket 

lågt för att få }Jerfekt reglering, och 

härvid underkolllpenseras allts lt nät

spänningsv ariationern a. 

Det bästa sättet att konlll1a ifrån 

denna olägenhet torde vara att använda 

sig aven likriktare med relativt gott 

belastningsoberoende, och sedan grad

vis försämra detta genom att lägga in 

seriemolstånd tills mall kommer till ett 

riktigt värde, där man allha får både 

perfekt reglering och perfekt slubilise

rillg vid samma inställning av PI' 
Värdena på spännin gsvariationerna 

är j u samtidigt ett mått på aggregatet:: 

inre impedans: Denna kall alltså med 

PI regleras från ett }Jositivt värde över 

noll till negativa värden, I samband 

härmed bör kanske påpekas, att vid an

E+----~--------------, 

~-c:::::::Jl--+---""(u 

Fig. 2. Förbättrat schema för spännin~"tabi
li~ator med elektronrör. 

negativ inre impedans, är det illgen 

risk föl' sj äl vsvängningar eller »motor

boating» i anslutna apparater, om man 

lägger in en serieresistans = strömkäl

lans negativa inre impedan~. Bäst är 

givetvis R;= O. 
Vad slutligen beträffar brum i ut

gångsspänningen , så är j u detta faktiskt 

df'tsamma som spänningsvariationer : 

De kompenseras alltså till stor del bort. 

En kontrollmätning -- utförd med hjälp 

av oscillograf -- visade, att om brum

met utan kompensering var 4 millivolt, 

så var det med bästa kompensering 

inte mer än 0,2 millivolt. En sa brum

fri utgångsspänning är ju al' stort värde 

vid arbete med kretsar med mycket låga 

signalspänningar o. d yl. 

När man först slår till strömmen till 

ett stabiliserat liks}Jänningsaggregat. 

blir i allrnänheL likriktare- och reoslat

rören varrna fortare än kontrollröret. 

Reos,tatröret få r alltså först logen galler

spänning, varför utgångssp änningen 

sti ger till sitt högsta möjliga värde. Om 

man har k änsliga apparater anslutna, 

och dessa är avsedda för låg spänning, 

kan j u denna spänningstopp skada dem, 

Man måste därför ordna med en för

dröjningsanordning, så att inte utgångs

kretsen slutes förrän kontrollröret blivit 

fullt uppvärmt. 

Praktiskt utfärande. 

l det följ ande kommer att beskrivas 

ett li.kspännin g~, aggregat av den ovan 

nämnda, förbättrade typen. Aggregatets 

) ttre utJeende framgår av Lp:. Det är 

dimensionerat för att lämna en spän

ning som går att variera mellan 150 

och 350 volt, med maximum uttagbar 

ström 1.S0 mA. Kopplingsschemat visas 

i fig. 4, 

Likspänningen erhålles från en hel

vågslikriktare med röret 5T4 eller SU4. 
Spänningen går sedan via ett filter till 
reostatrören, som här är tre stycken 

triod- och parallellkopplade 6L6, och 

därifrån över två mätshuntar, en relä

kontakt och strömbrytare till utgångs

klämmorna. Över en spänningsdelare 

får utgångsspiinningen påverka st yr

gallret på kontrollrör t 6, J7. F ör alt 

hålla spänningarna till detta rör kon

stanta, har två regulatorrör av typen 

VR75 inkopplats. Kontrollrörets anod 

viindande aven likspänningskälla med Fig. 3. Modellapparaten sedd bakifrån. 
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är kopplad till gallren på reostatrören . 

Den potentiometer, över vilken 6S17: s 

styrgaller får sin spänning, användes 

för att reglera utgångsspänningen, och 
skall alltså vara åtkomlig på panelen. 

Helst borde den naturligtvis vara linj är, 

men tyvä rr är det näs tan omöjligt att 

få tag på lin j ära potentiometrar i de 
höga värden det gäller här. Man kan 

därför bli tvungen att klara sig med en 
logaritmisk, men man få r då så gott 

som hela regleringsområdet hopträngt 
till sista tredjedelen av vridningsvinkeln. 

P otentiometern PJ i skärmgallerkretsen 

kan monteras på chassiet och manövre· 
ras med skruvmejsel, eftersom man kan 

ställa in den en gång för alla och den 

edan inte behöver röras annat än möj· 
Jigen vid byte av kontrollrör. 

Den förut omnämnda fördröjnin gs· 

anordningen , som skall hindra till aggre
gatet kopplade apparater från att ska

das av den spänningsstöt, som uppstår 

vid inkoppling, har i modellapparaten 

ordnats med ett relä, som ligaer i anod
kretsen på rÖr Vs. Detta rör får sin 

+ 
UTCi.8.NGs<:opÄnNING -=-

Fig. 4. Principschema för likspänn ingsaggr~ga l e t. 

glödspänning genom ett motstånd, så 
att det värmes saktare än de övriga 

rören. Detta motstånd utexperi men teras 

så, att det tar ungefär 30 sekunder, 

innan röret får full anodström och reläet 

drar. I modellapparaten har 6J5 an

vänts för denna funktion, men vilket 

som helst rör, som tål en anodström 
motsvarande reläets manöverström, kan 

användas. Man får dock tänka på, att 

det kan behöva ligga ett begränsnings

motstånd i se rie med reläspolen så att 
man inte får för kraftig ström, vilken 

skulle kunna skada röret eller reläet. 

För att hindra reläet från att klappra, 

ligger tvärs över spolen en elektrolyt

kondensator, C4 • 

För att visa att aggregatet är inkopp

lat är en grön signallampa kopplad till 

en av glödströmslindningarna. Med ena 

sidan av den två-poliga anodspännings

brytaren inkopplas, samtidigt som 

st römmen slutes, en röd signall ampa. 

Båda signallamporna har förkopplats 

med motstånd om 25 ohm för att de 

skall ge lagom starkt ljus utan att blända. 

R1I 
SOOk 
1:1% 
R:6" SHUNT 
FÖR ISOrnA 

:b:tt O- l mA instrument kan över 

en trevägsornkopplare inkopplas an 

tingen över någon av de båda shuntar

na, som är avsedda för resp. 15 och 

150 mA, eller i serie med ett förkopp

lingsmotstånd för spänningsmätning, 

varvid man får fullt utslag för 500 V. 

Genom att detta förkopplingsmo tstånd 

är anslutet efter fördröjningsreläets 

kontakter, skyddas även instrumentet 

för spänningsstöten vid inkopplingen. 

Säkringar finnas dels på transforma· 

torns primärsida, dels i anodspännings· 

lindningens j orclleclning. 

M ekanisk uppbyggnad. 

Aggregatets mekaniska uppbyggnad 
framgår av fig_ 3 och 5. På chass iet5 

översida sitter, framifrån sett, längst 

till vänster transformatorn Tt. Denna 

har försänkts i chassiet, så att anslut· 

ninga rna är å tkomliga underifrån. 

Efter denna sitter på chassiets bakkant 

sildro-sseln och framför den lik riktar

röret och fördröj ningsröret. P å den 
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högra delen av chassiet sitter sedan sex 

rör: Längs bakkanten reostatrören och 

framför dem kontrollröret och regula

to rrör n. 
U nder chassiet si tter intill transfor

matorn, åtkomlig från baksidan, en nät

spänningsomkopplare, 52' Mitt under 
drosseln sitter silkondensatorerna med 

en klammer och ungefär mitt på chas

siets framkant sitter fördröjningsreläet. 

Längst ut på gaveln är potentiometern 

p I placerad. 

Vid uppkopplingen bör man se till, 

att man väljer lämplig ledningsmateriel. 

Glödströmsledningarn a måste t. ex. ha 

lämpliO' area, då ju krafti ga glödström· 

mar förekommer. (Reost atrören drar 

2.7 A tillsammans!) För anodspännings

ledningarna gäller, att deras isolering 

med säkerhet måste stoppa för de högs

ta spanningar, som kan uppträda. 

Prov och mätningar. 

Följande prov har gjorts med det 

färdiga aggregatet: 

Stabilisering: Utgångsspänningen 

kopplades över en likströmsvoltmeter 

med fullt utslag för 10 volt till ett stort 

anodbatteri (200 V). Spänningen in

justerades sedan till 205 volt, dvs. så 

att instrumentet visade halvt utslag. På 

detta sätt var det möjligt att observera 

även mycket små spänningsvariationer. 

Den tillförda nätspänningen varierades 

sedan mellan 230 och 210 volt, och ut-

Tabell 1. 

Tabell över 	variationer i utgångsspänningen vid ca 10 % 

ändring av tillförd nätspänning. 

Potentiometerläge: O 1/ 4 1/ 2 3/ 4 l / l 
--~-------,--- -~---

Spänningsvariation : -1,5 V -0,7 V ± O +0,6 V +1,2 V 

Tabell 2. 

Tabell över variationer i utgångsspänningen vid belastnings
ändring från 50 till 75 mA. 

Potentiometerläge: O 1/ 4 1/2 3/ 4 l / l 

Spänningsvariation : - 1,5 V - 1,0 V ± OV + 1,5 +3,OV 

gångs pänningsvariationerna uppmättes 

vid olika lägen på PI' Resultatet fram

går av tabell l. 
Reglering: Vid prov av denna mät

tes variationerna i utg& ngsspänningen, 

som inreglerats ~iIl 270 volt, när belast

ningen ändrades från 50 till 75 mA, 

vid olika lägen på PI' Resultatet fram

går av tabell 2. 

Som framgår av dessa båda tabeller, 
har i modellapparaten både perfekt 

stabilisering och perfekt reglering upp

nåtts utan särskilda arrangemang, men 

skulle inte detta vara fallet, får man 

koppla in seriernotstånd, som förut om

nämnts. 

Slutligen gjordes ett prov med kon

troll av spänningsvariationerna vid väx

ling mellan obelastad drift och en be

lastning på 50 mA vid olika utgångs

spänningar över hela området. De vär

den som erhölls härvid framgår av 

tabell 3. Som synes är det endast vid 

allra lägsta resp. vid allra högsta spän 

ning, som aggregatet visar något be 

lastningsberoende och då är ändå be

lastningsändringen avsevält kraftigare 

än vad man behöver räkna med vid 

praktisk användning. 

Tabell 3. 
Tabell över 

Fig. 5. Modellapparaten sedd underifrån . 
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regleringen 
gångsspänningar. 

Utgångs
spänninO' 

160 
180 
200 
220 
240 
26) 
280 
300 
320 
340 
360 

Lille ra/ur: 

vid olika ut-

Spännings
variation 

- 7 
--l 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

-l 
-2 
- 5 
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Om modulationsavskärning 

Höggradig modulation iiI nagot, "0111 

alla sändaramatörer önska sig för sina 

telefoniförbindelser för att möjliggön 

avlyssning vid mottagarsidan trots QRM 
och QRN. .. ven i en bärvåg, som mo· 

duleras 100 % vid talspetsarna, är den 

genomsnittliga modulationen inte mer 

an ungefär 30 %, och det är ju inte 

så roligt att få rapport att »bärvågen 

är stark, men modulationen är svag», 

när man med hjälp aven oscillograf har 

konstaterat att modulationen är 100 %. 

Många amatörer ha med stor fördel 

använt expansionsförstärkare för att få 

starkare modulation. Bandpassfilter ha 

även begagnats för att begränsa band

bredden till den bredd, som behövs för 

en god förbind else. Dessa filter elimi· 

nera emellertid inga av nackdelarna 

med övermodulation; de begränsa en

dast den i LF-förstärkaren förhanden

varande band bredden till det önskade 

frekvensområdet. De kunna emellertid 

inte him:lra en bred signal eller »splat

ter:o när sådant bildas i slutförstärka· 

ren på grund av övermodulation. 

Under de senare åren har man i arne· 

rikanska amatörsändarkretsar börj at 

använda amplitudbegränsning i modula· 

torn som ett medel att förhindra över· 

modulation med bibehållande av förde

larna av rela.tivt hög modulationsgrad. 

I denn a artikel kommer avskärningen 

att behandlas rent praktiskt, bl. a. med 

några data för en för amatörbruk av· 

sedd avskärningsan ordni ng av ameri· 

kansk modell. 

Avs-kämingen fun gerar endast mo

mentant. Den arbetar in te, så länge inte 

LF-spänningen når över en viss, på för

hand injusterad nivå, men sedan skär 

den av allt över denna nivå. Så snart 

signalspänningen sjunkit under denna 

nivå igen, slutar avskärningen att fun
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gera. En sådan anordning medför vi s· 

se rl igen en viss grad av distortion , men 

som visas längre fram i artikeln har 

denna mycket liten praktisk betydelse. 
Med en genomsnittlig modulation på 

30 % går sidbandseffekten ned till Ull· 

gefär 10,5 dB från 100 D/O nivån. Om 

vi skulle minska talspetsarna 10,5 dB 

och öka förstärkningen i samma grad, 

skulle de på lägre nivå liggande delar

na av talet bli bättre tillgodosedda, och 

genomsnittsmodulationen skulle närma 

sig 100 Q/o. 
Vid försök som gj orts i avsikt alt 

bestämma övertonsdistortionens bety

delse för talets tydlighet har det kon · 

staterats, att vokalljuden äro de, som 

kräva mest effekt, trots att de äro av 

ringa betydelse för tydligheten. Konso

nantlj uden dra dä remot mycket liten 

effekt, men äro mycket viktiga, när det 

gäller talets tydlighet. Det skulle därför 

vara möjligt att förvrän ga vågformen 

för vokalljuden (talspetsarna) utan nå· 

gOll nämnvärd inverkan på tydligheten. 

Ytterligare försök fö r att fastställa 

den grad till vilken talspetsarna kunna 

skäras av utan att tydligheten blir lidan

de ha visat, att om 6 dB skäras av, är 

de t så go tt som omärkligt, om 12 dB 

skäras, kan det visserligen märkas, men 

har m ycke t liten betydelse, och ända 

till 24 dB avskärning kan tolereras. Ge· 

nom att använda denna metod och ge · 

Fig. l. Principscherna fö r enkelt klippsteg. 

Hom att höja LF-nivån i förstärkaren 

uppnår man bl. a. följande fördelar: 

1. 	 Konsonantlj ud ens effekt höjs avse· 

,·ä rt. 

2. 	 l\IIedel·LF-effekten höjes. 

3. 	 Modulationsnivån höjes. 

4. T ydligheten blir större vid QRiVI och 

QRN. 

.J . Bärvågen utn yt tjas högre grad. 

Konstmktiollsdetal jer. 

Det finns många sätt att arrangera 

toppavskärning. Fig. l visar princip. 

schemat för en enkel toppavskärare för 

användning tillsammans med en vanlig 

klass A·förstärkare . Rl och R2 äro var 

för sig lika stora som det använda rö

rets normala katodmotstånd. Potentio

metrarna användas för att injustera di

odernas förspänningar med hänsyn till 

den amplitud, där man önskar avskär· 

ningen 0,1 megohmsrnotståndet ger hög 

kretsimpedans, vilket är önskvärt vid 

en shuntkopplad avskärningsanordning. 

Det kan framhållas, att en shuntkopp· 

lad avskärningsanordning inte kommer 

att helt hindra övermociulering, efter

som diodimped anserna inte falla till noll 

vid strömgenomgång. I en krets med en 

impedans av storleksordningen 0,1 meg

ohm äro emellertid de omkring l 000 

ohm, som representeras av 6H6 för alla 

prakti"ka ändamål lika med kortslut· 

ning. Fig. 2 a visar ett oscillogram för 

utgångsspänningen från en normal mo

dulator, och fig. 2 b visar utgångsspän· 

ningen från samma modulator med en 

avskärning vid 10,4 dB. Figuren visar 

tydligt, att det inte kan bli tal om nå· 

gon övermodulering, om förstärk aren, 

som följer efter avskärningen, är kon 

struerad för 100 % modulation. 
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Fig. 2. Sinusspänn ingen i a represe nt erar 
rnindre effekt än mot svarand e kantvåg~

spän ning i b. 

Vid konstruktion av klass AB modu

latorsteg måste man hålla i minnet, att 

kurvformen enligt fig. 2 b representerar 

mycket mera effekt vid samma topp
spänning än en vanlig sinusformad våg 

enligt 2 a. Förhållandet mellan medel

värdet och toppvärdet är ungefär 0,9, 

vilket är avsevärt mera än sinusvågens 
0,707. 

Klippsteg med lågpa.ss jilter. 

Ett klippsteg med filter, som använ

des i en del kommersiella amerikanska 

sändare, visas i fig. 4. Lågpassfiltret, 

som följer efter 6H6, hindrar höga LF

övertoner från att modulera bärvågen 

och förorsaka onödig t breda signaler. 

Därigenom erhålles en hög LF-nivå utan 

övermodulation vid liten bandbredd. 

Förspänningen för avskärningen er
hålles från 6SN7:s katodmotstånd_ Av

skärningen börj ar vid en LF-nivå på 

ca 3 V. Läget av avskärningen bestäm

mes av den spänning, som regleras med 

Rl. Någon mö j lighet att mäta modulatio 

nen är nödvändig när man skall justera 

förstärkningen efter 6H6. R2 in j usteras 

för 100 Q/o modul ation med Rl invri

den ungefär till hälften. R2 kan lämp

ligen anordnas för skruvmejselinställ

ning så att den inte ändras sed an den 

en gång ställts in . Diircfter kan man 

ställa in avskärnillgsni vån med Rl. 

JW 
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Fig . 3. Frekvenskurva för lågpa>s filt cr, an-
vän t j sändare. 

Filtrets avskärn ingsfrekven s är 4000 

p/ s. Fig. 4 visar ett diagram för för

förstärkaren med filtret inkopplat. Den 

använda drosseln måste hålla sin in

duktans så konstant som möjligt över 
hela det lågfrekventa området. En del 

drosslar minska skenbart sin indu.ktans 

vid högre frekven ser , beroende på ka

pacitans mellan varven etc. Det här 

visade filtret har en impedans på 0,1 

megohm, vilket är ett i praktiken lämp
ligt värde. 

Avskärningsfrekvensen skall vara 

mellan 3500 och 4000 p/s. Högre fre

kvenser ge för breda sign aler utan att 

bidraga till förbättring av förbindel

serna. Tänk på, att en signal som är 

4D kr 5 bred tar upp plats för SJU 

eller åtta andra stationer, som kans!... ..: 

Il ågo n annan vill höra. 

Resultat . 

Vid en al11erikan~k rad ionema har 

man gjo rt mycket grundliga försök fÖl 

att undersöka resultatet a,- toppavskär

ning. Ett lyssningsförsök gjordes myc

ket omsorgsfullt med användning av 

ungdii r eU dus:,in försökspersoner. En 

sändare med inbyggd avskärning an

vändes, och den avstämdes till frekven 

ser i de mest störningsrika områdena 

av amatörbanden. 

Lyssnarna försågos med hörtelefoner, 

och en mottagare avstämdes till sä; 

darens frekv ens. När en se rie ord sän

des, skrevo de ned vad de hörde, eller 

vad de trodde att de hörde. När av-

skärningen inte var inkopplad, var det 

en hel del ord som inte gick att upp

fatta, men när den kopplades in, och 

effekten ökades i motsvarande grad, 

uppfattade lyssnarna så gott som varje 

ord korrekt. 

Fig. 4. Schema för klippsteg med i g pas;filler. Filtrd,; avskarning -fn'kve ns ~ kalJ lig)ia mellan 
3500 ocl, 4000 p/ s. Obs. filte rkond ensatorerna skall vara 200 pF e j 200 uF ! Potenliomelern 

län g', t. v.=Rl' potentiomelern läng.- t t. h.=R2 . 
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ett relaxationsartat förlopp, måste R I sänkas, 
olika mycket alltefter den använda rörtypen.Förbättrad typ av monitor 
Mätinstrumen tet bör vara en milliampere

För kontroll aven sändares drift fordras 

,om bekant en särskild typ av »lokal ·motta
gare», en s. k. monitor. Den skall dels kon

trollera teckengivningen vid telegrafi, dels 
kontrollera moduleringen i de fall, då även 

sådan förekommer. Den bör även visa, huru· 

vida sändarens frekvens är den rätta, "å att 
intet misstag beträffande någon inställning i 

oscillator- eller dubblardelen förekommit. 
De vanligaste konstruktionerna har väl hit

tills be~tått i antingen en enkel diodl ikrikta re 
eller en enkel återkopplad l-rörs detektorrnot

tagare . Resten har fått göras av antingen 
absorptions-vågmetrar eller lämpliga motta

gare. Detta tillvägagångssätt har följande 
nackdelar: 1) Två eller flera apparater, när 
det borde räckt med färre, kanske en enda. 
2) Telegralikontrollen fordrar särskild inställ

ning av lämplig interferenston, vilket ibland 
är besvärligt att få tillräckligt snabbt och 

ordentligt gjort. 3) Finns på samma station 
även mottagning av trafik, kommer detektor

mottagarens svängning in på trafikmottagaren 
och blockerar ett mindre frekvensområde. 
Märk, at t heterodynförfarandet kan ge utslag 
även på över- och undermultiplar av frekven

sen, varför mätning med absorpt ionskrets bl il' 
nödvändig. 

I tidskriften »Wireless World» stod för ett 
par år sedan en ny typ av monitor beskriven, 
vilken enligt förf:s mening borde ge möj lig

heter för såväl större som mindre radiostatio
ner att ha en enda apparat per sändare och 
slippa ovannämnda nackdelar. Se fig. 1. Mo
nitorn har en liten separat antenn (fristående 

från sändaren eller monterad omedelbart utan
för dess slutsteg) . Den upptagna högfrekven
sen tillföres en svängningskrets, som avstäm
mes. Högfrekvensen likriktas därefter, och 
den så erhållna likspänningen användes till 
dels anodspänning för en lågfrekvens-oscilla
tor, dels styrning av ett mätinstrument. Givet

t---"-_~~ 
LF ut 

t. 5 

Fig. 1. Principschema för förbättrad typ av monitor. 

vis kan flera olika sådana kopplingar tänkas; 

fig. återger blott förslag enligt »Wireless 
World». 

Beträffande skötseln gäller helt enkelt, att 
,ändaren först inställes på vanligt sätt, var

dt"r dess frekvens »tas in» på monitorn ge
nom avstämning på s törsta utslag på mät
instrumentet. Avstämningskondensatorn bör 
vara frekvensgraderad, så att man liksom vid 

en absorbtionsvågmeter erhåller kontroll på 

att någorlunda rätt frekvens eller rätt frek
vensband föreligger. Arrangemanget kan ju 
ändras genom inkoppling av olika spolar för 

olika frekvensområden och motsvarande olika 
skalor för frekvensratten. I monitorns ulgång 
erhålles vid tele grafi nu en tonhöjd, som är 
oberoende av diverse högfrekventa variationer 
och endast beror av lågfrekvens-oscillatorn. 

Gäller det att kontrollera modulerad sänd 
ning, kortslutes lågfrekvens-oscillatorn medd"t 
brytaren B, så att endast dioddetektering ilter· 
står. All kontroll av sändningen bör ju ske 

högfrekvent, alltså »ef ter» sändaren, och icke 
lagfrekvent eller »före» sändaren. 

Monitorns enda erforderliga strömti]lförsel 
blir glödspänningen, vilken då lämpligen tas 
ifrån sändaren, så att vid startandet av sän

daren även monitorn sam tidigt kommer igång. 

Vad sedan närmare beträffar förslaget en
ligt »Wireless World», skall C2 väljas så, att 
med den använda lågfrekvenstransformatorn 

en lämplig tonhöjd erhålles för telegrafi
tonen. C3 väljes så att lågfrekvensosciIlatorn 
får lämplig återkoppling; 2000 pF brukar bli 

bra, när e, är 50000 pF. Emellertid finn s 
även en kapacitans mellan trans(ormatorlind
ningarna, varför det ibland kan hända, att 

förbindningen A, som ritat s streckad, får bort
tas, för att anordningen skall kunna arbeta 
tillfredsställande. R I kan vara högst 50 kQ; 
om lågfrekvenwscillatorn visar benägenhet till 
»squegging», dvs. gå in och ur svängning med 

meter med ett efter monitorns rörtyp lämpligt 

valt mätområde. Rörtypen i sin tur bestämmes 
av de lokala förhållandena, t. ex. sändarens 

effekt, monitorantennens storlek och belägen
het i förhållande till sändarens an tenn osv . 
el bereder väg för högfrekvensen förbi trans· 
formatorlindningen och kan vara av storleks

ordningen 100 pF. C" bereder väg för hög
frekvensen förbi mätinstrumentet och kan 

vara av storlehordnin gen 10 000 pF. eli av· 
kopplar den efter monitorn återstående hög
frekven , en jämte högfrekvensdrosseln och kan 
vara av storlehordningen 100 pF. C, är kopp· 
lingskondensator för ll rrfrekvensen. Om statio
nen har mottagning av trafik jäm te sänd

ningen, kan C, kopplas in på mottaga rens låg

Irekven ' del, varvid C, kan göras liten, att 
dämpningen på mottagaren blir försumbar 

och dock monitorsignalen blir tillräckligt stark 
i mottagaren; ett värde på 200-500 pF är 

härvidlag tänkbart. 
Sune Bceckslröm, SM5XL. 
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Videant Consules 

Forts. fr. sid. 363. 

stå på egna ben, viktigt att lära sig tänka 
televisionärt. Det centrala problemet är enligt 
L. att tv utnyttjas programmässig t på sädant 
sä tt att dess suggestiva egenskaper ger folket 
något av värde, t. ex. förståelse för konsten, 
kännedom om landets museala skatter, hem
bygdskunskap m. m. 

Statsradiofonien i Danmark har hand om 
studios inkl. kameror och hela faderullan. Det 
förefaller naturligt, att det blir Radiotjänst 
som sköter program tjänsten med studios och 
kameror. Och det är angeläget att il sker 
från början, så att man fär tillfälle att pröva 
och öva. (Ty att tel ev isionen är eller bör bli 
e tt komplement till radion, kan vi väl vara 
ense om?) 

Enligt Lawaetz tar det tre år att utbilda en 
tv·stab. Det finns alltså inte mycket tid att 
vifta p . 

Videant consules ...» 

Under rubriken Rndlolndu.strlens nyheter in
föres uppgIfter från tillverkare och Importörer 
om nyheter, som av företuJ:'en Intl:'oduceras på 

maJ:'knaden. 

Kristallmikrofon med inställbar 
frekvenskurva. 

I förra numret omnämnrles under rubriken 
»Radioindustriens nyheter» en ny typ av kri
stallmikrofon försedd med anordningar som 
möjliggjorde justering av mikrofonens fre
kvenskurva från Ronette Piezo Electrische fn
dustrie, Amsterdam. 

Från företagets representant i Sverige, AB 
Gösta Bäckström, Stockholm - ej AB Cham
pion Radio, som felaktigt angavs i notisen 
har insänts ytterligare data för denna märk
liga mikrofon, bl. a. några automat iskt regi
strerade frekvenskurvor. 

l kurvorna i fig. l å terfinnes dels frekvens

Fig.2. 

POPULÄR RADIO NR 11/1950 

'-'" 

- -

-

., 

Fig. L 

kurva upptagen på en kri stallmikrofoll av van
lig typ, »BDX», och dels en kurva för en kri
stallmikrofon »Ronette filtercell Fe 5/7500/5», 
i vilken frekvenskurvan är linjär. Som fram
går av kurvorna är filtercellmikrofonen 
trots dämpningen av de högre frekvenserna 
icke oväsentligt känsligare än den vanliga mik
rofonen. Fig. 2. visar en mikrofonkapsel med 
den nya filtercellmikrofonen. 

Nya kärnmaterial. 
AB E Westerberg, Stockholm, har översänt 

en del tekniska data för nya magnetiska ma
terial från The T elegraph Construction & 
Maintenance Co Ltd, Greenwich, England. 
Det är frågan om några ferro-nickellegerin
gar, som går under benämningen »Mumetal», 
,>Radiometal» och »Rhometah> . Kärnmateri
alet levereras i form av plåt, som efter bear
betning måste värmebehandlas på speciellt 
sätt. Det är nämligen karakteristiskt för dessa 
material, att deras fördelaktiga magnetiska 
egenskaper först kommer fram efter en täm
ligen komplicerad värmebehandling. Före 
värmebehandlingen är de närmast värdelösa 
som magnetiskt material. En annan karak
teristisk egenskap hos dessa metaller är, att 
de efter värmebehandlingen inte tål meka
niska påfrestningar, varför stansning och 
eventuell slipning och ytbehandling måste 
göras för e värmebehandlingen. Ferro-nickel
legeringarna levereras emellertid även i form 
av färdigstansade och värmebehandlade kärn
block i ett flertal olika standardutföranden 
och även i form av skärmburkar. 

l fig. nedan visas magnetiseringskurvor för 
de olika plåtkvaJiteterna. Av figuren framgår, 
att permeabiliteten för Mumetal är inte mind
re än ca 100000 vid 0,03 örsted. Vid högre 
magnetisering faller emellertid permeabili
tetell mycket snabbt, varför detta kärnrnate
riai inte lämpar sig i likströmsmagnetiserade 
transformatorer och drosslar eller i transfor
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matorer och drosslar, som ingår i kretsar med 
hög effekt. l dylika fall är Rhometal och 
RadiometaI, vilkas magnetiska egenskaper i 
stort sett överen"stämmer med motsvarande 
svensktillverkade plåttyper, att föredra. 

Användandet av ferro-nickellegeringar j 

transformatorer och drosslar ger - tack vare 
den höga permeabiliteten - möjlighet r till 
drastisk reduktion av kärnarean och lindnings
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vartalet. Dessa kärnmaterial är vi sserligen 
dyra, men kostnadsökningen uppväges av 
minskningen i kärnarea och i kopparåtgång. 

Som skärmmaterial för störande magnet
fält är Mumetal oöverträffat, tack vare den 
utomordentligt höga permeauiliteten, vilket 
gäller i synnerhet vid låga frekvenser. Högst 
effektiv skämning av ingängstransformatorer 
kan åstadkommas med denna metall och lika
så för avskärmning av störande magnetfält 
från nättransformatorer vid magnetiskt av
länkande katodstrålerör har denna metall vi
sat sig oumbärlig. Andra användningsområ
den för Mumetal är de taljer i magnetkretsar 
i instrument, reläe r m. m. 

Rhometal är särskilt lämplig för högfre
kvensändamål - det tillverkas för detta än 
damål i plåttjocklekar ned till 0,002" - och 
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bland användningsområdena kan nämnas 
pulstransformatorer, HF-transformatorer m. m. 

Radiomotorcyklar i polisens tjänst. 
Plessey Co Ltd, Essex, England, har ut

vecklat en ny typ av frekvensmoduleracle ra· 
dioanläggningar, avsedda all användas på mo
torcyklar. Dylika anläggningar har redan nu 
installerats av Scotland Yard, <om funnit dem 
ovärderliga för vi ssa speciella ändamål, bl. a. 
för trafikkontroll. Radiomotorcyklar är avsed
da alt dirigeras från en fast station på huvud · 
kvarterel. 

Anläggningarna arbetar på frekvenöer mel
lan 68- 100 Mp/ ' . Som strömkälla användes 
motorcykelns 6 V·batteri. I anlägi!;ningarna 
ingår ett system för _ lekti"t anrop, som 
möjliggör »uppringning» av' en av totalt 90 

mobila stationer från huvudkvarteret. Detta 
system kan förses med anordningar som an
tingen stänger ut ~ alla , tationer, .-;om inte 
anropa", eller som till å ter nagon av des, a sta
tioner att avbryta pagående kommunikation 
mellan den fasta stationen vid huvudkvarteret 
och en rörlig station. Inkommande anrop 
återge, på en ringklocka eller en summer. 

Effektförbrukningtn är i standby·läge t ca 
]8 W, räckvidden omkring 3 mil beroende på 
terrängen. 27 rör ingår i stationerna. Käns

ligheten är l V för mottagaren och 10 W kan 
erhållas frän sändaren, frekvenssving 15 kp / s. 

UK J-sändare. 
Plessey Co Ltd, Essex, England , har också 

introducerat en ny kompakt 12 watt s sändar
anläggning, typ P. T. lO, för frekvensområdet 
118-132 Mp/ s, (aeronautisk konlmunika· 
tion l. Ursprungligen var denna anlägg ning; 
avsedd fiir lokala kommunikationsändamål på 
flygplat 'er, men apparaturen har visat sig; 
andndbar för åtskilliga andra ändamål. Ett 
.vstem av kris taller ingår i sändaren och om
kopplinge n till olika frekvenser har under· 

lättats g ··nom användandet av bandpa skrel
sar i HF-enheten. Modulatorenheten ä r för· 
sedd med automatisk utstyrningskontroll för 
att förhindra överstyrning av sändaren. 

E n annan likn a nde sänd are - typ PTR. 61 
- frä n samma företag visas i fig. ovan. Den
na anläggning är företräd esvis avsedd för 
lllindre flygplan. Den inn ehåll er 6 kristaller 
inom lrekvensband et 118-132 Mp/s. Av· 
s tämning till olika frekvenser kan ske med 
ett handgrepp och extra kristaller kan också 
användas, om de fasta frekvenserna inte skul
le passa. Fjärrkontroll kan anordnas från 
särskild instrumentstavla. 

NYA BÖCKER 


ROBB, E M : The Application 0/ Radar 
lo Seamanship and Marine Navigation, 
Liverpool 1949. 91 sid., 16 fjg. Pris 
12 5/6 d. 

Denna bok behandlar uttömmande radar
teknikens utnyttjning för farty gsnavigering 
lIl ed hän,vn tagen ti ll scna,te fram stegen på 
område t. Stort utrymme :ses å t radarreflekto· 
rer, »levande» radarnavigeringsmarkeringar 
(» ramark» och »racon») och anordningen 
C. C. U. (Chart comparison unit=anordning 
för jämförelse med sjökort ) . Vidare behand
las utförlig t den viktiga frågan om funktion s· 
prov på en radaranläggning. Betydelsen härav 
framg · r bl. a. av att indikatorenheten är en 
:z" ntemot dt' n övriga apparaturen helt själv
_tändig enhet, som fortsätt er att fungera 
under åt ergivande av en tom bild - även om 
något fel i anläggningen i övrigt uppståtI. 
Frånvaron av ekon på skärmen kommer alltså 
att i detta fall ge navigatören den uppfatt· 
ningen att hans fartyg befinner sig helt en
samt ute på havet. Andra problem i samband 
med fartygsradar behandlas, såsom inverkan 
av skymmande föremål framför antennen samt 
de i vissa fall uppträdande ekona från före
mål långt utanför anläggningens normala 
räckvidd på grund av vågornas oregelbundna 
utbredning. Bland andra sjöradartekniska fi
ne_ser som beskrives kan nämnas några meto· 
de r för avsiktlig bilddistors ion - nämligen 
del s metoden med expanderat centrum, dels 
användning av logaritmisk avs tåndsskala, vilka 
båda metoder ger fördelar vid navigering i 
trånga farvatt en - hur man bär sig åt för att 
identifiera mål, när häftig t regn, som »klott· 
rar ne r» ·kärmen, råder osv. I slute t av boken 
finn s terg ivna de t brittiska kommunikations· 
minis teriets bes tämmelser om marinradar samt 
slutligen en ordlista med förklaringar för 65 
vanliga radartermer. För varje radarnavigatör 
torde detta verk bli oumbärligt som en hand
bok och radgi,·are. 

B S--g 

LE CORBEILLER, P: Malrix Analysis oj 
Eleetri" iVetworks. Harvard Mono
graph s in Applied Science N umber l , 
1950. ,,3:-. 

Sedan 1938 har Gabriel Kron utvecklat en 
ny matematisk teori för elektriska kretsar, i 
synnerhet roterande maskiner (motorer, gene
raton'r), som grundar sig på tensorkaIkylen . 
Denna kalkyl tillhör den mycket avancerade 
matematiken och trots att Kron har försökt 
att förenkla framställningen av metoden är 
den nog rätt svårbegriplig. 

I en nyligen utkommen bok av Le Corbeil
ler påvisas. att man för icke-roterande kopp· 
lingar (t. ex. radiokopplingar) kan nöja s ig 
med en mycket liten del av ovans tående teori. 
Vilken räkneintr ' serad som helst, som kan 
grunderna av deLerminanträkningen, kan med 
hjälp av denna bok snabbt lära sig en myc· 
ket användbar matematisk metod, som sanno· 
likt kommer att vinna större spridning inom 
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facklitteraturen. Ingen elektroingenjör borde 
försumma att å tminsto ne läsa igenom boken. 

En omstä ndighe t som för;wå rar läsande t i 
någo n må n är, att de i figurerna angivna 
riktningspilarna ej alltid korrespondera med 
de i formlern a angivna tecknen och d e i bo· 
ken an vända teckenkonven tio nerna. Man får 
hoppas , att dcs~a ~må bris ter a, hjälpas i en 
komma nde upplaga. 

Hans Fiihrer 

NOTTERBROCK, H.: Bauelemente der 
Nachrichtentechnik, Del IKondensa· 
loren, 170 sid ., 116 fig., och del II , 
Widerstiinde, 214 s id., 125 fig. , F ach· 
verlag Schiele & chön , Berlin 1949. 
Pris (ör del Jr : DIVI 6,40. 

De tta arbete avser att ge en översikt över 
de i tele tekniken fö rekomma nde koppli ngs. 
eleme nten , mOI ; tånd, konden satorer och spo· 
lar. 1 de hittill s utkomna båda delarna av· 
handlas motstånd och kondensatorer. lIIed 
välkänd tysk grundlig het genomgås i förs ta 
bande t kondensatorernas teori i allmänh et 
och därefter följer en in trängand e analys av 
egenskaper, råmater ial och frams tälln ing föl' 
samtliga i ma rkn aden förekommande slag av 
ko ndensalorer. Denna analys åtföljes stän· 
digt av hänvisni nga r till tysk standa rd (DIN· 
normern a ) varför boken få r värde ej endast 
för ingeniörer, sysselsatta med framställning 
av ol ika slags kondensatorer, utan äve n för 
dem som sysslar med inköp o. dyl. I de sis ta 
avsnitten av de tta band genomgås provnings· 
metoder för alla slags kondensatorer och 
slutligen ges en summarisk översi kt över an· 
vändningen a v kondensa torer i förening med 
andra kopplingselement. 

Andra band et, om motstånd, har i viss må n 
en annan prägel ä n det första. Vi serligen ges 
utförliga hänv isn inga r till DIN.normerna, 
men på grund a'. ulveckl ingen under kriget 
ha r den tyska s tanda rd iseringen blivit ef ter 
utvecklingen, och s tora delar av detta ban d 
ägna s därför e n mera övers ik tli rr fra mSläll· 
ning av tekn ikens nuvarande stå ndpunkt. Till 
motstånd rä kn ar författaren aven sådana 
kopplingselement, vi lkas resistans är s tröm· 
eller spänningsberoende eller bero"nde av 
s trömriktningen. Sålunda avhandlas saväl ter · 
mistorer, vari storer, järnvä tgasmo tstä nd, kop· 
paroxid ul · och selenl ikriktarc, kristall·likrik · 
ta re elC. i öve r siktens form. Vidare ge nom· 
gas provning:;· och mät[örfarand"n fö r olik a 
slag, motstä nd, och en ÖV r 'ik t över använd· 
ningen av motstånd i förening med a ndra 
koppling~elem en t avslu tar denna deL 

Den sammanställ ning av oli ka ko pplin g' · 
element, deras ,~genskaper och industriella 
framstä ll ning som så lunda ges i detta arbete 
måste ansc, syn nerli rrcn värdefu ll , och så vi tt 
,mmäla ren har sig bckant finnes intet mot· 
svarande arhete . Vi ssc rligen blir en del upp· 
repningar från del till d el oundvikliga, men 
på det h ela taget kan man endast konstatera, 
att författaren på d et ganska begränsade sid· 
a ntalet lyc ka ts samma nfatta näslan allt av 
betydelse inom rame n [ör ämn et, och då till 
de mera översiktligt behandla de delarna goda 
litt eraturanvi snin gar ges, lämpar sig arbetet 
väl även fö r s t uderande "om önska få cn all · 
s id ig b ild av hithöra nd e p roblem. 
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SENASTE NYTT 
på hörtelefon e n s område 

STETOSET 


Lättviktshör telefon, vikt endas t 35 g ram . 

Frek vensområde 50-3500 p/ s . 


Lagerfö res med 120 och 1000 ohms impe


dans. 


Pris kronor 4 5 :-. 
Obs_ öron propparna äro av hygienisk a sk ä l 

lätt utbytbara. 
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ALPHA 


Alphas trimstomllle typ 1<' ä r något 
fö r Er som har s tora kra v pli kva li tet , 
känslighet och selektivite.t i trafikmot
taga re och liknande. Men ä ven för 
olika slag av oscillatorer och mätap
pa rater är Alphas trimstomme typ F 
idealet , t. ex. i den numera \' iilkända 
elapP osci llatorn , dä r högt Q-värde 
fordras på spolen. 

Som exempel på Q-värden som er
hå llas med typ Ii' kan nälll nas Il t t vid 
mellanfrekvenstransformatorer för 470 
kp/ s erhålles ett Q-värde av r[\ 400. 
Härvid används 90 ,arv litstrll.d 20X 
0,05. Vid mellanfrekvensen 1000 kp/s 
få r man ett Q-värde a v ea 300 vid 30 
varv 20XO.05. De nämnda värdena 
erhållas utan skärm. 
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de temps _ rcu it s nuxlUaires et speciaux. 
Appliclltions. omplements. 

63 
Sluczbe.rg, ~1, O.tcrh e/ll, W : Es sen tia ls of 
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Ur inn 'u Ile t: ln t rodnction· to rad io. Circuit 
analysi ". Sim ple receivl11g ci rcuits. Vacunm 
tube,. Detector circuits. Tuning eircuits. Ra
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RONETTE 

nya mikroionkapslar 

"Filtercellmikroioner" 
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M ed Ronette nya filterceller (världspatent säkt) är prob 

lemet om en förstklass ig mikrofon till ett lågt pris slutgi ltigt 

löst. Ronette filtercell finnes med 14 olika kurvformer. 

Diag ra mmet på bilden ä r över de olika frekvenskurvorna : 

Tex. 5/75CXJ är rak mellan 20-7500 p/s 

3/75(jJ/5 är fallande i basregistret och rak från 300
7500 p/s 

5/75CXJ/9 är ra k i basregistret men stiger i d iskantom

rådet. 
Diameter 43 mm och tjocklek 14 mm 

Priser: 
Typer 	1-2-3-4-5/75(jJ/5 kronor YJ :

5/7500/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 krono r 40:

GENERALAGENT: 

Exempel på olika användningsmöjligheter : 

5/ 7500/ 1 I f" '11 " d 'I5/7500/2 J or specie. a an ama 

5/ 7500/ 3 1 f" f" •
5/7500/ 4' or re rongsang 

5/7500/5 !för kvalitetsåte rg ivning av 
ImusIk 

5/ 7500/61 f" b d t .5/75CX)/7 J or an upp agnrng 

5/ 7500/8 I f " t ' d' I ' 5/7500/9 J or ra Inspe nrng 

5/75OO/ 10}med hög utspänn ing 

1/7500/ 5\ för utebruk och för svåra 
2/7500/ 5 Iakustiska förh å llanden 

3/75OO/5} fö r an;opsanlåQgning,?r 
4/7500/5 s~mt svara akustiska for 

hallanden. 

AB GOSTA BACKSTRO~I Ehrensvärdsgatan 1-3 Stockholm K 
Tel. växel 540390 
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När det gäller elektriska mätins'trument••• 

Antingen de t gii ller att mäta smii 
eller " lora ströms lyrkor oell spiin 
ninga r är det nöuviindigt att använ 
da ett ti llföditligt instrument. Våra 
panelinstrulllent äro a v biisla engel
ska fabrikat oell erbjuder Eder Stt
dana fö rde lar susom .·l ul' noggrtlnn
het. e tt elegan t ut seende och el t li'tgt 
pris. 

Typ M 26 Ii 

Från Inger lm'en"ra- \"l s{lvfil ,~ ri(l spole

som \~l'idJärnsinstl"ument. Tala Jned 08s 

ener begär v,,,rt särtryck över paneJln

s trUDl ent. 

RADIODELAH. FÖR AMATÖREH. 


Torotor :3-0F-l) m erJ. IIF-st (l ~:. band spridning 
H; - lO rn .. ~;:;-~11 UI.. 41- 18 m. ~lV 200
,,80 m . LV 1000- 200Q m. s umt granunofon 

· }i r . 72 : 

ColU'nilll 63 llIed HF-ste~. KV 10--16 m. , 10
2;' m .. 2~-3!l m .. 37--fll Ut .. f,~-n3 m. 
:UV l80--582 10. samt g'::ammofO ll Kl", 68 : 

]\lF tJ"ln ~ t()nnu.tC)· 472 Kc best:'\ e nde 11\' 3 st. 
mat" llade fiir Co lo n ial 63 l i r. 22: - Ilr 
sat~. 

Stations-:.;Iu\in., flodhelyst m e d swiugill::5lii\l 

~\~~f~ )'8~~\~'1. c04i~7n~\3~3.Ut:.... 4:~~~:sad f ö r 

Vridlcondönsator. 3-gang. för Colonial 03 10eu 
uelad s tator för ban-d"pridn ing }{ . 1u:-. 

Sp()ls ysh"m Y-:23 m. a nlgWngd somr<'lden 16-
:;1 111.. 2(J()-~80 ffi.. 1000-2000 m. samt 
grammofon Kr_ 26:-. 

Station.skala. för spols )' s l em v-n Kr. 12:-. 
Vi ID) ijV Pl1 s tOl' sortering- a\' kort\' ~i ~s - oc h alla 
rad iodelnr samt material för siindare. 

NATIONAL RADIO 
\r ' hf ;:-ara n l , S tocl.ho lm - T e l. 208662. 

Ny upplaga! 


Kortvågs

mottagning 

I SEj{IE~ POPliLAR HADIOS HANDBöCKER 

,arje bokb:'da e ll er dir e kt frun 
förlaget genom nedan stllenue kupong. 

Till ~-ORDISK ROTOGRAVYR, Box 3221, 


Stockholm 3 


Unt1e rt ecknau besW lle r häl'lued ...... ex_ Kort-

d'tgsmottagning ;) Ja . 2: -. 

~a.rnn ; 

Po~ta d r o:...:.:) : 

0-1 
Briggs. G A: Lond spra k e rs. The w h v and 
ho,,, nr ;;oot.l :-:OlllHl repro·uudioll. 2 [re~'. J cd. 
1:"aM",,1 lnJ". 8 :0, 87 s · Wltarfcdale wirell' " 
\\'o rl,s. ;) ~II. 

1 ~ 1' iU lk ll:U ld ; Quality of l"C'prOUll ('Uo n and 
di :-.t ol'tio n, Dp\"dop m ent of loud ~pl.:'akers, :\J a .:.!: , 
Ill· t ~ . Cha~sis or con e lLOlI sing'. Cone~, Ce ntIing
d l' \·k('~. Impcllance. Pllon):j ancl d l.!c ibd9. Fre
([11~II(:Y re sponse. n espon ~r. curves . Volum!' 
and \\"utf~. l{p~ollan ce und vibration. Ca IJln e.\ ;g 
:l11C.1 "arne:-: , E :..l cnsioD ~ [)C!a k e l'S a nd \'olu ll1 t: 
('011(['0 1::\ . eine.m a S-p e akc L's, Room acoustic- ~. 
'I'['allsi (' nl~, Cro:ison:' r oE'tworl\:s,. :\""('.J.!ati·t(' ll'ed
l):Jek. 'I'rflll~lOrm l'r~ nnd matching;. ('ompa rill;';: 
1 l(\J'fo rnlU lJ( ' l~. LuuLlspealwr life. DOllpler c tfecl. 
Pllå !'\t~ {' ffeets, L o ud:;!1c al\:er 0fficic ncy. (;Oll1 

IIlt ·r ei n l ~ n Jlplel11eJlt. 
AllllliiJd i Elcl' trolli (·~. aug. 10-18, s, 223- 220, 

6:. 
Hdg·g-~ . ( ; A: S OUll l] l'pprodllt:tioll. B ra dfonl 
I !J-!\). 8 :0, H3 , _ \\, harfp<lule \\'ireless works. 
I IJi). 7 ~ll. (j d. 
er i Il ll( ' ll:lll e t: LOllu spcakrrs : Size and shnpe 
of ('n hi ll ( ' : ~ . D('n ~ity n nLl d b l'~l t ion. Frcqll en('y 
1 ·l lll ~,l'. , \.Ila l~' ::.;:i:-: of ~ol1nd and fr e qu e n cy dnulJ
ti ll!!" . l :i-i ndl sprn l,u... r~ . Dcla ...·ed re~onuncl ' :' . 
'.l't l!~ ('ar. Fn'C" nr'hl !o30 Il Il tl rOO D1 !'1. Reproduc
Ito ll il1 .-.;clIooh. Illt p rrnoc.Illlatjoll. Dynamic 
rau ;'::-{I :l n d fU llt, clualll .\-, - R e "orL!:-;: R(~cordill g 
~.\·5-II...'IlL ~ . Dii)(' , r(\C'Ol'din g. U erording- cbaract(' ~ 
r1 sf k,;,;. D in'el I'l'cordin&:, . B. B. C. recording-. 
:'\( 'll dll~s and !.:'rClO\'l'S. lJi~to rtion and trackill g' 
t · rrol' . SlIr Ea('C' lllld m o tor noi se. Pick-ups.. 
f.; ig-Ilfll lO lIo i~ t ! l'tltio . :'\I icrog-roove recording . 
Elpf'iro]}ic SO UIIU. Cros s.over n e rworks. 
l:PJll-nge n i l1::-dib oool<-Ii :::; I, över rel{onlmende
rad PI 'gclsksprii ldg litt e rutur oe ll förd till 
.~T tI[lP b m e d 1.Ö ljand e kOlllnlcntar; " \VriUen 
with llartiL:uJar refrrence to uomestic ano 
~ lIlall hall r eprodu('tioll of SOUllU." 
Alll1l,ilLl i Elec trolllcs, febr _ 19"O, s. 23G-237 , 
:1/;, 'Il. 
Culb"rtson, G A: A hand book of dr)' plate 
rC'ct ifi e \' "l'p!i('atiolls. Glcll dnle, Cal. [IDU ?]. 
8:0, Hi s. (CuIco EJl~il1 N' !'ing. ) O: 30 ::;. 

KTlJJ3 Dr. -1727 (~f 20/3 1950) 
Gli 

SfJuire. E 1'[: Rod:o mains sllpply equipmcnL 
Tltp f II c'ory So nd pl'acti rc of modern cQ uip ment 
a lld eireuit~ for praf'lical raulo engilH't'rs and 
ra'~ io sttHlpnts. LOlldon 1948. 8:0. 182 ~. Pit
m3n_ Inb . 12 s h . () U. 
Ur innehållet: Po\\'er r equiremcnts of a radio 
l"t.'ceh·cr. n es iSl or s in nmin s supp ly equip
lllPOt. C'ollllcn sc r ~ in mai ns :-:; 1J~pJy equip ment . 
Chol\.t!:--7 an d transform p l'~. Hl'atin~ thp catho
(le,. .Proclucing the H. T. \·olta$';e. Grid
bia ~illg arran!!,pments-, A. C.ID. C. suppl...,
I'qnipment. VOltI1 J;;'C and current stahilizer::;. 
Fll S\':'S , their f'()t1 ~t tl l ction a nu u.::.e. In clex. 
AllmiilLl i Electronic engineering, mars 1050, 
s. 	 121-122 , 4/5 sp. 

67 
(The) electronie engi n ee ring master ind ex . A 
slIbjed inuex to the contents of eketronie 
n ltd a llieu e ngiueeri ng pub1i('ations printed 
t h l'O Il g'hollt t il l"' world from JHnll ~'r.v 1947 
t hrO Il g' h December 1948. New Yarl. 1900. 8 :0, 
3:J!l s_ E lcetronic, resl'a rch publi s hing com 
pany , ill C, 1110. 10: 50 $. 
rr inneh" lle t : List of pub licatio ns infle xed_ 
Elf~tron i(' e ng'in eeri ng mfls te r inU<:'x . B :b1io
u-raphy of ell ginee r i ng books. Cumulath'e CrO SS 
index of :-; Il hjrc t ~. 
Fr:111 Wretalet: "Containing more than 18000 
ll CW en trics. t hig \'olurne inurxe~ almost three 
time , th e nllmber of pllblieatio ns li s ted in 
p r evio Il S \'olumeR. Among thes e pub1ications 
are mor e than 230 of th e maior internat ional 
::-cientific rnagazines, journals, anu pro('ee
(lin g . ...: , " '1'\VO cntirely new ~ou r ('es fOr r ef '::> 
rell"e ha\-c been included in tbe present 1'0 
lnme. the 5 500 ele"tronic: and alli e d patent' 
i,'urd h)' t he U. S. Patcnt offire tluring 19H
48 all..! till' deo la ~siried document, puhlished 
Ii)' the U_ S_, British. anu Canadian gO\'ern
IIl l"nl·,,: . The pumIl1at h 'C' ""'o<.:q rn'l ex of ~ lIb
j ee t s at the end of this book ha s bee n $';reatly 
C'xpanuell from pa~t edit:olls and ~e rv , as a 
g" ui,l e to thr pn' sent romp ilation. the 102J---4" 
(\ ,litioll. an ,l t h e 1!l4G edit ion." .J. F . Ride r. 
A llllli iltl i P r o :.; . l.R .B. illni lnr)o ~" 71"2 l /~ p . 

t CTHB ;{, tKTHD ö-311!J ror_ 

(Vol. l, .lanuary, 1!l25 to .June. 194G; \'oL [2], 
.1 111,\'. l!J ..Lj lO Dcr" mi,p"' ln~16, ('d. b~' F A 
}'el·",<:"lIo.. Ke\\' Yorl, 1!H5, 1!)47, 318, 202 s.; 
;'C''I'1l1l Z -cr~Tf-IB ö-3l1!) r ef.) 
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NY SERIE 


PHILIPS 


MED 

AV 

Philips nya högtalareserie omfattar 10 typer 

vilka täcka praktiskt taget alla förekommande 

behov för radiomottagare och förstärkare. Alla 

typerna äro försedda med magneter av Ticonal, 

varav följer små dimensioner och liten vikt. 

Trots detta är såväl känslighet som ljudkvalitet 

och verkningsgrad i regel bättre i den nya 

senen jämfört med motsvarande föregående 

typer. Låg resonansfrekvens, väl avpassad 

frekvenskarakteristik och smidig talspolecentre

ring äro andra faktorer som samverka till 

Philips ljudkvalitet. Vidstående taSeli ger de 

viktigaste uppgJterna om de nya högtalarna, 

och dessutom hjälper Philips radioavdelning 

Er att välja rätt typ för var,e ändamål 

PHILIPS 


10" 7" 

Typ Effekt Diam. Djup Vikt Fält- Magnet Talspole- Resonans
styrka flöde impedans frekvens 

mätt vid 
1000 p/s 

watt mm mm gram gauss Maxwell ohm p/s 

5" 9742 

7" 9744 

8" 

9746 

9748 

9750 

9752 

3 122 58 270 9500 16000 

3 160 68 290 9500 16000 

6 

6 
6 

10 

202 

216 

216 

216 

78 320 9500 16000 

107 1000 10000 45000 

121 1700 13500 60600 

105 960 7000 63000 

1/," 9752/05 10 216 105 960 7000 63000 

10" 9758/05 10 260 125 1800 8500 103800 

12" 9760/05 20 320 147 1900 8500 103900 
9762/05 20 320 172 3400 11000 140000 

5 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

7 
7 

130 

85 

85 

60 

60 

60 

60 

50 

45 
45 

8" 


'I I 

II 



NY, UTÖKAD UPPLAGA! 

KOPPLINGSHANDBOKEN 


Den enda handbok , dur Ni dir ek t kan se 
kopplingen av rö ret. 
l?öl'utom ett komplett schema jämte sockel 
koppling för varje rör, ii ro samtliga data 
IInaivna, sasom 

lil{spänningnr 
in- och utgåe-nu c \"iixelspännlngar 
(; t r ömnla,r 
motstå.nd 
k on densatorer 

för.tiUking. branthet etc. 

liven t.elcvisionsrör. 


l:lOKE:-I, SO,! BLIVIT OU,IBÄRLIG FöR 
ALLA A..\IATÖRER, SERVICE'Iii.N OCH 

KOi\"STRUKTöRER. 
"re l' än 9;iO olika scbemo r . Pris 9: 50. 

AB BEVA-TEKNIK 
LrXKöPJNG 

POPULÄR RADIO:s 


Reglel'ingsanordningar 
621.300.665.2 215 

Gl'OSSnU1D , N, L elter , 1\1; Overc0mi n&;r F letchel' 

Mun son l!:ffects. 

(A) Audio E agi neering Ap ril (1950) \'01 34 

nr 4 S 22/23, 43 . 

Beskrh'ning aven e nk el metod fö r tls tadl{om

mande av fysiologisk \'olymreglering. 

3 fig., 3 kurvo r. 


Sh'öm),ällor 
621 .306.682 +621 .316.722.1 198,2 
Se ref. 198,1. 

Komponellter och tillbehör 
621.300 .699.3: 621.318.572 206 ,2 
Se reL 206,1. 

SänrlarslatiOnel' 

021306.72 216 

Mix, D H (W1TS): A Two-Stage Transmilter 

for the Beginner. 

(A) QST April (1950) vol 34c nr 4 s 14/ 15/10, 
104. 

Konstr uktionsbesk rivning aven re lativt enkel 

sä ndare för 35 W pil 80 och 40 meter . 

G fotogr" 1 + l sche ma, 1 fig. 


TELEVISION 
217 

Bukstein. E: T ele vision Dict lo nar y - 3. 
(A) Rad io-Electronics Mars (1950) vol 21 nr 6 

9 28. 

Nomenklaturlexikon för television, tredje de

len . Omfattar orden DIssector - H orizo nta l 

ce ntering co ntrol. 


AKUSTIK 

534.2/ .3: 621.396 .623.7 218,1 

Frye, J T: Fundamentals of Rad io Scrvicing 

- 15. 

(Al Radio-Electronics Maj (1950) vol 21 nr 8 

s 46/ 47. 

Artikeln behandlar ljudåtergivning och hög

talare samt relationer dem -emellan. 

2 Hg., 1 kurva. 

FYSIK 
621.397 
535 210,1 
Back, F G (P re s ., Zoomar Corp.): Televisio n 
Optlcs.

(Al Te l('\'lslo n Engineel'ing April (1950) '-01 1 

n r 4 S 4/7. 

B eskrivni ng av oDtil, för telev19ionskamel'or. 

G fotogr" 4 n g. 

535.81 : G21 .3oo.11.029 .63/. G4 220,1 

Brown , J, Jones, S S D (R ada r R esea rch and 

Develupment Estub I. , Ministry of Supply): 

~:licro\'va\'e L enses - 2. 

(El Electronie Engln eerl ng Maj (19;iO) \' 01 22 

n r 267 s 183/ 187. 

Artikelu utgör en forts,it:tning p:'\ beskriv

ninge n uv optik ror m ikrovugor i aprilnum ret 

av EIl~ctronic Engineering. 

(Jfr r e!. 196 l.) 

1 fotogr., ;) f ig., ;) ku rvo r, 2 tabe ller. 


G35 .81 : 621 .3D611.020G3/64 

Brown , J, Jone•. S S D (Radar Research and 

D evelopmen t Establ. , MInistry o f Supply): 

Microwave Lell S<'s - 3. 

(E) Electro ni c E nginee ring Juni (1950) vol 22 

nr 268 227/:131.

Artikeln utg ör en fortsi ittn lng på beSkriv· 

nin!!,e n av optIk rö r mikro" ngo r i maj num re t 

av Electro nlc Engineering. 

7 fig .. 1 fotogr., 1 j, u r va . 


BIOLOGI 
577 
621.396.615+621.396.621 222 .1 
]{IlIleJln.n, V , GeJlgerelll, J A: Radio Plllses 
ControI Ra bs. 

SEKUNDÄR HOGTALARE 

en verkligt bra Högtalare 

Finns i prislägen: 

Fanerad och pol. lilda en l. kliche, alm, mahogny 

och valnöt, 


l\Ied 21G mm system In . G4: 


Med 170 mm system kr. 48:

Lackerad låda lJengul , cr eme, grön och röd. 


Med 134 mm system kr. 36:

Veluorise-ra d låda grå, grön, rost' och lj usblå färg. 


Med ] 34 mm system kr. 29: 

F öl' återförsäljare vanlig rabatt. 


F örsedd med volyrokon,troll. 


Broschyr och prislisba sändes på lJegärnn . 


Köp ELRA - Sveriges mest sålda högtalare! 

INGENIORSFIRMAN 
Eklångsvägen 13, Johanneshov 

Tel Stockholm 590900 
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Il F-röITo\tmet~r l'TI{ T 

r 

RO HDE & SCHWARZ MiiNCHEN 

t eletekniska precisions instrument 
Rohde & Schwa.I'z är Tysldands leda.nde firma på det teletekniska ills lrumentområdet 
och hnr ett mycket ril,hal igt program., Firman tillverkar f. n . över JOO-talet ol ika, 
typer instI-ument och appamter. Ett inlensivt utvecklingsarbete bedrives på d SS 
laboratorier och under deL sista året ha e .t stort antal nya t)'per fl'amliOmmH, och 
en del äldre instrumenttyper ha moderniserats bl. a., med a.vseende på rÖl'bestyckni ngen, 

Ur tillverkningsprogrammet kan niimndS: 

• HF-rÖI'voltmetel' V'fli'r 

Ttohde & Sch\\'al'z lah'erkar ett suwt antal rUl'voHmeI1'l1l' I i;r 

mlUD ing av s piinll in~ l' frltU 0,1 mV upp till 100000 V ocb f iir 

fl'e",en~er upp till 2 000 Mp/s. Som exempel Dä mDa ,i HF"l'(jl~ 


\'ollmeter t "l'KT Uled rnätoffilr:1det 2() mV-2 V och frel"'I'Il S

området ;;0 p/&--100 Mp/ s. Noggrannl1et ± 2,1) 0/0. I ngilllg-;;

kapacitau...: ~ pl!', 


• SignalgencraJor S i\lAF l1Ul' S,t\'iil a mplitud- som fl'ek,(,IJ~ 

ruodula'l ian ocl1 frekHIl ~området 20-200 ~Ip/s ± 1,0 %. n 

spä nnin g 0.1 ,uV- i}() mV. Inre modulering 800 p/s för suylll 

AM som li'M, F'rekve ttss,ing ± 100 kp/ s Yid 1'1\1. 1I1od. /.;t·1I11 

0-80 0/0 vir] A, e!. Yttre mod. ao p/ S- I DO kp/ s med mox,-svit lJ:(

± 100 kp/s " id F l\! och med max . mod. gm d 80 0/0 vid ,.L r. 


• Förlustfa,\{tor-mälbrygga, VIiB miiter fÖl'lulO1 faklor och ll iel 

j'ons lan.t hos såväl fil_la som flytande dielekt rll_ Förh,J.'l fal( 

to rolll rt\de 1- 1 000 X 10-4 , kap.-olltr. 10 pY- 1 iiI!' och frekH'lls 

ollm"lde fiO 11/ :>-200 kp/s, 


• Kapacita nsmätare nARU arbe tat· l'tt Iigt r E'somtnspl'illl ·ij>(' JI 

med miitfrek,enserna 1,('>-180 I p/R G miHOI.llråden, 100 p1" 

- 0-10 ,u J<'. Nogg'l'annltet ± 1 % ± 0,5 pF . M il samma lil ltltl'l 

och sllke rltpt mU,I.as rörkapacitnn, er 11å n, gru pF och s tOI' :1 

kondens!! tu rb~ock. Med den il nvii mkt mil tpl'i nripen skeJ' mii [

nlngen i re"'f>1 yill Ilen r!Uta fN 'kyen 'en, }';n lJlots>iuunde 

o rygga fJ nnl':' iiyelt fi ir induktullsmii tninga·r , Iyp LARU f ut' 

indukt-a nser 0,1 I /H- 111, uppdelat PIl 7 ollll'å <leu. Fclgrli us(' ['

± 1 °/0 ± 0,01 !,R. 


• Okt.av-bandI18ssfi Ucl' P RO föl' frekY .·oml'ådel 3( l ;:; 3liO PI s. 

nppdehH i l7 sleg l'E'Sp. 1~ kp/. uppdelat i 11 sleg. In te r 

vallet lll c ll n 1) YUl'jc S' ~ ( 'g' 1/ 2 Okl~~l v. All onlliopp!ing sker lIJC 

deist e II raLl. 'f, :lHiuk" 1l·koPI}ling, 7. = 600 n resp. 1;)0 n. 


• 'Wat,tmetcr och späulIingsmätal'e tYll t;lT fi}l' to llfrp k\'t'n ~ 

om l'i\det, graderad i effektivväl'de.. rätorul'åde : S OUl ""a tlmp! 1'1' 


0,1--;'00 W , uppdelat pu 5 steg;, som \'o!tlllelpl' 2;- 2~0 V, upp

\Vutbnt"t(" r och spiinnlngsmiit a rtl de lHt I 2 . :eg. frekvenSOlUl'i'tde 30 p/s-lO k p/s, Xoggr,tllnlll' t 

typ \J lT ± 3 0/ 0 ;1\' Huch 'ii rrlet. 

Slgna,lg...."ruto r . ~r ,~I" 

Uktn~-b...n,lp...fllter r no 

Fl'ek\'cnssvingmetel' f ik F , I ..Y P lt':\lV. Yilia rl 
"'1~ .l,l' dir.ekt f l'ekyeru:s\'inge t 0-10/::10/100 l'Il/1i v id 
,~ F~r l' esp, ruodLllatlon~gr[ldeJt 0-10/:30/1 ()() 0/01 

\' id .\:\1 inom frekvem;QlUrftdet 20-200 Mp/s. 

.lila upl)lysningar och katalogmaterial kunna erhållas \lid förfråg'all hos 

GENERALAGENTEN 

ELEKTRONIKBOI.AGET AB 

l ungsgala n 34, S')'OCKnOLM. 'rel . : ;\Iäfiustrmuenta\'(l. 21 6290. 
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OAK Tryckknappsomkopplare 

Vanligaste arrangemallg:

- typ 130 
1 Xedtl'yckniuJ; Il\' en J.~nIlPl) ,th~ r

löser ('U eller fkl':! t1di.:;arc ill Valfritt antal lilla Pilar från I-Hj med 111111 tr.ycktn.
till 32 kont,al,ter per knapl) och ell mångfald 

2 Alla· klltlPl)a(' !'!I(ulln:, nf"I'(" UII~l\OntakUyper. Kraftigt försilHadc rivande 
~n t'lterW!;lIi ng"I<1l11 PP t.") dil'S

kontakter med mindre äll I1NI. 

:; milIiohOl, motstånd. 
3 ~:~ el ~~I:'s~I(;';~~~ c~~i;(~'d:' 1I~11I(~iil~\I(rl~)~'l'; 

{ttel'fjiåddllg. 

4 J': nda",t ~ 'll IdlUPP 

(rY('I;:a~ w ·d. 

AMATijRKURSPRENUMERATION 


för 1951 

K\J) IOTEI{:-"'IK 

och 
- kan göras redan nu 

PRAliTlSliT RADIOBYGGE 

ill s(rukt ion"kurs telegrafi jiilll(' 

~\.'lleluol' oell l> rggll(1c1~aIlYh:llin g;1 1 ' fill' 
Pr{'numeratioll~heJoppet (i rll j IIp:sa pvanl te l' (·te. sn 1)(1(,."': 

}wlår ,:30 G1L\TIS! 

U(<ln lI[lgOI1 ,'VlIl ll elst fi·'rl.JiI\(1C'1,." fiirhahår l: 
E,l"r, 

jYfedsälld 40 öre i frimärke1l till /,orlO 

och eXl'editionskoslnoder.imättes på 

POPULÄR RADIO:s 
AB BEV A-TEKNIK 

postgiro 196564 
Lillki.ipil1g. 

~~------------------------------_/ ~~-----------------------------~ 

(.\..) Hadi()-ElL:ctroni t~ Juui ( l~),-)O.1 ,'o[ ':!1 111' ~I 
g. 4:}j H, 
R cdoI::Öl' f· l r'i ' för p1'o\', lItf(irda för att t1tröu : ~ 
I'A tlio irnpl1l ::cr s iu\'crk[tll p;\ flil':-i(ik-idjur, i ll l' ! 
la fall ralt01'. 
;} f\,to gr., ;) tig . 

ENERGIFÖRDI!:L~I~(' 
621.310.722.1 +G21.300.68~ 22 ~, 1 
Fryc, J T: l'undameIltob 01' ltatl io Sen'icing

- H. 

(.\) Rlldio·Elcclronirs April ( ln~;O! \'01 21 nr .. 

s 48, f>2, 54, ,jG. 

Artikeln f(H'l:-:.iitt.'I' fr:"lu Jnnl':·;uumrd tI ed \~ t

t 1..' l'li g Hl'f" dilllc u:·;ionl·ring·:-: 1l~1l1·g-ifrl ;r f Lir IlIit ~ 

fl .!r;..;-reg'a t . 

(Jfr r"f. 198.1.) 

l fotngT.) 'j st'hcmafi g', 


ELEKTRISR i\J..\TTEliXm: 
621.317.37:: 2'H 
Benson, 1" ..\ . ('tt del', A O: Plla:-:.('-_\n.~·k ::\I I: :~
HI r crne Jl l:-;. 
(E) Ekdl' tl lli(' E I1 g'luh'ring' JunI (JOJO) "01 :]~ 

Il r 265 9 :.!:"lh, ~ t .! . 

..\rtike l !: h. ·... k l" ln'r nriil liil:!! "':!TI(:tod, ' 1' 0\' f :t ~ 

\"lukIa r lll l' t\ 1'1 ... l I-\a ttl u :, t ral ('OS{'i )l()(.n~ t , 

H ii :; , .. 


Oc1.3t1.:!!lS,! ~'! ,; 


Rigg. " . 11 (L"d inl, ' _\,1, I.abor, ): Eledn,nk 

IIi ;; h- T! 'm I)prat 111'(1 A\(eaStl l·f.>m e nt 

(El \\·irel, "~ \\· o rld Juni (l\l,jll) \' 01 GG u r 6 

f' . ~. ni s, 1~ 


B c'skrin d ll!!- H" ('n kOlllm(lL'~ i('l}l Ly,:!"tI fl ppa

futilt' J4,ir lI!; ill l ill:..! Il" hugn u·mpt.' l"a t ll!'(' 1' i fl ' · 

gai-'-t.'l' m-h d ,d U.;: r 111 (: <1 a l1\·~inuand (l u,' u ll ra 

"Wllorn ljlld"il~o r, 


:2 t\ ,LU,:;l'" :2 f ie-.: ., 1 l ,d o d..;~cht.' U1;t. 


0:2t, 017 ,7:2..3: (i:!I. ~:~JG.Ol !"" , 7" '~'hj. l 
nlugnt('h. I: Y u hll d l· r:-- :11ll1 \\"a,"(·.':dWIIl'=:-I, 
(A) Ra<1i u ,],:I'. <"l r,'" il" , .\)11'11 (W '-OO ) " 0 1 2 1 ar • 

s 40/ -l/, 

Arlikrln adulIullur m iil n inr.: H" v~i:x,'l.")lrlil1 l ;,l y 

olika k lll'rfol'l ll lI H.'ll olika- :-- Ju g ...; itl Q rU ll1 ('Df. 

:; liF " L lai n' l!. 

G21.;'Hi.7:2.) ,E\-: '~'!l 
S" lb,.• .)( C « \'nll', R:lIli " 1'''0[1 , Labor.. ::\,l;,~· .• 

\Va ~Ldll :.:.l o n): \'1'\")[ Circuit:-; , 

(.\) E k d ronir, ~[ a j (lO;;!) vol ~3 lir ~ ~ 

110/ 111 , 

'1'ab l' lliir nplJ ~tillIlIjlJg Ö\-Cl' u ltlt :1 J.:(lpplil\;';' ~ ll L ~ ' 

toder f\ir l'i..in' ollllll'lrUl', 


621 ,31/ , 'j~~d~-I -i-+()21.317 , 7-13 :?'~8.l 
Hatfl"ld, Il: .\ Signal 'Jm,'n .. alld \".T.Y,~[' 
Com il IIlNl. 
(Al Halli " ·E!,,l'l" ,IIIIc; :ll:lj (1000) \'01 21 nr 

s H,'~.). 


K OII~ tr llk lj nll...,llh,lai ntiI J~- :1, ...: n k omhilwr:ld 

~tgnalprO\' nl'4' ()('il ri)l'Yu-ltlll t:·t(, l' fij r Ilå d li k

oc h Yiixd:--p:lollill !!ar. .-\p p n l'a ff'U i nH Pl!alh' r 

ii\' r n lll;(tllliijli g lh: lt.'l' fur l'("~ l s ta(lsf'r (11"11 ! ~ ~ 

pa(' it:a ll~eJ' , 


] scheJua,:2 ul! )~r., ~ fl:!;' " 1 t a 11t' 11. 


G21.317, I 3 2 '~n 
~[nrzolf. J )[ (I'll"c!rienl Er. g',. "·unll I:'·" ' a rrl l 
LUbor,): l l\:ln l'lll ncc Meter, 
(A) E t('e lJ'llll ic , ,l:l,j (10;:;0) \·01 23 ur 5 ~ no ~J 
D Cttk r h'lIing lP' lott in:::tnllll l.' l1t för mU lning fl 
i nd llk tnll~t" (ni o ;) millihE-n ry Ull 1UO h"II I' Y, 
1 fot "KI'" ;{ f ig'" 1 :-: .... hPllUL 

021.3 t j , 7a~) ~ 30 
])yberg. T: Y:ix('hll'iilll::.:.l)ry~~o r 
(S) Uadio ~('I'\·ic" .\[lJ'il (W.-,O) \· C" il III' ! " 

~ 8/J l. 

..\rtikpln l\( ·ltnndl:ll' lll ::Hn i ll .~ ay illlp ,· dil ll .-.:: ,'r 

111 c.: d el :::: t Yij:\.vhll'öl1l~bl',,- g-gI)1' fl.\" olil.;:a (~p "\" ' 

7 Og, 


G21 ,31 i .• ~1;J ~;~ i 

n,rberg- , T : Yiix,·h.l l'(jlH ~b n'~~ o l' - , ~, 

(Sj Ru,lI us,· n' il'e ,(nj- J ulii · (10'->0) \'v1 O lir 

,,.....fl H (;0. 

F0 1· tsHll n il J~ f relu n lJl'il IlUllUt.:t llWtl lH,'~kri ,-- ' 

ll ing fix metoder f ()r miltn io s- 11 \ ' 11ll j)(-U:l II '- "r 

nlf'd l'l ~[ di x ('!::. ( l't 'Ulshl'ygg\.lr a ..- o Ilka ~I a ~ , 

l ng, 


t1:l1 ,;} 17 ,i -t;{+ r; ~1 .~1J 7 ";20.8-1~' :..: ~s .:... 
!)e t e f , 2'!8 ,1. 

621 ,317,7-la+ (j~ 1 ,31/ ,7D2 +G21, ~~!l ti ,OG:! 2:t!,1 
XE"Cln,nd~. "': ( '0111P:lt't, rnit Tef.:t ..... F \'\'l',nilin g 
(A ) R H<1 lo -El cCII'Ollks )!nJ (HIJO) nd ~1 nr ~ 
s .JR I-H I, 
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Material för band och trådspe lare 

l N S P E L N I N G S ~I o T o n E H 

~L\ DRH' ,\IOTOR, 4-polig, <1) )[U UJt[V)LOTOn, ,l-I.oli"" ~" 

lI n n~L~kbnlu.JuH"r-..ul 70 "watt 1H~ watt , onl_kuPlliingloihnr 10f)/ 1 '~ ;j 1'1
(:'0 volt \'iL'-(>httröm, )-100 t/ m h.-r ~! OO/·!.iO V() )t \·ii .\:~h.tr(;m, a .~('l


aXt"ldhtrn.. 4,8 mm. },'lIhdlmt ( . t ' - dlam. ·I,H IllJJl . I\.r . ;JO:-. 

1I(>I'al lntJuslries. Hl', 7.;:-. 


TO N H u vun FÖn BA~-DSPELARE 

'h'll A, Högolnnig, ~~ mJll IJallln't'ull. 
. \n\'Un()hara. rar blh 'iil ('rt- ~onl b -ttkal,lIlbllJ:->l,H')ILiJlf!" II Yl"-Ull!ld .... _ 
l\omlJinetat ln~p (' ln h,g-... - och 1l\· sl)(.· Jnin,~.p·;hunltl .. 1\..1'. ~;) 
ln",pelnlngShu\.:lld ' ,:j 

.\\ '!Oi [WlningRhu\"lltl ';;j 
I{nll" ,rllln·-ud 7:) 

TONHlJYUD FÖn T HÅDSPELAnE 

\\·l2'b~lc.r origiJml. ),:U t,,,dlll'"tltl ",om j k\alild aldri ,tr ö\"{· rtriiff ~\t ... . 
!-\ :h';i l in- och a\sp t"Jlling !'oi- ,..ont Tiuh'l-lh"Iniug i. summH ltU\"lHI. 
.1-o;;;t ift~nsllltning, 01> .. . : S;:, u h:t" 1)1'is ... hl'. 65: 

O ... t'i.llatol'(,l1het o mfatLlIlll (, osdl GE~OTo:\n.-\l\'O 
lahn·... pole och 1.al·rtlldJkoHdell~a
tnl·t't'. :l l.l.t guetufonhnlHl 11" förJl iiuh.(iI 
FHt' ban(l 6.j kc .. : ... )';'r. 18: - t y s lul fahrih:llL 
Flit" fn:lo. 3;j h (.' 1'~: - I ru lla r OUl 300 Juetf'r l\.r. ~:;: 

I ruUor ont 1000 meter .. G::i : 
l nSI)C'11l hlgstrihl {l. :'Itu ndal'(l sJJOla 1', O,'n nst il(> nde ha nd lf'l'{'l'e l'n s UPll
'\' f·lJ!-iter orig. 1 Hm, ... lir. 'I ;"}: - lindru...l e i l rnHnl' uted frb;'}lolundt.., 

V:::?: " ~!,i:- WH' , 

Yl:,' ,, 1.3: -

TOlthet 3{ (franskt l'altr. ) 1'O:HSPOL.-\I~ 
J 11 m, H r . :W : 
% " 18: - J.' (;l' hund (n;mmf"r 100 m ) 6: ,? ;) 
I/ I ., " I '! : - l ,'ör t.llld (I·SU1Jllt.>r 1 tim,) 3: 

)[(' ])1( [\' 3lO'J.'on. .1-[H,Ii"" II 	 ,\IU Å'l'EHLI~"Il:\,]:\,(i8)IO'l'On, 

\,att. fln\I«(lVl)lill~S 'Hll' 100/J'~,) (')  :?-vollg, ~'W-·! ..:lO ,oH växel s tröm . 
lf'l" ~O{J ~;jO volt ," i ix<"i~trjjm . "j ·HJO Stnrtmomt-'nt 0,11 ]tg/cnl. dXl"I 
\ . ' m. Startnlonlf' nt O,'!'! 1.. ::;. " '111 . t!ia m(>tt>r l IR .nun. Ji r . :~ 5 : -. 
_ \ ."\t' ldlllll1(~t('r LH 1Il1U . hl'. 10: 	 )[1-: '\'1' EHI, I:\I»)il:O;GS)-{OTO R . 

~HnUIll\. ·sonl o\'nnshlf"ll(l~ Iucn t>j 
fullt , lo'a ftig,1o,U) ~ta.rtnlf)nll·l~t 
U.l·~ 1'4! " 'IlI. 1\.1'. ao:-. 

1)'11 B, Lågolllllig, 6 mm banbl't'(l<l. 
;\n....·ii..nilba. a far enku.uaJ..;lll~ Il('ln1ng i', J -' -t" -bautl. 

Kombult:'l'nl i"~lX'lning:-.- o(.'h :tnqwlningshu\' lld ... lit'. ()..") : 
Ha.tlt.>rhunld r,,~ : 

BYGGSATS 

TILL K OMPLETT 

POHTABEL 

THÅDSPELARE 

i\J E n 
Fö nSTÄH KAHE 

I. ]HlIY.JIEI,"A~-IS.JI JU . V c k - li p, :.J1n i i 1.1 flU . ':- ll ll! gnllJlJll ofoH h l". 19.;: 
_. 	 InAuln.. ldi.idll ll..led klnr l",1l fÖ I'.~(: lld HHl d 1!;Jlldt ug-. ~O\U1 iföth:r 

" ch i iin'it!t H \ ' ~('(hl f;i l' illhyg-g- n nd fl''' m j· J.:.nu ism I.I(:U rÖ l' . .,t ij rknrt' 
JII e d ltö~·t:llnT"e ..... '" Kr . M: 

., . 	 }o~ ro rdph\.h\t' gT<l\'l'l'aUf' (,dl 1,a s..sH lluc till (I \·tUlIli.irnn·<ln 
hhlu (Ic h f(il':;.Ui rkarc.~ h[l""l'!' I C' ....... ,.. :~.> : -
Chn s s h.~, sp(\[' ia Lt ilh'(' rk :1 t ii)r flir .... t iil'l\[Ht..'JI ... " J3 : 

;j. li:omponpnt.su t.M t ill fönsti-irl,}t rl.' · och likr i (.;;tnrc nhet, 
kOlIIp!. b U:'1il:' C"lH le ,ilV uJ. il. kUlltl r-nr-H I 01'\ 'r, mohs tl~tnd , 
rör, LrllD :. f(,flll a t llrer, (lr o"'~(ll . (I;o;dllut urspol r, uts tyr
llin!..! sllld ika t' l l', r-attar m. HL ,, }7.i; 

(j 	 J-(ö~tali,rf' .", P:l ~~31l(h' till oyul111iimndn lilfln och ffout· 
l JiHlf' l .. " 20 : -
TTr la I)~. .t-'!!sut !-C'n 1-0 kOllll'll'tl .. ....... " 'i'ii} : 

INGENJÖRSFIRMA ELFA 

Holländareg, 9 A STOCKHOLM Tel.: 1078 14, 1078 15 
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TRANSFORMATORER 

OCH KÄRNBLE CK 

För transf. -fubrikanter: Korta lp.I'e, 

ranslider från England al' l\1EA 

SILCOR klseljiirn i 300 01 i [iJ:l typer 

kilmbleck (även Williamson tra usf,) 

och av TELCOX i\WMETAL (äyen 

spimllindade bandki.irnor), 

För iÖl:brukare: J0llGEN SCllOV 

högklfl",;iga wlkrofon" ing;lU.~· ' o. a, 

speciahransformatorer av j\JGi\IE',L\.L 

med eller utan skiinllburk, efter be, 

stiillning. Korta Je\'e ranst io('r fn1n 

Dn U l.llilrk, 

Klirnpaket ilS "lVj\JE'1'AL fi,l' bnnd

apparater. 

Geueralngentel' 

A/B E WESTERBERf.. 
KJara NOl'ra Kyrkogata 33 

Tt'L 20'S Gr; SI oel\llolnJ . 

Surplus 

material 

Hadiorör. nya. för pa ckutle wed yuul ig 
ga ran ti , tabr. 'Veslln ghouse, Syln 1l1ia, 
R CA m. fl 

T Yll 807 .. , " .. , .. ... [1\'l' s t. Kr. .. : 50 
» öLflG .. ......... ... .... » » » 5: 50 
» öAC7/18!i:! » » » il : 5\) 
» I~ "';->O .. .. ............. . » » » 4 : 95 
» V5:i .... ... ... ... ........ » » ~ 11: 
» 6ALG ............ .... .. l> ,) » 4 : 80 
» (lSJ7 .... , .. -... .. ...... » » » 3: 90 
~ ]X21 Krit'ta lldiod » » » .t : 
» 747il Stabillsu torrör » » » 3 : 50 
» , Tf>Ol ....... ....... » » » 8: 50 
» 9003 .... ... ........ .. , » » » 12 : 
» 80;) Stinda r triod .. » » » :l9: -

Oljekondensatorer 2 mfd, nrb t:t. sp, GOO 
volt Kr. 5: 50, 

D :o l mfd. Il'rbetssp. 600 ,'"It. Kr. l: 80. 
Bilvibratorer 4 stIft, G och ] 2 \'olt, per 

st. Kr. 10: 60. 
All t material le l-ereras med full utbytes 
rätt, 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 

Ebrensviirdsgatun 1---a. Stockbolm K. 


Tel. G4 03 90. 


Kon·struktionsbC,krh·oiug uv eu korulJin erad 

signa lprovare, kapacltan~mc (el', E: ig-nalgl'uera

tor och avstämning·senh 't. 

2 fotogr. , lschemR, 2 tig . 
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Sio;naJgenc l'ator m. Af,vllckk '>r (Mtcouator). 

(D) Radio Ekko Maj (1950) vol 13 n r 5 s 77/18. 

Kon·struktlonsueslnivning QV en 9ignalg~n ' ra

tor med attcnuntor och för' <'llrl m erl f,'u rÖr 

(TI:I3Cll och ECHll). 

l schema.. 


021317.7GZ.02n.5-l/.G6 234 
Anderson, J C : Batter )' Sign"l Gen-eratol'. 
(A) Ratl io-Elec tro llics April (11)50) vo l 21 nr 7 
" 44/ 45. 
Konstruktion"b~,I,rtv!ll!l g uv en Itittbyggil 
ba tter idrive n ~,l ~~ n uJ~f' n('rtitor med frekveJls
ODll'ådct 130 k(,/~ Ull ] 1) M<,/~ uppdelat pii 5 
om räUtHl. 

3 fotogr" 1 sdl(~ Ill :..l, 


ELVÄRME 
li2!.:Jw.92 231; 

,\ :s'e w Induction 11,-a l1 n " J.: qU 1VO IP III'. 

(I.;) )'}IL-ctronic Ellg-llI Perill O; .Tuui (19f,o) \'01 22 

nr 2u8 S nil/237. 

K ort b csk rivn.in:; av l'n kOlUmer .. ieIlt lJy,:::-gfl 

Il i el ~ li:tri~* hi5gfrl'kn!n:::\'ii rlllPUprHl rutH T'. 

fl ( o t(1gr , 


Unive rsal 
i ns t rument 
Modell 260 

Endast Kr 250:-

MÄTOMRÄDEN: 
V= 0- 2,5 . 10-50-250-1000-5000TELETEKNIK 
V= 0-25-10-50·250-1000-5000 

621.30 (038) 236 
\Vhite. \V C (Ekt.: 1 r , E IIg: " U l'iH'ral Bl lJet r. uA 0-100 

Uesearcll Lnbor. ): The 'l'HON F amily. mA 0- lO-l 00-:00 

(A) Electronics ~Jaj (1050) \'01 ~3 nr u s 112, A 0-10 
11·1. ohm O· 2 K~2-200-K.!!-20MS.!Alfabetisk upps(~llnillg- 111 NI Uil'klal'inf;:1r P'I 
or u oc h r,fl -tron inom ~llr.1"trollik('n . dB -12 tdl +52 

1121.3!l2.1: !l21 .3!lf..Q2:U 2:1 ",1 Bpställ idaf{ från 

)(o iI", ,J : Trans ie-u ls ana LOlHl :>.penk"l" DaUlpill~, 

(E ) Wi r· less Worlu ~l:1j (19;;0) \'0 1 ~) nr !J 

~ 10(j/ 171). 
 AB GYLLING & CO 
Artikelu h c.hll lldlar högtala r\..':-;. rg:c n s ktip ror \'i d 

S, t Eriks"oton !lO. StOCKholm. Tel .520705 Iväxel)transi eu ta förlOPll ~ alllt llö/.!ta lal'diiJllplli rq.~ l'll ~ 
in\'l.1rk·all p di'!)..'i..-L \ 
] ol:'icillogl'am, 3 fi~' ., i k un'nr, 

n213G2 .·I1: 621.3iJ') 019.:1 ~:J lI.t I 
,I o'H· •• R 'V (WGF:OG): NHF)[ And Freq ll c n ~y 
S llift Kcyin~ Unit F'or Selr·E .'clll, .l O.. ·lI ia tor. 
(A) Rnrlio und '.1'e l "islou News M aj (Hl~O) 


" 01 4B nr G S 63. OS. 

Kon ~trnktioll st)f' kri nlilJ ~ ny ~1I nkel F )f 

m otl uIa tor- o(' h fl'ck'-Nls n ye kl ings" nh et . H o
tlu'S t tnl rul' al1\'l in {) tl:'l i , Jfi h 'n lIl odllla lon:o
h ~te n . 
:J fo (ogl"'1 1 schem-n, 

RADIOTEKNIK 
U21 .39(1.018.7: 62 1. 317. /~.; 220,2 
P-e r eF. 226,1. 

1J213!lG.11.021l.U3j .fi i : ~3J ,,'t '!;~(),2 

:e ref. ~20,I. 

U2t :i()(U1.0~n . l;:)j .6-l: :ö~ :). S ) 

Se l'cL 22 1,1. Grid-Dip
Oscillatoret'
,,77 
G2 1.3!lG.GliH W13:~i . n~1 222,2 Meter 
Se r ef. 2:l2,J . 

Fabrikat RADIOMETERU~1.3nG.G1;;.1 HI21~n("fHG ;\:j.- U~1.3\1t.l. ti(i 2 32 239,1 
nansen, A t< (OZ2SV): " SC ledo j ec t" - 2. 

F rek\'cnso Itll'ii lle: 2,; :!20 ~[p/s, ~ Olll Uk· 
Fort.a ttni ll~ fr:ln upr iln urn rct pll bes krinliug-
(O) OZ ~laj (1050) vol 22 n r :; s 7'1/ 77. 

k~R nv f yra ulbytbarn osril1atorspolu r. 
e n nv CH elel<tiv l:'I gfn"l lc ven s.för stärkare. tl~c il ~~ I'{~kvell s noggranl1hct: hUU1'(' Hn ± 2 fJ!~,
lat or och 8pii rl'fll !el' för liigf rpk'·C' llS . 
(.lfr ter. 208.1) tt ag rillO rs fö r hört,'lf>l'on. 
1+1 schenUl , l lOll'\':l, l fotogr, .\.ns lutning till 220 V Y;ixl'lspiinu ing , 

Kan ih'cn drh'[l.S med lJnl[(·r!t·r .
G21.:3%.OLi.l 9.-10 
Croth~r", )[ H (EIcdrica l ].; ngin. D ept.. olv. Generalage n ter:
of lllinoi_): A 1'iew H- C Os ci llator Cl rcuit. 
(A) Haillu- E lec. tronlc Engineering Ed. of Ra Bergman & Beving ABdio und 'l'elev is ion Npw~ ~faj (1 050) vol 1-1 
Il r 5 . 12/ 14. 24/25. I Birger Jurl_gat.ao 9 - Stockholm 7 
Besk rh'nin,g av en RC ~ o..CJci llntor ar ('Il Il)' typ 
med "tUne ,tabllitN Ull il.- ,-nnlig-n. Tel. 23 2615 
2 fo togr., 3 fi~., 11 J,"rnJr . \.~__________________,/ 
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Använd 

Varför besväras 

av nätspännings

varinlion er ? 

J 

KOlVSTANTSPANNllVGS-TRA~SFORMATORER 


Transf ormal orf'rna reducera spänning!\varia. Transformatorerna utföras normalt i 6 olika mo· 
tiorlt::rna i rörhil Ilanoe 15/l. deller och dl slMt anlal typer för: 

Inspänning: 95- 130 V eller 190-260 V, Verka a utom a liskt. 

50 p/s . 


. Fordra varkf'n till;;yn eller underhåll och 

Ufspänning: 6, 12, 110 eller 230 V. 


har inga rörl i ~a delar. 

EI/ekt: 4, 10, 20, 25, 50, 60, 150, 250, 

Skydda hf'll mot kortvari~a lopp!'ränningar 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 
och skydoa sig själva rör korl:.Jutnillg. 4000, 5000, 6000 watt. 

Begär offert med närmare uppl)'sninfTar. 

G E~t:n"L A Gf.NT 

PÄR. IIELLSTRÖU 

A (~ E N T (J Il t' I Il ~I .\. 

Span nmå l. ~alan 14 GOTEROIIG Tel. ] ~ 2R ::6, 132832 
IlU530 

POPULÄR RADIO NR 11 /195) 397 



Elektrolux grammofonverk 
tYI) KEK "äxelsITöm 110-2-10 Y 

1\1'. ;jO :-. 

I-!lol. rclii , :;-U y, Iahr. S\·ell.~l\a Relä 
fabril.ten, fiJlnes i slutande eller br~ · tall

de utt'öl'ande, Kl' , I : 50, 

HF-TEKNIK 

L,iungsldle. 

Tel. Ljungski le -I W. 

\ 

En oumbärlig handbok 

RADIORÖR VADE-MECUM 
8: <.: l1 !lp lagnn. .Pd .~ }{r. 17: .30 . ;;30 si d, 

FlI l1 ~ l "n di ~a d :t\:l odl ~~k"' k OPl)lill;;ar 

fUr 1.1 .000 r':;r . ...\IIYiSlliJl ;.:'u r· 11;'\ ~rl· n"'ka. 

Kärnpaket 

till 


Inspelningshuvud 

Fii rdiga kärnpake t till l>a ndins pelnin gs
huvud f öl' den i P . R. Ill' :J, 6 o. 7 i ål' 
l>eskril'nll apparaten beståeu de a G2 la
lllellE' r a l' ,u-plåt, y iin ueb ha ndlade och 
slipade el1Jl1gt föreskrift. Pri -; fl;l' k0111
plett par k r. 14 : - . ;:;2 st. Jij. ' l lum Ile 1', 

yiirmeb , men ej s lIpa d p k l' , i : no. Exp. 
portofrttt. Begr ä nsa t l)ilr l i, le\' . fia lån g t 
l a~ret räckc!" . 

Handelsfirman WINDSOR 
Box 200 21 , Stockholm 20 - Postgiro 35 71 11 

SURPLUS 
Material 

::iU-1 3: 
6U! 6 : 
11M 3::;: 
. n A j: 50 
!lOM 1: 
9008 .. : 5U 
OOQ.I I : nO 
VT I C ) 1: 50 
K rioItnlltlioli ); ~ I ö : 

. \ ~ lw s tlir\(\ad Dlot s lulJ(l50t n'ld 500 ohm, lH' mtL' 
Kl'. O: j5. 

n:o l 000 ohm , pr lnh' Ji r. 11: 7.j . 


Rl'k " irt' r a mr prlsllita å ö,'dg rUt.U omnt eri flL 


A.B. INETRA 
H ('~(" ri nff6;.ratn n 86 ~ ~lo(,klJolm 

T~l. '.?O OJ. ·1., '~ I G'! ;3.3 , 

398 

}Iodul('rillg" 
1i~ 1. 3a6,ij ] 8,27';' : G2 t.:1~I4i."j":'! '!-II.I 
'l'llr n e,.. R r ( KO.IO , (;l'Il ""_ , J ''I' ( 1I'(;} l'd: ): 

.-\ ~ 1I11 e rmoflulatcd PhoII I' '1'r" "s lO llll' r. 

(.1 ) Uadio 1I 11d 'l'clel'i .IO Il :\'C\\'S )[aj ( lUGO) 

\'0 l 4:3 IH' ii s Gl / :;2 1:;:3, Jol , 


l\.oll~ tl' tl kt10 11 :-:d:J. t n ta r PH litell aUl;l f('tl' ~ ; iJllla l'i~ 

lI1"oj :;lIperlll o du lH t loll (" Tnyl o r -ll1 o ll lllal io u") 

och Ctt S:!H ]3 ~O lll slu t l' j j ~', 


-~ l o tn gl'" l schem n. 


' ;~ J. :lno.(jJ!).:2 2 1~ 
U \)eL, S: :L'o Ih1ll lUll u1.11 O l' fil Gi ll"l'dyI,mL'lt,l l' f'l,
iJ» Ha tJi v B kk o .Tulli (10;,0) ,' ni 13 nr G s 90. 
l! ('~ k ri\"llill g av CIl l :.t it'fr(OI{\'eusmodu lafor fv l' 
dl' lI i f " hruarinUllll' l\l. n,' Rtldio l '~ k l\.o h t:~ kl' l nl n 
a h~O I'P l loll~fl'fl ln '(, ll ~ l ll('tl't"ll. 
\.HI" r,' r . UH.) 
l :";("l!l' 1l1:1, 

l i~ I.:3!li i nIB,:! : ~i :.!t. :J!):.?,l:! : '~R , :! 
!-)l.! teL '!38.1. 

}Ioltagare 
:;,7 
li~UDr. . ti~ l·:· I;~l . ;lU(j.(;l;j 
;-) 12 1" (' (. 22~.1. 

::::2,3 

t1~1.J!)(j.621:;:2 2·1:3 
E l f"ortriulig HalIln t'u l -)(uuttlg"L'l" ti l Sch·
u,\" g' uillg, 
(D) Radio Ekko J la j ( l OJO ) \' 01 J3 nr J S 

71/ 75. 

Ut1sluinJin g a\' 1..' 11 r a k lIlotta gare fii}" iJlllatvr

bygg-e, ;,l\' ~edt1 f vr !l ll s tl'iimS1..rr itt Oc h ttrrll~t:ld 

n Uld oan.;,tii llld ante unill g' :. n g . 

l ~('h(,Jna . 


G2130(j.62Lj~ 2-14 
P a ulsen, J l ; 8, -'IOl't e- n sc ll , J(: 1:11 2 ~relel' 
) ! o (] tager. 
(U) P upII I"PI" Hatli o J 'u1li (1();)o) 1'01 23 nl' G 

S ) :12/ 1:H, H2. 

KO ll ~[ l'llI,tio n sbcskri \"llill g' uv e ll trod o~h t~nkd 

lll o tra gn r(~ m M 1a (j gt" r(>kvc n s~ t~~, viixc ls lrÖlll s 

drh'!"" Il o<.:h m ed o H" I:SUimd a ll h: ll lling:'i ng', 

3 fur,,;:.,.., 1 sc hcllla. 


G21.39G.0:2Li3.02.D.::>OlG8 21:; 
n!t"hlsoll, ]{ L: A Hi g l, P Cl' (OI' 11I 8 I1 ce Short · 
",a\'c :\[I<l;;-e l. 
(A) Hatlio-Elcdl'Oll ics J[uj (1050) ,01 21 nr S 

s •.~. 7-1, 70, 

Kon~Irllk [io n xbf'skrivllillg' nv cn lih~ n :l-rör 

kOl'h';igsm ottag:l.fC (s llp (l l'h l' l ~ l'o drn ) fUr 20, 40 

oc h ~ llH: [ e r~ balltl"'~ n . 

~ fu lugr. , l srlternn, 1 tabell. 


621.39G.G~ 1. 531: 621.396.0G2.31 2~6 , l 
l'rooljell, r v (P ..101'YP ): Grallltica l Solution 
nr Xuperhet Tunin g" D ps lg n. 
(A) QST ) Iaj (10:;0) vOl :14 nr [; S ::;2/ 53, lH , 
11G. 
XO lll ogram oc h tJata fiir brriiknlng a\' het ' a l' 
för :'llllerhctero uYlllllo l tag-nn'. 
1 fig" 1 nom ogrllll . 

Delllo<lulatol'el' 
G213DG.622.6: (i21.306 .Q.l:) 217 ,1 

Turner, R r (K6AI): r;xpcl'im,)nt al Circul ts 

For CrY tilu l Triod",. 

(A.) Radio-E kctl'onk~. Juni (l9öO) 1'01. 21 ur 

Il ,. I]G , 1)8/ 70. 

B~><I;rinlillg uv n;' g m olika kop p lln :.;a r av 

fvr sr,irkare oc h d\"likt med k ri , t a lltri ooler. 

1 ffJt ogr ., seheuiaCig" l ffg . 
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rayk"r, A T: Apll lica tlv ns of Diodcs lu AJI , 

1:":\ [ and TV. 

(.\ ) !-;c r , icc Ap ri l (1(r.")O) \'0119 n r 4 s 18/20 . G3. 

:'\ug rn olika metocle r tör 1l loddekk to rkOPJl

lin jt81" fVl' anl'änuning i . \JI, FM och telel'i 

;;:;i OIl , 
Il li);·. 

Åt.ergivning 
02 L.396 .623.7: 33-1.2/.:3 2 18,2 
1' ,> n '!'. ?-18,1. 

G21 :W" .623.7: On:3D1 . l 237,2 
.~ (' l'L,r, 237.1. 

Förstärkare 
G21 .3!W.Q.l5: G21.300622 .G 247,2 
~I~ l"ef. 247,1. 

OBSERVERA! 

BAND

Inspelnings· 
TRÄD 
RÖR

Radio· 
MATERIEL 

BANDinspelningsverk m. m. 

Bä st och Billigast hos 


ft-Komponiet 
Sthlm : yörla v. 55-57 Tel. 673630 313189 


Göteborg : Jardhy ll eg. 25 Tel. 240880 124896 

Amatörrabatt"r Katalog mot 20 öre i porto 


SPAR PENGAR! 

BYGG SJÄLV! 
Rilll. . kOpplil1 g"~t.: liel1l;t, ntflirlig :1 rliel 
lJ('s I<L' inI. till: 

Balltllllaglletofoll ... ... K r. 1 : ;;0 
Trådillspelningsaggr ('gat » ;;: ::0 
(nyk onst ruktion ) 
Korh'ägstiJIsats » ;): ;:0 
De,, :' utorn sälja I"i i nspelllillgshumd till 
bandml\'gn e tofoll ( l å~ohlUigt , ma gnet iskt 
.· kii rlUut) , nda"t kr. 27: 10. 

Till .-:1ult li ga [lri.,:,er l illkOlllillCI' )l11t' l o . 

F:a SC.-\~DAG 


Dl'ottninggat. .. 2 - örebro. 


Småmotorer, Byggsatser. 
K o mp!. bygg-,a t. fö r' s klvl'uxlarc ... 98: ;;0 
Ko mp!. by!! ' sat s för skivspelnre . .. 75: -
GramOlofoorno to r El pktrolux KSR 3 

allströ m m ed r p ' INbart nrvtal 
11:) V .. .. ..... .. .. .. ... ..... .. .. .... . ....... .. . 6,; : 

Pa >sa nde törkopplingsnlols tll nu tlll 
sa mtliga spll nnln );a r &. s lröm:lrte r 2: :,0 

Uramlllofonmotor E lektrolux KEl{ 3 
med konsl""t varvtal 115/ 220 V . .. 35:

;\Into r s Jlec i ~ llt Uirnvll;; fö r band- & 
tn tl s pela re 25 W , 127/ 220 Y .... .... 30:

SI<I\"tallr ik In €' d cc n t rump . och la g. 10: 50 
Fl:i ktmotor 1:!7/ 220 y , 3G W 2600 v/ m 39:
Passa n de fläkt H,O IIl m ........... ..... .. 6 : 
F Uj kt rulIl med Oloto rkosoll lUttmetall 10 : -
Ralliom. , dyua molrft u m. m . 10 DI. umatör 
raIJa t[ . Kata logblad mol port (l . 

N. Yo AlIdel'6S0lljj lIobbyfönne dllng, 

K,'iinonl , 


Amerikansk El-materier 
Kondensatorer- glirnuwr, 5. 000 pI<' [) fl" 

Solur k r. 2 : 50. 
,) papper 0,05 mF (JOO \" 

Solar kr . l: 50. 
» Olje 2 mF G()() V kr. j: !JO. 
» » O,;':; + 0,6 I11F !lOO \" 

kl'. 75:-. 
Kristallel' , likriktullllf', l N 2:; kr . 10: !JO . 
Coaxia lkabel, dubbel k oppa rsJd:irmp, ]0 

ll1m 0 50 ohm, kr. 3: 90 pr mtr. 
Bes,iillninga1' expo omgåendt,. 

MASKIN TEKNISK INDUSTRI 
nlT~g-a rg. l, Sthlm. T el. 214582. 10 34 ,". 
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OSCILLOSCOPES 


Med frekvensområde upp till 100 
Mp/ s. 

Stigning5tid ned till 0,005 ,Llsek. 

Samtliga typer ha S" skärm och leve

reras efter önskan med dterlYsande 

katodstrålerör. 

För registrering av förlopp leverera 

vi kameror fabrikat FairchiId. 

Försumma ej tillfället att tillfråga 

00" \'id behov av oscillografer eller 

andra mätinstrument. 

AB NORRLANDIA 
Linnegatan 75 

STOCKHOLM 
T el. 6 72556, 67 2657 

GE_ ' ERALAGENT 

för 


Tektronix, i nk U A 


POPULÄR RADIO NR 11/1950 

Stockholms Radioklubb 

Efter uppehallet under sommarlllanaderna 
at erupptog Stockholms Radioklubb verksam
heten tor, dugen den 28 september. D höll s 
~r,;möt .. , det första efter de nya stadgarna. 
'tyreise n omvald es helt och har alltsa även 

under arbel~ån' t 1/ 6 1950-31/5 1951 följand e 
sammansättnin g : 

Civiling. Helge Fred holm, ordförande. 
Ingenjör Erik Hullegård, v. ordförande. 
Civiling. Gunnar Solders, sekreterare. 
Disponent Erik Bäck, ~kallmästarc. 
Ingenjör Bertil Ask, teknisk .ckrcterarc. 
Ingenjör Gösta Brohman. 
Jngenjör Robin Hult. 
Ingenjör Ejnar MyckeIberg, 
Civiling. Torsten Ståhl. 

Suppleanter: 
Förvaltare :\fartin Ardbo. 
In genjör Ake ThiselI, bibliotekarie. 
Efter årsmötesförhandlingarna höll eivilin

gnnjör Gunnar Svala föredrag om »Televi
sionsmottagarens rörproblem». Talaren påpe
kade inledningsvis, att i U.. _A. sä ljas för när· 
varande ca 6 miljoner TV-mottagare per år. 
som repre entera en penningf'umma av samma 
torleksord ning som hela d ~n svenska slat,g

budgeten. Till dessa apparater åtgå mellan 
100 och 150 miljoner rör. Den amerikanska 
rörindustrin har vissa svårigheler atl tillgodo
se detla enorma behov, och det är inte alls 
uteslutet att USA måste importera rör, bl. a. 
från Sverige. 

Sedan talaren redogjort för en televisions· 
mottagares blockschema övergick han till a tt 
behandla speciella rörproblem. Ett av proble
men är att konstruera bredbandiga förstärkare, 
och det visar sig därvid att man vill ha bran
ta rör med låg utgångskapacitans. Ett mått 
på rörets lämplighet som bredbandsförstärkare 

är den s. k. »Figure of merit» -i- (S = brant· 

helen, C= utgilngskapacitansen). För ett röl 
617 är denna 64, men för ett televisionsrör i 
miniatyrutförande betydligt högre, t.ex. för 
6A 6 495 och för 6AK5 800. 

Vid de höga frekvenser, som förekomma 
(omkring 200 Mp/s), har man besvär av ka
todledningcns induktans och av elektronernas 
löptid . Båda dessa ge som följd ökad in g ngs
konduktans och därmed ökad dämpn ing av 
föregående krets. Dessu tom ge de upphov 
till brus. 

Nu me ra använd es nästan uteslutande mag· 
netisk avlänkning i bildröret. För alt driva 
den horisontella avlänkningen erfordras ett 
kraftigt rör, t.ex. sändarröret 807 eller det 
nära liknande röret 6BG6. Till bildröre t behö· 
ves även högspänning, 10000-12000 'iolt. 
E tt speciellt likriktarrör, lB3GT, har utveck· 
la ts, som kan spärra för 30000 volt och som 
t I cn belastning av 2 mA likström. 

I S har utvecklingen gå tt mot större och 
större bildrör. Numera anses 10" rör för smil, 
och 16" rör äro mycket vanliga. Till lyxappa
rater användas 19" rör. Bildröret är den dy· 
raste enheten i en televisionsmottaga re, oc'h 
net höga pr icet beror på att glaskolven är så 
dyr. En billigare konstruk t ion med metallkon 
har framkommit, och för att kunna konkurrera 
måste glasfabrikanterna sänka sina priser till 

Vill Ni bli 
sändar
amator 

?• 

HER?llODS lI.-\R SPECIALKLltS R 

Hem10ds kurser Radio och l{ aio

sändare I behandlar de t €',~rdi :;ka 

grunderna inom radiotekn iken och 

deras tillämpning på radio ända rc 

och mottagare. Radiosänd ar I är 

speciellt uppla o-d med hän~yn till 

fordri ngarna för amatör5änd arce rti . 

fikat. 

__~=-_lIll1lll1l1l1ll1ll1l1l1 t IlIlIlIIIlIIlIIlIIIIIIII IlI Il I Il IIlIlUI j ',	 ~ 

Telegrah'erket5 nyskoltl ing ~ 

och personalutbildning ,k..r :;;;~___===::
sedan fl era år i samarb~k 

_ 	 med Hermod s - ett gOl( 

bevis på hermodskur,. cn1a

kvalitet. 

mlllllllllllllllllll lllllllllll! 1I11111111111 1111111111111111 ,., 

Rekvirera vårt pr aspekt! 

I ; I i ;1 ~ (.) •I1I 

SLOTTSGAT. 26 DMALMO 

:-{ii n U Ill !~ pru"p-;:k let 

Teknisi, (' tbildning 
l>it<lhiil'lc'l .\ !hL t:i~r 
h O:i Ift' l' mn-.j., Sl luH 

T!fol'lllOch 11 il!. uhthl· 
td ng- Ko rr··... tH\1Uh· u:' 

1l1Hlr'l' (j lll ..lOl\· l·· .. . 

~!.IJlUI 

Bostad , 

PO~(~lclr l 'l s.s ... 
l'lt I 'il -50 , 
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CRAMOLIN 

An\',inde" ,,,,lall många 'lr tillua ka ul a l' 
nllliu se n'iceverl\:::ttii uer-na, a rme n Of'b. lI1ari. 

nen, rauio fn Ul'iker n:! m. fl. och 11 1' erkUnu 
ulll e n \"\~rk ligct (v r~ t k l ll.s i g k rrl.llOk lo lj a . 

Flu:-\kor om 1:3 gra m. Om ''' . l c~eI' !ll l ::-:' . 

• 
OUCATI 

~~l ektrolyt- , g-llllllllN- och papl)\'r ,k oDd~n 


"'atOl'cr. 


• 
LEONINGAR 

E!".-[roJl-W l rc (lledledlll ltgs ktl uel) 

I'VC/ ODVK-1'Io8tiC 


RKX-pIO"tlc, delu;}r 

Sl\;irmud n c uleuning' 


Sk ,irlllod pick-lIp-knuel. 


• 
Xytt kntnlogtilliigg utkommit ( ~ i i l ill es eU 

d as t till firmor inom IJruIl sclten), 

Order llT Nl cr 30 : - 1,1'0 11 r netto l e \"~renl ~ 

mot pO'stfö rskott eller ett~r li ru \'. 

en tredjedel. Som elt motdrag inlroducerade 
glasfabrikanterna bildrör med reklangulär 
skärm, vilka i hög grad spara utrymme i tel e 
visionsmollagarna. 

Ett stort problem beträffande bildrör är att 
åSladkomma god kontrast i bilden. F luore 
scensämnet är ju vill, och då det ej lyser skall 
d et representera skuggpartierna i bilden. Det 
vore ju bäst, om fluorescensämnet vore mörkt, 
men då detta ej lå ter sig göra har man i en 
del bild rör färga t glasmassan grå. Då förlorar 
man visserligen en d el i ljusstyrka, men man 
vinner i kontrast. E n vanlig kompromiss är a lt 
färga glaset så mycke t, a ll 50 nIo av lju et a b
sorberas. 

Som avslutning följde en lång di sku ssion, 
varunder många televisionsproblem ventile
rad es . 

S tockholms Radioklubbs återstående sam
manträdesdagar un der höstterminen äro: 
2j /1 0, 9II 1, 23/11 och 7/1 2. 

K!llbbens medlemmar f skriftliga bllelser 
till alla sammanträden . Den, som inte redan 
är medlem blir d et enklas t genom att sälla 
in årsavgiften 12:- kr (stu cl era nde 8 : - kr) 
på klubbens postgiro 50001. Då gäller å rsav
g iften för år 1951, men medlemskapet börjar 
~å snart avgiften är betald . Klubbens organ 
POPULÄR RADJO ingår i årsavgiften. Klub
bens adress är: Box 6074, Slockholm 6. 

Sekr. 

Z ,lCCO 

L r'.'•. .. ... itl l li 

AB STOCKHOLMS 

PATENTBYRÅ 


& Bruhn 

Patent 
Varumärken 
H. Onn, I. Stäck 
E. H olmqvist, 
N. L ad Idl 

Metl'e",,,,,,,r " l-' Sl ·enska Patentnrnntuil!nreH;ngen 

CENTRUM STO CKHOLM 
Kungsgdtdn 36 - Tel. 13 0970 

Restparti 
av elektrolyter fob -ikot V I C O N 

R I.-'uliserl/s ! iir 75 örp pr st. 

8+ S,IIF 380/440 V 
8+IA u f 3RO/440 V 

16/1F 380/440 V 
16+1fi:"F 380/440 V 

32,11 f 380/440 V 

Tel. 1749 80 

RADIO

TRANS

FORMATORER 

DRO SSLAR 

STANDA RD- OCH 

SP ECIAL T '{ t' lR 


A.-B. ERI K S UN D 8 ERG 
TRA N~f ORM & ' OIH" 8 1111( • TU VEB tR G 


TELe FON SIO CK H O I M j 5 1681. J5 ' b66 


Till .alll: TAPE RECORDE R "Ampr o 730" 
i \-ibl-:a. l~omplett med mil,r. hand fi;r 1 t. 
~pE' l ni llg. Viixp),-: tri lnl. Ob:·t.rd1 . an\'lincl. A m eri 
ka n ~k tillv. Pris 3f)ij: - ko·nlun t. E \' byte 
mot bra sk rlvmEl " I\in (kontors) . G . Ho lmlJoDl . 
l3 0x 8l!). Tel. 133. ArddRjnur. 

Till salu : Ins t rum e nt h l lllg-t . :-Iyn 05 A mp. 
UF '2 tl1Tl1 ~ rUTldR (3 rnA lI. kors) Kr, 7 : 50. 
S~IfIAPn , 2 div., l"!). GöIphor" 1. 

Till ~all1: Knppling-~rltpma till flll,,;; ~'il.ie s, 
r nua~t tillsammall:>: m l-' d m ottaga ren, L , Brune. 
Box 2jOG(), Glile\)org 25. 

Tl' l .... nlu: Xya TU5n avsttimnlng' !o; !' n"t?ter. 
Inllellli llalltle hl. O. : I'a ria bln kondelt, ar" e r 
m " ,] k"rulll;'k b"ln tion t 'll 30"0 volt: l ,I. 
150 pP l s·t. 12;; (lP . 1 ,t. 33 pP : ra :t moo 
p lnn et\';lxpl, mlkro~!.;:a~f1 . tn e- d 2;' O . (!t·h; trl ' k: 
Llh- , 30:10 \' mir'akollu.: 2 k f~raml ~ k ; 1 :-! 1101
stommar: 3 keraml "},1 om l\.opp I " " p: ~ HF
d l"o«lar 3fl:) m _\ ;; mil rt" \> ii IJIH SlIDt Il :v. 
_to n (] ofr,. rattar In . no. P'I~ 45 : - l<r . s t. 
SDlo.-\P B. 2 dlv .. P 9. Gii te\)or g l. 

Till .nlu: ~l o ttag"r. National "(, . :J~ . om ny ,
() riir . 500 k "- 3:) :\IC' i ~ han' 1 ~( 2'211 \' AII-\ 
st röm Pri~ 300' - Q-3-er (B C- -t .-3) kHrkl:tr 
p r t~ r ·nns!. . a,' 250 ~. "noll'p. oe ll i ~ I' (Ii :l I' 
\)111 8 5 v) gliid~n. Inlwh:lll pr I] ... tt->;.! :H Jo' II:' 

~~JJ13~~. :;E:t ol:~: Gi;tei,:)-r~ 801880 n, S~IGAV. 

Till ~nlu : F . (1. ~;ill da l'fl matiir IItfii rR s il nr la r e 

I " fU,': k , d l' talj p r t. o'-c.- u rn(, lllott :l ,g-RrlJ m. hiig 

~(!O' ( p j k o mp .) m. m . ~'\-a r t. " K X e l. fl:' :j3 1I1l. 

S: o .. l, holm. ett. kl. 18. 

T : II 8:-1Iu: Arl\':lnpp S~g'nal ~,\.... -ne;atOr t . k i('k 
" '01 ny . Iy p BL\ O l t ill iO ~lc . m l' d <1 lrl' l, t 

fl\· l i i ~ni ng . Pr:~ krwlO J' ,00 : - fk :l f" ln g-IJ :9 

1.150 : - I. .\ .-B. [ II d lls t rii n :- tr ume nt. Va l h.dl o 

vi i f(~n 67. Te l. 3101 G3 . 


Köpp~: Stii r r ,. (01J!'r mi n d re parti K1"4 oc 'l 
Ii: a nya elkr hl'ga g lHlde men felfr il1 . T el. I 
67 0150, lng. Auö. u. 

A B CHAMPION RADIO 
S T O C K H O L M, P olhemsgalan 38 


Tpl. växe l 227820. SJ AS ~2. 


TRÅDSPELARE! 
Enastående tillfälle! 

0.1 mm. ros ' fri inspelningstn'd i stan· 
d,H dspol a r. f iit" CD min. spel. ie! endast 
li r. 1.3 : -. 2 ~t . t / 2 tilUlllesspolar Hr. 
20 : -.- Lag:et Hr bpgriin SH l. Sänd in 
E der order i c:ag! 

Rflterand " omformue. 2R V . fiA till m 5 V, 
0,16 A, W " ern Electric. Kr. 35: -. 

REIS RADIO 
Ha~n~r yon Reis S~16R\VF; 

P olhemsplatsen 2 - Göteborg. 

För yppersta ljud1-..--vali:et. .. 

BARKER konsErthögtalare typ 148 a. 
, .,., \\" t' l '" 

l. fl l' il t' bJ t" 1"j:!" I:-. , 1" ," .). _ 11 ,,,0, 1 11/ ;" :"'I t-' I ~ e tj. 
W~rl (1. b l. fl; (h~" 1114 1 uch JUli. lIN8. 
I~r !oi npft o h. r ....:lä: - , 

PARTR I D G E utgångstransformatorer: 
lV JlIUJ1l ~ uu(l u n !ilfl)rmu t \lrn. rllh't' r ka Ll ... IIJ. \\91I
1I :IIll -:Ot1 s ~p '\(' ifik~ l tio1wr i '\' . " ' . aug . 1049 . 
Pri • l 1'1:'ltli''1.n. ne t to {(r. 109 : - . 

High. ti deli y puch. ru I transf, PPO-serien. 
. c"k\"I'Il ~or" " . 11 211 r,on pi" " id () ii dh r, ed ~nng. 
R r· ·k t t :! \\. filr II . ~ II If di..:L ,·id ;,0 p /:-- . 
1'[10 11 p r: TIl ;i rl nIl1. f.( ('1110 ollm [I f'OI! t i ll " nod , 
['PI)/ 2 p r i m:i rlnll). 111 00') ohm "n ,,, l til l anod. 
~ k Hfl d ii riHlp _ " HII kIlJlp !a ...: n i T :1 i1i o c h 130 IllU. 
p - ' i ,, 1:"11;:" 1':1 np"o "r. 67: - . 

GRAMP:CS, Åke !anzon & CO 
Stod{holm!>~n-ii~pn 6. DJur .. hnlm. 
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SNABB LEVERAN 

HÖG KVALITET The QUARTZ CRYSTAL Co.Ltd. 
LÅGT PRIS ~ en av Englands äldsta tillverkare av 

änne ec nar ~ k tk 
UR DETTA FöRETAGS TILL


VERHNINGSPROGRAM KAN 

NÄMNAS HERMETISKT INNE

SLUTNA liRISTALLER I GLAS 


MED llö'G-SOCKEL. 


Frekyen-somrude: 12;>---400, 500{}
15000 kels. Tempera turkoefficieut: 
2 periOder l\lc/s per celsiusgrad. 
Shl ndarcLtoleranser: 0,01 % ocb 
0,005 %. 

----------------------,
PASSA PÅ TILLFÄLLET! 


Något rosf.skadade rör, men i övrigt felfria, utför

säljas billigt. 

Typ Pris pr st. Pris pr 10 st.. 
12SG7 1: 25 10 : 

12SK7 1: 25 10:
lLN5 1: 25 10: 

12CS 1:  9 : 

12M; 1 :  9: 

12SH7 1: 25 10: 

12SQ7 1: 25 10:

12SR7 1: 25 10 : 

12H6 1: 25 10:

12AH7 1: 75 15:

717A 4: GO 4{):

~ 

FÖR DEN EXPERIMENTERANDE 

RADIOAMATÖREN 


rekommendera Yi 


St George tYll 1100 tråilinspelningsdäck. 


Däcket bar t,å mot.orer och levereras komplett med 

raderoscillatorspole och automatisk stopp. 
Dimensioner: 33 X 22 cm (längd och bredd). 4 cm 
(höjd över chassiet). 10 em (djup unde r ebassiet). 

l' AL"I~ Pris nr. 395: - nto. 

~~~fu~ 
Gul<.lpläteraue För önigt märkas grundtons
kristaller. 

kdslalle r upp tHl 17000 kel s 
Försi!yrade och öve rtonskristaller upp t ill 
elektroder. 30000 kels i FT-243 b;1j-]are. 
Lältsvängande. lågfreln'e nskrisl allel' ned till 
Dri ftsäkra. 30 kels i oktalhällare. 

Priser lä'llilas på. förfrågan. 

....-------------, 
FÖLJANDE MOTTAGARE FINNAS I L.I\GER: 

Typ 

Hallierafter's :3::\:·71 

ARR·G .......... . 

HQ·129-X 

Commander 

Pris 

1.5S5 : 

1.390: 

1.385: 

1.09G : 

Hallicrafter's S·36 

National NC-46 .. 

995 : 

783 : -

N[lJtional NC·57 ....... .. .. .. . .. . .. .... .... .. .. ..... 6.'35 : -

Hambander (j4G:

Hallicrafter's S-38 ...................... 345: 

BC-312 oeh BC-34S. Pris på förfrågan. 

Widney-DORLEC 

nu i lager 


Det förniimlig·a ra ckbyggnadssyste
met kan nu levereras omg~ från 
lager. Finnes i 2 grun(\&torlekar: 
Standard och Special. Se nnförli
gare besk rivning i vi'tr annons i 
Pupulär Radio nr. 6/1950 sid. 22[. 

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

(SM5ZKI 

Torkel Kllulssonsgalan 29 - Telefon U 92 95 (växelI - Stockholm S\~)
WED~ 



Förstklassiga radiodeta jer ge topprestation 


TIIIA radiodetaljer 

Eleldrolyt Iwndensa torer 

GI immel'lwmlensa torer 

Papperslwndensalol'er 

Potelltiometrar 

nolsk ili tSIIlOt st fl 1\(1 

Td\dlindade motstånd 

Säkringar 

Störnillgsskydd 

närföl' äl' det så \'iktigt att \'alet a v radio

ileiar, radiorör och mätinstrument göres 

med stor ursldljning, Förlita Eder pi 

märket TESLA, som är bel'ömt ö\'er hela 

\'ärlden, Var TESLA-)minded~, 

TiltA ra410rör 

A 
E 
U 

s e rl e n 
Morl en 
seri e n 

AD I. AF :l. AL 4 o. 
ECH :l . F.BL ], ECII 
UCH 2 1. UHI., 21. UY 

s . 
2 1. 
I 

v. 
EF 

o. s . 
12 
\' . 

o.•. v. 

TiltA mätinltrument 

naIlaeita nsiJ I'~' ggor 

Q-mehllr 

Spänningsstabilisatorel' 
Nollindikatol'el' 

Signalgeneratorl'ol' m. ]\1, 

"111111 -produkter säljas genom Ramag-grossisterna. 

GENERALAGENT FöR SVERIGE: 

Ehrensvärdsgatan 1-3 Stockholm K 
Tel. växel 540390AB GOSTA BÄCKSTROM 


