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Problemsidan . 

Den här l\'ilngen fattar Likström pennan 

med den känJ a av inre tillfredsställelse som 

han hoppas, att hans lösare d l1 och då haft. 

Från ing. Tore Damsten i Hels ingfors har 

korrekta och välgjorda lösningar till proble· 

men 5 A och B inkommit och ing. Damsten, 

som h älsar vänligt, undrar om icke inläm· 

ningsterminen kan förlängas något, så att 

även de avlägsna lösarna ha en chans att del· 

taga i pristävlandet. Likström, som gläder sig 

åt varje nytillträdande lösare, skall göra allt 

som går för att ytterligare förlänga inläm· 

ningstiden, trots att densamma redan närmat 

, ig flytgränsen. Han kan dock inte gri ra den 

längre än till den 20:e och detta hoppas han 

skall räcka. 

Rätta lösningar till 6 B har i efterhand även 

insänts av Torsten Algotsson och Börje Gus· 
tavsson i Stockholm. 

Och så skulle vi öl'ergå till lösninga rna 7 A 
och B. 

I 7 A var vännen Gallerström satt att be· 

räkna en strömstyrka. Han hade en växel· 

stl'ömsamperemeter med ohmska motståndet 

0,2 ohm. Då 2,0 A växelström passerar genom 

instrumentet är spänningen över detsamma 

0,71 volt. Vid ett tillfälle shuntades instru· 

mentet med ett rent ohmskt motstånd på 0,1. 

Strömmen genom amperemetern var d!\ 1,0 A, 

och Gallerström skulle I beräkna strömmen i 
huvudledningen. Jämväl skulle han illustrera 

lösningen med visardiagram. 

Vi sätta instrumentets impedans till 

Z = IZ I' eN = R+jX 

och kunna då först beräkna 

iZ! ty :Zi c= :v l/!i l 
IZ I=0,71/2

IZ 1=0,3.,5 

Vi bestämma vidare reaktan;: cn X och 

vinkeln 9' 
0,355 = O,2+jX 
0,126=0,04+X2 
X = 0,293 

fa~ · 

I fig. l är ett visardiagram över instrumen, 

tets impedans uppritat. 

Som synes är tg or = 0,293/0,2 varu r erhålles 

att q; = 55,r. 

När sedan instrumentet shuntas med det 

yttre motståndet på 0,1 ohm erhålles följande 

schema. Fig. 2. 

)(. .. 0,293.0. 

Fig. l. 

Z=O,2+ O,i!.9~·j 

Fig.2. 

Strömstyrkan genom instrumentet, l h' ii .. 

vid detta tillfälle l A, dvs. spänningsfallet 

över instrumente t och shunten är 0,355 V, 
Strömmen genom shunten, l /l' ligger i fas 

med spännin gen och är således 

IR=O,355/ 0,l =3,55 A 

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------~\ 

Nyheter från SWEMA... 
HC.generator typ GT 76 för sinusvåg 

F ör fiiltbrl1k, indu 

st·der lJl. m. God

känd av Kg!. Marin

förYl1ltningen fiil' 

bmk il fartyg. 

Max, lltgll.ngseffekt ca 2 '" i hÖrfrekvensomr;"ldet. 

Symmetl'isk och osy mmetrisk ut·gå ng. 

F örsedd med yol tm t r över nt< lDgen, 

Planetviixe l för fm in trä Ilning nI' fl' ekl'ensen , 

Panelen f ön;edd med nI-tagbar t skydds locl,. 

Förra ringsfack för shlddnr o. dyJ. 


Pris hr. 795: -. 

Frekl'ensomrilde 1~150.000 pi ', 

RC.generator typ GT 78 för sinus. och fyrkantvåg 

Frekvensomrlide 18 

-210.000 pis, 

Omkopplingsbu l' 

mellan sinusvag och 

fy rl<ant'l'åg (sqllarc 

\\,u\·e) . 

Båda yi'lgformer DiIl u biagbal'a Sil m l.id igt. 

Max . utlgll ngseffekt vid sinusl'åg ca 2 W i hörfrek'l'cnl'l

Olllräde i. 


;\18x. u·lg,1ngssIl:iIming I'id fyrlm ntv å); 30 'Y, 

J<'örsedd med plllni'tl'äxel för fininstiillning av frekyensen. 

T~'p G'l.' 78 iiI' en u l\'ecldlllg a\' 'dir ylilkända typ GT 74. 


Pris I{r. 995: -. 

Begär prospekt och r;ä.rIDa.re upplysningar 0111 dessa in tressanta nylwnstnJldioner, 

TILLVERKARE: SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. Pepparviigen 30, En.kede 

Representan t ! F inlund : Ing. G. W. Berg & Co, Fabiansgatan 14, Helsingfors. 
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BOONTON 
LAB ORATO RIEIN STRU~IENT 

13oonton Q-me trar hu blivit sballdardinst rulIlen'l föl' varje teletekn i.,kt labomtodulIl sa sn a rt det gäller 
b€sllämning av Q-värden. Under mångårigt bruk ha 13oontons instrument , isat siu höga kvalitet. 
13oont.on tillverkar 2 ryl)'!'r, 160-A för <let liigre frekvensomorådet 1 kp/ s-7G Mp/s och 170-A för 

det högre frel,yen somd.det 30--200 Mp/s . 

Q-metel' 160-A, telmiska Ilata: 

Orm'ådc för Q-mätninfJ 20--625. 

Xoggrunnbet ± 5 % . 

Vill uppmiHning av f örlusler i 
Iwndensatorer, p rovning av ol
jo r m. m. kan mun mätu upp 
ui l! Q-vä rden om ta il 000 med 
en noggrannhet nv bättr Hn 
10 olo. 
Frekven somräde ille(l inbyggr] 
osciIli1ll0r 50 l'1I/ s-75 Ull/J>. 
)/oggr;lnnbet ± 1 6/0 upp till ÖO 
Mp/s, däröver ± 3 0/0. .Med yt't rc 
generator 1 lql/~-50 kp/s_ 
KRpacitansmiitnin'g 30----450 pi:' 
± 1 % + 1 pli'. 

FiuinsUillllillg 'kolldcns :l lor ± ;~ 
p1', noggnm rl he t ± 0,1 p F . I n 
trumell'ter l,lill ä ven nn" Undus 

som rörvoHllle ter och <l et instru 
ment pu vilke t Q-viirdena u l'Ui 
sus iiI' li n 'n d lreI<l grade)·"t 
,oH'. 
Q-meter 170-A, telmislm data ; 
Omr dde f or Q-lnätnili fJ 80--1200. 
Xoggraun h t ± 10 % UP\l Ull 

100 lIIp/ s, m in. kllr dii r ef ter nn

got vid st Igandc f rek,' el1 ,-. 

F rekvcnsornnl tlc 30-200 lIIpjs, 

uppdelat på :\ om råden, nog

granllhet ± l °/0. 

OmrAde f ör Jmpaci t~ nslUiitn i Ilg 

11-60 pF ± 1 % eller 0,5 pl", 

dlketdera som iir stör st,


Q• meter 160· A 

Signalgenerator 202 n fÖl' 1<"1\1 och AM 

med frekvensomräde 54-216 Mili s 

(0,4-25 Mp/ s, se nedan). 

Inst'l'llluen,tet iir speciellt konstT\lcru t 

för Iubor.atoriearbeten med li'~1 och 

television, men även utfört föl' AM, 

Instru mentet är u\" summa höga J;\":1 

lit f>t som andm Boonton instl'lllnent. 

Ft-ek vcnsområden: 54--108 ocb 108-
21G l\fp/ s ± 0,5 %. 


FrekvenN8ving "id FM: 0--24 kp/8, 

~ kp/ s, 0--240 I,p/S. 


A.mpl-itlldmocl. Kontinuerligt nniaucl 

0--50 %. 

8 inre IllOd. cfrekvenser från :JO till 

15000 p/ s, f Öl- FlIl och A~I. 


Uts)JänJ!-i1~g: 0,1 fLY tilt 0,2 Vol t. 

F l\I distortiou : mindre än 2 % ,-id 


. 75 J,p/s s,-ing. 

Mycket liten stJI:å ilIing. 


Univerter 203-8, 


Med denna frel;\"enskon,-erter kun 

20213:s frekvensområde utvidga s att 

omfa.tJtu iiyen 0,4----25 Mp/s. 


Sigllalgenera.toT 202 · B 

QX-CHECKER 110 A. 


B lot onmburHgt inst rument för rll 1n

pro\-ning a v indnktunscr och kOl1den

. a lOl'er i s tora :seri er_ Rca k tuns och 

fö rlust l'eJ; istnns uylitses dir ekt pil l.ll 

",:Tllmc n t t. Kan skötas al' oskolad 

pe rsonal. 

F'I"elwlfIl8ulIl l'å ({ o: 100 kp/s-2'::; :lIp/s. 

I nd llkl (lII scr f r:IIl 10 F rI till 10 mI[ 

Im n j :1 mfliras med en , la ndm'd med 

± C,2 0/o nog.r;nUlI lIle t. 


Eondcl1sulore'" frå n 2
1 000 pli' kan jlimt öras 
med en s tanda~'d med nl!.rr
ra f A tiondels pF nog
grannhet. 
En kl'els b€s tående :1,' 
et,t flerl:ll koppli ngsele 
menl kan , nnb\)t justeras 
in till önskat Q-\·urde. 
Leverans fr tlll la ge )' . 

I}X · Checker 110· A 

GENERALAGENT 

___J\..._- EI.EKTRONIKBOLAGET AB 
Kungsgatan 34, STOCKHOLM. Tel.: Mätinstrumentavd. 2162 90. 
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I 

'JR.. 3,55 A 

Fig. 3. 

Nu måste vidare strömmen / z ligga 55,7° 
före strömmen / R,varför strömmen i huvud· 
ledningen, I, erhålles genom geometrisk addi· 
tion av / R och / z' Fig. 3 är visardiagrammet 
för denna addition. 

uträknas lätt genom att tillämpa cosinus· 
teoremet. 

/2= 1+(3,55) 2-2'3,55· cos 124,.3° 

/ = 4,2 A 

På ungefär della säll har herr Clas Johans· 
son i Västerås hjälpt vännen Gallerström och 
det är ungefär som Likström själv skulle 
vilja ha det. En liknande lö.ming har insänts 
av herr C E Jörgensen, Skeppargatan 9, Sim· 
rishamn. 

I 7 B var den smått koleriske doktorn läm· 
nad ensam med en krets en!. Hg. 4. 

En del lösare har ondgjort sig över den 
något otydliga formuleringen, men de flesta 
ha förståll att en något »uppjagad» Galler
ström gärna säger »laddning» då han menar 

»har uppladdats med en energimängd av». 
Delta var tänkt som en liten extra nöt, men 
Likström tackar i alla fall för påpekandena, 
att As och Ws ej är samma sak. 

För att lösa uppgiften dra vi oss till min· 
nes att kondensatorns laddning alltid är 

q=C'v (1) 

och strömmen i kretsen är 

i=dq/ dt=C' dv/ dt (2) 

I ett godtycklibt tid sögonblick efter det 
brytaren tillslagits gäller all summan av spän· 
ningsfallen är = O 

v+Ri+L . di/ dt=O (3) 

om v är spänningen över kondensatorn. 

Om ekv. (1) insälles direkt och ekv. (2) 
efter derivation i ekv. (3) erhålles 

v+RC' dv/ dt+LC' d2v/ dt=0 

eller 

d2v/ dt+R/ L· dv/ dt+v/ LC=O (4) 

Della är en lineär diff. ekv. av andra ord· 

ningen med konstanta koefficienter, och en 
sådan löses genom att göra ansatsen 

v=A . eat vilket ger dv/dt=Aa· eat och 
d2v/dt2=Aa2. eat 

Insättes delta ekv. (4) erhålles 

Aa2 . eat+(R/ L)Aa' ea l +(1 / LC)A· eat=O 

vilket efter division med A . eat ger 

a2+(R/L)a+(l/LC) =0 

Insättas värdena på R, L och C fäs 
a2 +500a+50 000 = O; 
al =-138 
a2 =-362 

Allmänna lösningen till difL ekv. är såle· 
des 

v=A . e--138t+B· e-362t 

Konstanterna A och B bestämmes ur begyn. 
nelsevilIkoren. Begynnelsespänningen Vo kan 
beräknas ur 

% . 10--°. v02= 50 vilket ger vo=3,16' 103 V 

10P.F, 50 Ws 

~ 

Fig. 4. 

DRIVMEKANISM FÖR TRÅDSPELARE 
l<"llbrikat CRECENT med relä
manövreling av fram- och ilter· 
spolning, rörs~d med tonhuvud. 
oscillatorspole och kra[t\;.: mo-tor 
för 220 V 50 p/ s. Koppllngs
,schema till lämplig förstiirkllre 
medföljer . 
Pris 475: - . 

Kompo~ntsarts till förstl1rkare 
och likriktard<ll för tråd·spelaren 
l>eståen{\e av mo tst ll n{\ . konden
satorer, rör. transformatore-r, 
d rossel. gllmlllmpa. ra·ltar m. m . 
Pris 170:-. PICCOLOByggsats till 7 rörs växelströms-super. 

Lokalmottagare för riksprogrammet.Kortviig. mellanväg och hln gvAg. 

EtIt OIlY'Swmt högfrekven s.,'<tl·g. 
 utbytbara IOkal,spolar för samt\1ga 
Va·riabel ileleJ.."th'Jtet. svenska 9tatloner. 
Tonkontroll. 

Grommofon.uttag. 
 4 rÖ'r: VF4l, VAF42, VIAl och UY41. 
Chassiet lev. delvis kopplad för· EOl'attsbetjäning.sed·d med rör men utan högtalare 

2 · krets ,.,. k. rak apparrut. 

Med högtaLare <ICh lämpUg an· 


135: -. 

G" PM högtalare.passnln tra nslormator 100: -. 

Rörbf>styckning : 2 st EF22 
 Inbyggt handtag. 

2 st ECH2l 
l st EBL21 Llkforrn<ig på båda sluor. 
1 st E:\14 utföranue: bakelit, vIt, hrun eller
1 st AZ4 

röd.. 

Dimension er : 210 mm lång, 165 mm 
hög. 115 mm djup.

UTSTÄLLNINGAR: 
Vikt: 2 kg.Sy~ayä!Jen SO, lel. 2012 57, 217848 

" 	 Molmsk,lInad.g. 24, lel. 215703,2113 93 LLk· <ICh v~xelström Pris 97: -. 
Polh"m.golan 38, lel. 227820.516572 
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Mullard 
Åter i förgrunden 

Den nya 80-serien i helglasutförande "no

val base" erbjuder nya intressanta möjlig

heter. De nya frekvenserna för television, 

AC/ DC mottagare samt nedskärning av an

talet rör äro problem som beaktats vid 

framställning a v här nedan beskri vna typer. 

ECC 81 (12AT7) Double Trrode Frequency Changer 

EF 80 (6BX6) R. F. Pentode. 

EB 91 (6ALS) Double Diode (7-pol. miniatyrsockel) 

EQ 80 (6BE7) Nonode FM Detector 

PL 83 (lSA6) Video Output Pentode. 

PL 82 Output Pentode 

ECL 80 (6AB8) Triode Pentode 

PL 81 (21A6) Line Output Pentode 

~ PY 80 (19W3) Booster Diode or Half-Wave Mains 
~lt..W:IU.I(J~J(~ L~ 

Rectifier 

EY SI (6X2) High Voltage Half-Wave Rectifier 

){raftrör för industriellt bruk - SändF\.rrör - Röntgenrör - Tyratroner - L lkrikta.rÖr - J:t'oboce Ue r - Elektronblixtnr - Ae<.-eJe ro
meteccö ,' - Kntodst",ålecö c - Stnblllsatonör - J{ali-kato d,.ijr - Elektcomet.<>ccilc etc. 

Generalagent 
o 

För närmare upplysningar vänd Eder till A. REIN I US CO AB 
Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401- 02 

POPULÄR RADIO NR 12/l950 
405 



IMPEDANS --- MÄTBRYGGA 

B R O WN Typ 2S0-B 

En LRe-brygga av ny kon

struktion med många för
delar. 

• Stort mätområde 
• Stor noggrannhet 
• Permanent kalibrering 
• Känslig galvanometer 

iUätområdell : 

Resistanser : 0,001 ohm - 11 
megohm 
KapacitanSer: 1 pF - 1100 ,uF 
Illduktallser: l,uH- 1100 H 
Mät,frekvens: 1000 p/ s. 

negär offert och närmure upplysningar från 

INGENIÖRSFIRMAN INTRAM 
LiIliiugsväg. 36 - Storängen - Tel. Stockholm 162354. 

THE TELEGRAPH CONDENSER CO., LTD. 

LONDON· W.3. 

Papperskondensatorer - Elektrolytkondensato

,er - Glimmerkondensatorer - Keramiska kon· 

densatorer - Specialkondensatorer såsom: 

lysrörskondensatorer - startkondensatorer 

störningsskydd etc. 

Generalagenter : 

FORSLID &CD A.-B. 

Torsgatan 48 STOCKHOLM Tel. 337545 

Vid starten (t=O) är naturligtvis v=vo

Ioch du/ dt=O. AlltsIi 
A+B= 3 160; 138 A+362 8 = 0 vilket ger 

A = 5 240; B= - 2080 
Allt! spänningen över kondensatorn avtar 

med tiden en!. 
v =5 240 . 18 1-2080' e- 3G21 

och i vårt fall var 1= 0,1 vilket ger 
v= S 240· e- 13 ,8-2 080· e- 36 ,2 = S,l'10 

volt 
Sista termen kan självfallet försummas här. 

På ungefär della sätt har uppgift en Le· 
handlats av Likströms nye vän herr Roland 
Westerlund, Västra Liden 2, Göteborg, som 
för tillfället är nere i mörkaste Småland och 
j agar älg, och som tackar Likström för a tt ha 
fått möjlighet att damma av hjärnvindlingarna 
med delta intressanta problem under ströstun
derna. Andra rältlösare äro hrr Robert Mag. 
nusson, Klippgatan 20, Göteborg och sign. 
»AIlström» (naturligtvis), Stockholm. 

Och så ska vi se vad våra krumelurer kan 
ha haft för sig. 

Problem 9 A (lätta uppgiften): 

»Gallerström, Gallerström, du är obser· 
verad.» Det finns åtminstone en lösare 
som intresserar sig för din existens», sade 
dr Fält, i det han kom ut på l<1boratoriet 
med den glada uppsyn man Mr, dd man 
just fått höra, att ens värsta ovän dragit 
en lott endast sju. nummer från högsta 
vinsten. »Jag har just talat med Liksttöm 
och han har i sin tur talat med en man, 
som intresserat sig för din motståndste
traeder. H an ville, alt d u av 12 lika långa 
motståndsstavar, alla med motståndet l n 
skulle bygga upp en kub och sedan be
räkna motståndet mellan två godtyckliga 
hörn, som icke ligga i samma plan. För 
att sporra dig kan jag tala om, att han 

slagit vad om, att hans moster i Skara ska 
komma före med en rätt lösning. Hon fick 
problemet i förgår.» 

Problem 9 B (svåra uppgiften) : 

Alltsedan den natten då den kufiska 
transformatorn i problem 1 B uppenbarat 
sig hade dr M Agne T Fält levt det sköt

samma och stilla liv som anstår en sann 
arbetare i vetenskapens vingård. Men så 

hade han hamnat på en konfer.ens för 
elektrotekniskt laboratoriearbete, och efter 
ett till ytterlighet ansträngande konfere
rande hade i den gode doktorns illnanmä
ten fallständigt vakuum uppstått. Detta 
vakuum hade endast gått att utfrlla med 
ljuvlig föda och stimulerande drycker, 

allt intaget i gamla vänners trevna krets. 
Kretsen hade diskuterat radiotekniker. 
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GENERALAGENT: 

PÄ R HELLST R ÖM 


GENERATORER 

..t:r'
4f""~ 

AOV","ct: 

...,: 

Spannmålsgatan 14, 

FrekvclL,område:TYP Noggrannhet: 
SIwla: 

Utspänning:H1 
PRIS 


Kronor: 
 Maximal distor
390:  sions/ri e/lekt:
NETTO Distorsion: 

Spänningssteg
ring vid kantvng: 

Nätanslutning: 
Dimensioner; 
Vikt; 

Frekvensområde : TYP 

E2 

PRIS 

Kronor: 
480:
NETTO 

TYP 


B3 

PRIS 

Kronor: 
600:
NETTO 

TYP 

84 


PRIS 

Kronor : 

1.050: 
NETTO 

Noggrannhet: 
Modulering: 
Utimpedans: 

Utspänning : 

Strålning: 
Skala: 

Nätan,slntning: 

Dimensioner: 
Vikt: 

Frekvensområde : 
Noggrannhet: 
Modulering: 
U timpedans: 
Utspänning: 

Strålning: 
Skala: 
NätanslUllling: 
Dimensioner: 
Vikt: 

Frel,:/;cnsområdc : 

Noggrannhet: 
Skala: 
Utimpedans HF: 

Utspänning HF: 

Modulering: 

Utspänning LF: 
Strålning: 
Nätanslutning: 
Dimensioner: 
Vikt: 

AGE T URFIRMA 

G TEBORG Tel. 1328320_ 132826 

15- 50.000 p/s i 3 band. 

±1 "/0, ±l p/s. 

Totallängd 457 mm. 

Mikroinställning 12 : 1. 

Sinusvåg eller kantl' lIg; kontinuerligt inställbar för 

sinuskantvåg 200 ,uV-20 V±l dB, kantvåg 400 fl 

- 40 V eller 800 ,uV-80 V från topp till topp. 


0 ,25 W över 2000 ohm. 

Mindre än l % "id 1000 p/ s. 


90 % av toppvärdet uppnås på mindre an 3 ,/1 5 vid 

10 kp/ s. 

105--125 V, 210 ·· 250 \, 40-100 p/ s. 

34,9X27,3X20,3 cm. 

6,4 kg. 


100 Kp/s-100 Mp / s å grundton fördelade på 6 band. 

Garanterad till ±l % • • 


30 % vid 400 p/s. 

1. 75 ohm för variabel HF·utspänning samt an pass

ningsenhet för 37 ohm, 10 ohm och standard univer

salkonstantenn. 

2. 50 ohm för fast HF-utspänning. 

3. 0-25 kohm för va riabel LF-utspänning . 

1. HF kontinuerligt variabel l ,uV-lOO mV. Utspän

ningsvärden erhålles å direkt i 0 - 9 V graderad reo

cordpetentiometer sam t precision"dekad i 5 steg som 

multipler. 

2. HF fast uttag l V. 

3. LF kontinuerligt variabel 0-12 V. 

Under 3 ,uV vid 100 Mp/ s. 

Belyst. Längd 760 mm. Mikroinställning 10: l samt 

direktgraderad för varje frekvensområde. 

110-210-230-250 V. 40-100 p/ s. Effektförbruk

ning 20 W . 

.33x24x18 cm. 

Ca 7 kg. 


100 Kp/ s-30 Mp/ s i 5 band. 

Garanterad till ±1 o/n. 

In- och utv., 10 och 30 °'0 400 pis. 

Konstant 75 ohms stegattenuator. 

1. HF lfLV-lOO mV. 
2. LF 400 p/ s, 9V över 10 kollIn . 

Under 3,uV vid Mp/ s. 

Mikroskala l: 25_ 

40-100 p/ , 100-260 Volt. 

31X34X26 cm. 

Ca 12 kg. 


Modell A : 100 Kp/s-70 Mp/ s i 6 band. 

Moclell B: 30 Kufs-30 Mp/s i 6 band. 

±1 %. 


Direktgraderad. 

Anslutningskabeln reflektionsfritt avslutad med an

slutningsenhet T. P. l, impedanser 75,37 och 10 ohm 

samt standard konstanten n för mottagare. 

l ,u - ISO mV ±l dB till 30 Mp/ ". 

l ,uV- lOO mV ± l dB 30-70 Mp/s. 

Kontrollerad med kristallvoltmeter. 

Inre : 400 p/ s, O- 50 Ofo. 

Yttre : 100-10.000 p/ s, 0-80 %. 


iVlodulationsgraclen kontrollerad med kristall voltmeter. 

400 pi , 0-15 V Över 5000 ohm. 

Mindre än l ,,,V, 

1l0-2I0-230-2s0 V, 50----100 p '" . 

33x30,sX15 cm. 

Ca 12 kg. 


Begär offert med närmare upplysningar. Om gående leverans. 
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fELCON CABLES 
Telcon 
h. f. kabel 

Telcon 
namnet i världsklass 

Teleons kabel är känd för sin garanterat höga kvalitet: ultra-kortvågslednlngar, 
mlkrofonkabel, bilradioledningar, nedledning tubulär feeder 300 ohm, fördröjnings
kabel, antimikrofoniska ledningar etc. Isolation: Telc()thene h. f. isol.-m~terlal. 

Telc()thene, vars elektr. genomslagshållfasthet är 40.000 volt per mm säljes även 
som stänger, pLattor, band. Kataloger till f>lbrikarurer och grossister. 

THE TELEGRAPH CONSTRUCTION & MAINTENANCE CO LTD 

London - Greenwich. 


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

PH I11 PS tongenerator CM 230& 

för högtalarprovning 
är idealisk för kontroll av känslighet, 

resollallsfrek ,·ellser. max. belastning m.m. 

hos högtalare. Pris endast 220 kr. llcgär 

specialprospekt från Philips mätinstru
menlavdeJning. 

nas fackidioti, som ansågs särskilt påfal
lande, men som dr Fiilt absolut förnekade. 
»Vi är dom enda, som verkligen kan nån 

elektricitetslära» var hans sista ord, då 
han gick och även hans sista då han SOIll

nade. 
Som straff för detta kom hans drömT1Ulr 

att bli mer än hemska. En anordning en

ligt fig. 5 demonstrerades för honom av 
hans storvuxne vän med spikklubban. 

Kring en järnkärna med luftgap var 
{i!ldad en spole. l luftgapet befann s,:g en 

tråd, så upphängd att den kunde svänga 
av och an som en gunga. 

Jätten talade: »Denna tråd svänger av 
och an i luftgapet med en variabel hastig
het 

v=vo' sin W t (1) 

Samtidigt släppes en växelström genom 
spolen så att induktionen i luftgapet varie· 
rar enligt 

B=Bo ' sin wt (2) 

Vidare är inducerade spänningen i en 
rak ledare som rör sig i ett magnetfäI t 

e=Bvl 

om l är ledarens längd. Således i detta fall 

e= BovJ sin 2 t=BOvQl(1-cos2 wt) 

Med andra ord den inducerade spiin
ningen består aven likströmskomponent 

och en växelströmskomponent. Avfiltreras 
den senare h<1r vi gjort en likströmsgen e

ratar ulan kommutator och det är som be
kant omöjligt. Detta är väl något för dig 
alt bena ut. Du som kan all elektricitet.,· 

lära.» 
Under »Problemlösning 9 A» och »Pro· 

blemlösning 9 B» res~ektive insänds de båda 
herrarnas julhjälp till POPULÄR RADIO :ti 
redaktion, postbox 3221, senast den 20 dec em
ber. 

Lösningarna kommenteras i nr 2 nästa ar 
och då får som vanligt rättlösarna sina namn 
införda. 

Och kom i håg! Detta är slutspurten i tär
lingen om gratisprenumerationerna. 

God Jul och GOlt Nytt Ar. 
Likström.. 
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Papperskondensatorer 

av rörtyp 

och RIFA - kvalitet! 

Till elektronikapparater av alla slag, t. :!x. 

för radiomottagare och fö rstärkare, 

verkar Rifa rörkondensatorerna 


P K A 2 O 21 C 1000 pF--O, l ,uF 

spänning 1500 V= låginduktivt 


p K A 2 O 2 O C O, l ,uF-I 

ning 1500 V=. 


PKA 2022C 470 pF-{),1 ,u F 

spänning 4000 V = (2000 V,,-,). 


Kondensatorerna äro utförda i lindade 
rör av bakelitpapper och vakuumim 
pregnerade. De äro försedda med 
axiellt uttagna fäständar av förtent 
koppartråd. Kondensatorerna ö ro slut
ligen doppade i elt fuktskyddsvax, 
som bevarar deras goda isolation och 
håller kapacitansen stabil. 

B eg ä r pron'( uch 

offer , frå ll 

AB RIFA , NORRBYVÄGEN JO , ULVSUNOA 

ti ll 

prov
lindade. 

a F provspän

prov

Nummer ett 
bland" engelska fabrikanter
" Ii -. 

Olv Ogld/are 
I-cl/J 

.~ ~ 0 '9 

Road, Wembley, Middlesex, Eng. 

GeneralagenI : A B Gösla Biickslröm, Ehrensvärd,qalan l - 3, S, hlm Tel. 540390 
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R ÖR PE 06/40 :-~ 

En mångsidigt användbar pentod, lämplig för såväl styrsteg och fre
kvensfördub blars'eg, som effektsteg i klass B eller klass c. I klass e tele
grafi lämnar detta rör vid 600 volts anodspänning 45 watts uteffekt och 
i klass e telefoni med anod- och skärmgallermodulering erhålles 40 watts 
uteffekt. Priset är lågt och fuj/ständiga data erhålles på begäran. 

Philips elektronrör användas världen över för alla ändamål; rundradio, 
television, mä;appara~ur, indus:rilikriktare, högfrekvensvärme, navigation, 
svetsaggregat, röntgenutrustn:ngar, elektromedicin m. m. 

Full effekt 

Typ VI If 
V. VO' Wa max. u!' 

max. max . max. Irekv. elMt 
V A V V W Mp/. W 

20 45 
PE06f40 6.3 1.3 600 JOO 25 20 II 

20 J8 

Sändnino,·
17 typ 

"lo 
69 Kla.. (-Al 
JI .. B-Al 

69 
" C-AJ '9,mo~ 

Redu,. effekt Dimensioner 

u! So,k.1max. 
"I 

max. max. 

Ire!<v. effekt dia",. länod 

Mp/. W "!o mm mm 

60 31 56 
60 6 20 51 155 

bO 20 55 

Typ Glöd.lröm., Användn. Strä\.lmar Övriga So,k.1 
dala område mA dal. koppl. 

EC 55 
1000-3000 Mp!. 

Vf = 6.3 V 

If - 0,4 A 

Disc-seal 

triod 
la = 20 S = 6mA/V 

~ JO ILHb 
I,Oo o 
[g\Oo 0° g

' . 
EC 80 

500 Mpf. 

VI = 6.3 V 

II = 0,45 A 

UHF-Iör· 
.Iärk.· 
re och 

bland. ror 

la = 15 S = 12mA/V 
,. = 80 

EC 81 
1500 Mpf. 

VI 6.J V 

If OJ A 

UHF·o"iI· 
I.tortri· 

od 

I. = JO S 5.5mA/V 

~= 16 '0o o 
°0 0°, 

DC 80 Vf 1.25 V UHF·lriod la = 20 S = 3.5mA/V ., Do " 

500-750 Mp f. If = 0.2 A ~ = 14 0 
0 

,,0, , 

På de rör som användas inom modern mikrovågteknik 
mås!e s~ällas alldeles speciella krav, och i många fall står 
och faller möjligheten att konstruera lämplig mikrovåg
apparatur med de ingående rörens läfTIplighet för de 
spec:e'la uppgifterna. Philips forskningslaboratorier ha alltid 
hört till de ledande i världen även på detta område, och 
här intill visas några nya rörtyper som äro resultat av 
ett banbrytande forskningsarbete. BI. a. markes en ny spe
cialtriod Ee 55 som är användbar upp till 3000 Mp/s . 
Philips har ett stort antal rör för sådana specialändamål 
och vår röravdelning hjälper Er alt välja passande typer . 

PHILIPS 
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Det europeiska TV-systemet 

Den av CCIR, dv . Comit':: Consultati( In

I ernalional des Radioeommunieation, tilbalta 
», tudiegrupp Il» utarbetade - ~OOl tidigare 
omnämnt · i POP LÄR RADIO' - vid för

h~ndl ingar i maj i år för~lag till normer för 
elt europeiökt TV-system. J juli i år samman
Irädde iGeneve r epr <en lanter för berörda 
länd er - dvs_ Bel gien, Danmark, Holland, 
Itali en, Sver ige och . ch\\"cil - (,jr alt ta 
'I ~ill n i llg till de lla JÖr. lag. 

\ ' id d t tidigare nämnda samman lräde t i 

T.ondon had" man riklat en appell I iii F rank 
rjkp alt än en n-ang la under ö\e~·vägand(· 

möjligl,,·terna av att Ö\ugu fr n 819 till 625 
lin jer. ~v!lret pli ,lc nna appell förd' g vid 
_'-lI11 mant rädet i Gcnevc, _ Det Nick ut pa all 
Frank rike inte kan lä:>ga om ilt sy ·tem nll, 
enär man har lagt ner för mycket pengar pä 

sitt 819·linjer. _ystem. Alt England ~kulle 

tänka på en överg ng från sitl 405-linjer3 sy

stem är naturligtvis fullständigt uteslutet, var
för man får räkna med , att Illan i framtiden 
kommer att ha tre olika TV-system i Europa: 
405-, 625- och 819-linjers. Det är därför knap
past befogat att redan nu tala om 625-linjers 

sys teme t som »det europeiska TV-sys temet», 
men då det är utsikt till, att Tyskland och 
Ryssland kommer att ansluta sig till delta 
system bör kanske denna benämning bli mera 
befogad i framtiden. 

P å sammanträdet i Gen t:ve kom man över
ens om att föresHi resp. länders statsfijrvalt
nin gur att tillämpa de av studiegrupp 11 före 

slag'na normerna för ctt svart- ilL sys tem. 
Uppgifter om de föreslagna normerna har 
,anIInanställts i tabellen härintil!. 

1\ tt negat iv llloJulcring tillämpas innebär 
bl. a., att el ektriska lärningar exempelvis 
fran motorer och hiJarnas tändgnistor gör sig 
miirkbara som svarta punkter, vilket är mindre 
,;törande än om de - som fallet är vid posi
tiv modulerin:; - framträder som vita punkter. 
p sändaresidan medför negativ modulering 

• Se Det klarnar på TV-fronten, POPUL ;i.R 

R,\DIO 1950, nr 8. ,. 247. 

Bond/~ 

8 L B L B • 
48.'5 6VS 

Kanal 

~H~ , . 

Fig. 2_ BjJdsignal cns nigform. 

I"i ll f t: \ erknin g"grad; pil 11l0tta;;ar(', idalL kan 
autoJllati"k förslärkning5rcg l ~rin g ordnas på 
enkelt sätt. 

En TV-kanal skall enligt de rekommende
rade normerna omfatta dt!l irekvensområde 

' 0111 visas i fig. 3. Som "yn l'.' är kanalLreddcn 
7 Mp/s med ljudkanalen belägen 5,5 Mpj s 
ovanför bildbärvagen. De liigsta frekvensband, 
som till s vidare kommer at l användas för tele

\'i , ion, är fö ljande : 3 bnaler wom bandel 

41.- 68 ~Ip/ och 6 kanal er inom frehens
området 174-216 :.\oIp/s. DN diskut{'radc 
möjlighetcn av, alt vid en k ommanoe v!ig
liin:;dsko nferens slopa kanalen 41-47 M p s 

och lä "ga till en Il kanal pli ett högre fre
kvensband. De nuvarande T -bandens upp
delning i televisionskanaler visas s b matiskt 
i fig. 1. 

CCIR:s NOR~1ER FÖR DET EUROPEISKA n r-SYSTDIET 

Bil davsök ning 

Bilde ns proportioner , bredd, I,öjtl 
Linjetal per bild 
L injef.rekvens 
Antal bilder, sek. 
Radsprång 

Hög ta bildfrek vens 
Synkpulsernas längd 
Linjesynkpulsernas uppLyggnacl 

L illjew nkpulsernas längd 
vbländningSlid vid linj(':;ynpuls 

Avbländnings tid före linjesynkpuls 
Avbländningstid efle r linj >synkpul CH 

Bildfältssynkpulsernas uppbyggnad 
,\ vbländning lid vid bildfäll s~ynkpul~(' r 

Televisionskanalens bredd 

l3ildsändarens sid bands karakteri s tik 
Av,t1\nd mellan bärv gorna för ljud och bild 
Bildmodulation 

:\10dulationsgrad för vilt 

l\Iodulation' :rrad för :,'art 
:'>Iodulatiom:!, rad för synkpul ser 

Bond D 

FMI FMU B L8 
90.' 96.' 

~ 
41 47 54 61 68 88 lao 174 lal 

Från vänster till höger och uppifrån och ner 
med konstant ha:;tiglwt. 

4: 3 
625 
15625 p/ s ± 1 % 

25/ 50 oberoende av nätfrekv ensen 
2 :1 

5 .i\Ip/ s 
Rektangulär 
Se fig_ 2 

9 ± l % aven linjeperiod 
18 ± l % aven linjeperiod 

1 Ofo aven linjeperiod 
8 % aven linjeperiod 

e fig. 3 
~lO o/o av en bildfältsperiod 
7 Mp/

Asymmetr isk med undertryckt undre , -d band 
5,- M p/s 

Ampli tudmoduluring med negativ mo<lulcrin g 
:\f inst 10 ~/o 

75 ± 2 1/ 2 % 

100 0/0 

LB 

B~dm 

L B LB LB 

I 
L 

, 

188 195 202 209 2I1J 

Fig. L De nuvarande televis ionsba ndens .uppdelning i kanaler. 
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En viktig detalj i de rekommenderade nor· 
merna är, att standardlinjefrekvensen skall 
vara 15 625 p/ s ± 0,1 010, vilket svarar mot en 
bildfältsfrekvens av 50 pi s. Införandet av 

Fig. 3. Televisionskanalernas uppbyggnad. 

denna snä'·are tolerans innebär, att konstruk
tionen underlättas av anordnin::;ar för syn· 
kroniseringsstabiliscringen , i det att man då 
kan använda enkla filter med spolar me,] 
högt Q-värde. Å andra sidan måste man vara 
beredd på, att det i framtiden kan uppstå av· 
vikelser mellan näLfrekvens och bildfältsfre· 

kvens uppgAe nde till! il 2 pi s, vilket betyder, 
att kraven skärps för mottagarens nätfiltre· 
ring o h att eventuella nättran forma torer 
måste omsorg . fullt avskärmas. 

Signalen. ut~eende framgår av fig . 2. I slort 
sett överensstämmer detta med den standard 

T------- -"1 
: (rJ.OU D.O()H : 

,
'. ., 

, 

: (ar7tQ01)'H 

O.O:JH 
-o 
·0.005 

Fig. 4. Synkpulsernas uppbyggnad. 

som tillämpas i Amerika. För all åstadkomma 
möjligheter all använda mottagare, som för 

ljudmottagningen arbetar enligt »intercarrier· 
principen» göres inte moduleringen djupare 
än att maximala vitnivån svarar mot 10 % av 
maximalamplituden. 

För ljudkanalen skall användas frekvens· 
modulation med maximalt frekvenssving ± 
50 kp/ s. Högre frekvenser skall framhävas på 
sändarsidan motsvarande en tidskonstant i 
frekven skorrigeringselementen på 50 flS. 

Någon standardi,;cring av de utsända vå
gornas polarisation har inte ansetts nödvändig. 
I England räknar man exempelvis med att 
sändare, som arbetar på samma frekvens, kan 
arbeta med olika polarisation hos de ut sända 
vågorna, vilket bör medföra en minskning av 
störningarna mellan olika stationer. 

412. 

Televisionen startar l
• 


Väst-Tyskland 

Av KARL TETZNER, Emden 

mitten av 1948 medgav de brittiska 

besättn ingsm y n d ighetern a tillstän d till 

återupptagande av televisionsförsöken i 
den brittiska zonen av VästtyskIand. 

Nordwestdeutsche Rundfunk (NWDR) 

organiserade omedelbart en televisions

arbetsgrupp under ledning av dr Below. 
Samtidigt gjorde man en utredning för 

att fastställa vilket televisionssystem, 

&om borde komma till användning och 

man enade sig slutligen om ett system 

med 625 linjer som helt överensstäm

mer med det i juli 1950 i Geneve fast

ställda europeiska televisionssystemet-1 

Liksom på andra håll är också tele
visionen i Tyskland ett finansiellt pro· 

blem av första ordningen. NWDR har 

emellertid satsat pengar för att möjlig

göra de tekniska förarbeten som erford

ras för att påbörj a televisionssändnin

gar i Hamburg. Till att börja med bygg-

I Se sid. 411 i della nr I 

des några förkrigsmottagare om från det 
tidigare 441-linjers systemet till 625

linjers och användes därefter som kon
trollmottagare. I j uni 1950 startades 

sändningarna från en 100 W television~· 

sändare frän Siemens, som uppställdes 

i en S-vånings luftskyddsbunker i Ham

burg, varifrån numera regelbundna för· 

sökssändningar pågår. 

Uppbyggnaden av den första anlägg

ningen 

Under tiden hade Femseh GMBH un

der ledning av dr Möller utvecklat en 
filmavsökare som uppställdes i Ham

burg. Bildkameran med upptagningsrör 

levererades ocksä av samma firma; i 

september 1950 var alla anläggningar 

klara för försökssändningar. Ytterligare 

en filmavsökare är beställd, så att film· 
förevisningar kan ske utan paus. Des,,· 

utom kommer bildkameror med superi· 

konoskop att sättas in. Vidare planerar 
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man att komplettera utrustningen med 
filmkameror m. m., en överföringsvagn 

och en reportagevag,n för upptagningar 
i det fria. Speciella anläggningar för 
överföring av illustrationer för televi
sionsföredrag har redan installerats i 
Hamburg. 

Under tiden har Deutsche Bundepost 
i sina forskningsanlä <Tgningar i Darm
~tadt utvecklat en mikrovågslänk, som 

redan är Ullder tillverkning hos C Lo
rentz AG. Man räknar därför med atl i 
slutet av 1951 ha en överföringslinje 
klar för bildöverföring mellan Hamburg 
och Köln med planerad förlängning ner 
till Frankfurt am Main. Anslutnings
länkar är planerade till Hannover Ba
den.Baden, Stuttgart och Miinchen. 
Man hoppas, att de första 10 kW-televi
s ionssändarna kommer att tas i bruk 
under 1951 i Hamburg och Köln. Den 

tred je sändaren kommer att uppställas 
vid Feltberg vid Frankfurt am Main. 
\Ilan har f. Ö. redan reserverat plats för 
televisionssändaren i den UK -station, 
som här har byggts upp på bergstoppen. 
Hur man skall disponera televisionssän
darna i fortsättningen är ännu inte fast

ställt. 

Vid CCJR:5 konferen. i Geneve i juli 
] 950 fastställdes som bekant ett euro
peiskt TV-system. Tyskland är inte med
lem i UIT och var inte företrätt vid 
dessa förhandlingar. Dock -deltog den 
tekniske ledaren för NWDR, dr Werner 

N estel, genom personlig inbjudan från 
ordföranden i CCJR, vid förhandlingar
na i Geneve som inofficiell delegat. Han 
förklarade vi-d sin ankomst i Västtysk 

land, att man kommer att gå in för det 
europeiska TV-systemet. Sändningarna 

från Hamburg skall i framtiden ske på 
frekvenser på omkring 200 Mp/ s, t. v. 
kommer man dock försöksvis att ta i 
anspråk en del av -de för FM-rundradio 
reserverade frekvensbanden. 

Finansiering 

Vid en presskonferens i september 
1950 förklarade generaldirektören 
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NWDR dr Grirnrne, att NWDR inte är 
ensam i stånd att utveckla och finansi

era televisionen för hela VästtyskIand. 
Dr Grimme angav kostnaden för en 
minuts sändning till ca 500 RM, så att 
ett program på två timmar drar en kost
Ilad på 60000 RM, vilket per år blir 
omkring 22 milj. RM. Man är därför i 
Hamburg fullt på det klara med att det 
ekonomiska läget för tysk television inte 

Fig. L Filmavsökare av tysk tillverkning. T. h. 
en kontrollmottaga re . 

ar alltför lj us t. NWDR, som ar det 

stö r ta. av de tyska sän-darbolagcn har 
emellertid redan nu för de förberedan
de arbetena ställ t 3 1/4, milj. RM till 
förfogande för -detta ändamål. Tyvärr 
är de sydtysk a rundradiobolagen inte 
i samma ekonomiska situation som 
NWDR. 

Detta uttalande har inte fått stå 
oemotsagt. Det har från olika håll på
pekats att sändarbolao-en i licensinkoms

ter får någonting på 145 milj. RM per 
år. Man tycker, att bolagen inte har 

disponerat dessa licensmedel på rätt 
sätt. Ian pekar på de mycket dyrbara 

sändarbyggnadeI1Ila Hannover och 
Köln, som vardera kostar någonting på 
10 milj. och likaså påpekar man att 
bolagen har avsatt mycket stora sum
mo r till ändamål, som inte har direkt 
med radio att göra, exempelvis de stora 
belopp, som sändarbolagen av sitt över
skott överför till teatrar, orkestrar, kör

föreningar osv. Kritikerna anser, att 
dessa belopp inte bör utgå i nuvarande 

omfattning, rundradiobolagen bör 
första hand ägna sig åt att bygga ut 
rundradio- och televisionsnätet. 

Man märker, att man inte har när
mare gått in på två potentiella inkomst
källor för televisionen: televisi nsabol1
nenternas årliga avgift och eventuellt 
bidrag från förbundsregeringen. Likaså 

har man inte annat än i mycket fÖrsik
tig form antytt möjligheterna av reklam. 

Vad gör radioindustrien? 

Bakom kulisserna, dvs. i radiofabri
kernas laboratorier, är man ivrigt sys
selsatt med att konstruera televisions
apparater. Några fabriker förfogar öv r 

stora fonder av erfarenhet {rån tiden 
1934-1943 t. ex. Tele/unken, Loewe 
Opta, C Lorentz AG, Fernseh GMBH, 
andra har mycket goda förbin-delser 

med sina moderbolag exempelvis Phi
lips. Man kan därför anta, att de om
mande tyska televisionsmottagarna ge
nomgående kommer att anpassas till 
den europeiska standarden . Första mo
dellerna vän tas i början av 19 1. De 
kommer enligt förljudande att kosta nå
gonting på 800-1 000 RM och kommer 

att innehålla bildrör med en diameter 
på 3S cm. lan planerar också att kon
struera bordsmodeller med lika stora 
bilder i allströmsutförande med ett pris 
omkring 600 RM. 

Bra kvalitet på svenska 
TV-sändningarna. 

Red. har varit i tillfälle att under någon 
tid ta in Televisionsnämndens för söks,änd
ningar från Tekniska Högskolan. Det kunde 
konstateras, att bildkvaliteten vid desöa sänd
ningar är mycket god, framförallt vid filmav

~ökning. Motlagning skedde del med en om
byggd ReA-mottagare med 16" gkärm och 
dels med en Philips-mottagare av allströms
typ. Avståndet till sändarestationerna var 10 
km, antennen en folded dipol. Mottagning 
var möjlig med antenn"n inomhus, men stör
ningarna var då rätt hesvärande_ Stacks an
tennen ut genom Cl. t fönster blev genast för
hållandena betydligt bättre, och utmärkt rc
sultat erhölls med antennen uppsatt på taket. 
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MF-förstärkaren 
A v ingenjör C RYDELL 

Uttrycket för Zt kan nu förenklas till: 

Berä.kni/Lg uv resonanskurvull. 

FÖl beräkning av resonans- (selekti

vitets-) kurvan för ett indukli vt kopplal 

bandfilter utgå vi från ckvivalentschc 

mat i fig_ 12_ Kretsarna antagas för cn

kelhetens skull vara identiska, och im

pedansbeteckningarna ZI, Z2 och Z3 in

föras i enlighet med figuren. Då är: 

E2 =~ 
El ZI+Z~ 

Z~(Z l+Z2) 

El ZI+Z2+l;\ 
----=

E Z2+ Z3( ZI+Z2) 


ZI+Z:+Z3 

E'2 Z1 Z3 


-
El Z2(Zl+Z2+Z3)+Z3(Zl+Z2) 
:Men 

och 

ZI 2Z~ 
Z/= 

(ZI +22+l3)2_Z3 2 

Insättas nu värdena på Z1, Z2 och Z~. 

dvs. Zl = .1C ' Z2 = r+jw( L+M') och 
JW 

23 = - jwM, erhålles: 
l

ZI+Zz+Z3= r+ j (WL_ _ _,) = 

wL 1 
=r {l+ i __ 

wC 

)}Il 
r 	 w 2LC 

Om kretsarnas resonansfrekvens ar 
l (;jL 

WO, sa är (Uo '2 = L-C ' Vidare är - r- =Q. 

(j)2_ W 2)
Zl+l~+Z3= r(1+jQ- ~- = 

or 

=r (l+jQ (W+(;)O~~w-wo) ) 

Nu intresserar endast områd et i re· 

sonansfrekvensens närmaste omgivning. 

varför vi kan införa approximationer

na: 
w"-wo 

w+wo"-2wo 

w- wo"-Jw 
Med tillämpning av detta erhålles: 

2~1W)
ZI+Z2+Z3=r l+jQ~ =( 

=r (l+jQ 2,1/)
fm 

Av praktiska skäl sätter vi fortsätt

21/
ningen = F, och får då: 

f"~, 
Zl+Z2+Z3 =r(1+ jQF). 

Nu kan Zt skrivas: 

jwiVI 
W2C~ 

r"(l+jQF J"+ w"lW = 

jM 
r2 (j)C2 

M 	 0)0 M 
W woC2r:! 

Wo 
Men M= kL och ~ "-l. alltså: 

Af kL L k 

re 
L 

är ena kretsens impedans vid resore 
nans när den andra kretsen är bortkopp

lad. Kallas denna impedans Ro erhål

les 

Fi g. 12. Ekvivalentschema för induktivt kopp· 
lat band[ilter. 

- jRoQk 

oc\-. 

Iz 1- RoQk 
1  JI (l+Q2[P-PJ) 2+4Q2P 

(2) 
För att närmare kunna analysera 

detta uttryck deriverar vi med avseend e 

på F och sätta derivatan = O: 
2{1+Q2 (P-P)} (-2Q2F) +8Q2F=0 

F(Ztmu)= ± VP ~~ 
Här äro 	tydligen tre olika fall möj

l 
liga, nämligen för k mindre än (i' k 

l 	 l 
lika rr.ed Q och k större än Q 

l 
Om k är mindre än Qär Fdzl l max) 

imaginär, och max erhålles för F=O: 

RoQk
!Zd= 1+Q2k ' . (3) 

Om k=~- erhålles för Fdz t! "iOJ') = 0: 
Ro 

!l/l= 2 (4) 

Detta värde på k svarar mot kritisk 

koppling. Insättes värdet på Illl i ekv. 

(l) inses lätt, att utspänningen för ett 

kritiskt kopplat bandfilter är hälften 

mot vid enkel krets. 

Två max-värden erhålles då k är 

l 
större än Q' Då är nämligen: 

F dzdma.t )= V±p- ~2 
vilket ger de två toppvärdesfrekvenser

na: 

Ersättes F med ±VF J2 i ekva

ti onen (2), erhålles efter förenkling: 
R.,

Ild= '2 
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\ ilket är samma värde som anges i ek
\ation (4). Sedan kritisk koppling över

skridits erhålles alltså en dubbeltoppig 

kurva, vars två maxvärden äro lika med 

det, som erhålles vid k ritisk koppling. 

DeLta gäller dock ej för mycket stora 

\'iirden på k, ty då kan inte längre ter
men 

( ' I (()" il} 
i uttrrcket . C",., försummas. 

U)O (!) W o -r-

Generella selektivitets kurvor. 

En kurvskara representerande 20 lO log 

· : ~/ 1 dB som funktion av QF för olika I z t lIlQ ;Z: 

värden på kopplingstalet Qk (ej att 

förväxla med kopplingsfakLorn k) är 
uppritad i fig. 13-1. Nollnivån har valts 

Ro 
SOI11 IZd"w.l" dvs. 2 ' och ekvationen 

för kun'skaran har utseendet: 

Ro 
2010 100- =, 

o 2Z t 

= 2010 10gV \ l+(P lk~-P] f.!+4Q2f 
2Qk 

Kurvorna gälla för identiskt lika kret

"ar, om kretsarnas Q-värden äro olika 

gälla de dock med god approximation 
om man som Q-värde använder det geo

metriska medelvärdet y' Q1Q2' Avvikel

sen är mest märkbar vid toppen, men 
vid måttligt förhållande mellan Q1 och 
Q2 uppgår den till endast några pro

cent. ' 

Exempel. 

Det är givetvis inte möjligt att exakt 

beräkna förloppet av selektivitetskur

\'orna för en given MF-förstärkare, men 

med användande av de generella reso

lIanskurvorna kan man dock komma 

verkligheten ganska nära. Vi skall här 

genomföra en beräkning omfattande se· 

lektivitet, bandbredd och förstärkning. 

Följ ande fordringar uppställas: Dämp

ningen för /11=9kp/ s skall uppgå till 

ca 40 dB (dvs. selektivitetstalet=lOO) 

och bandbredden vid 6 dB:s dämpning 

l iII minst 5 kp/ s. 
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Fiå. 13. GenereJ la frehen skurvor för bandfilter. 

Mellanfrekvensen väljes som förut 

till 475 kp/ s. Första åtgärden blir nu 

att dimensionera kretsarna. Eftersom 

det ur förstärkningssynpunkt är fördel· 

aktigt att ha stort värde på Zf; som 
enligt ovan är = L/ 2rC, så bör tydligen l 

vara litet och förhållandet L/ C stort. 
Det förra uppnås genom att konstruera 

spolarna så, att Q-värdet wL/ r är stort. 

L/ C-förhållandet kan uppenbarligen teo· 

retiskt göras mycket stort, då j u ett 

mindre C-värde motsvaras av ett större 

L-värde vid oförändrad resonansfrek

vens. Emellertid vill man inte göra C 

alltför liten, emedan kretsen då blir 

känslig för variationer i strö- och rör· 
kapacitanser. Strökapacitansen innehål

ler en resistiv komponent, vilken dämpar 

kretsen, varför denna kapacitans bör 
vara liten i förhållande till avstämnings

kondensatorn. Vidare är strökapacitan. 

sen starkt temperaturberoende. Rör

kapacitansen är beroende av reglerings· 
spänningens storlek vid automatisk 
volymkontroll och ändras givetvis vid 

rörbyte. Vanligtvis ligger värdet på av
stämningskondensatorn mellan 100 och 

400 pF. Här väljer vi C=150 pF, och 

erhålles därmed: 

l 
L = 4 2 2C = ;r Ini 

l 
4;r~ . 0,4752 • 1012 • 150 . W-J ~ 

L=735,uH. 

Spolens Q-värde antages vara 200, 

och därmed ha vi alla erforderliga ut

gångsvärden. 

Andra liltret. 

Lämpligast är, att börj a med andra 

bandfiltret, dvs. det, som ligger när

mast demodulatorn. Vi bestämma först 

kretsarnas effektiva godhetstal och där· 

ur det geometriska medelvärdet, vilket 

på grund av diodsträckornas dämpning 

kan väntas bli ganska lågt. 

De faktorer , som verka dämpande 

på andra filtrets primärkrets aro: 

Inre motståndet hos MF-röret 

(EF22, vilket enligt tabell har 

Ri =1,2 Mohm) 0,83 ,uS 

Kondensatorns förlustmotstånd 0,05 liS 

Förbindningar 0,05 ,uS 

Tilledningar till röret 0,20 pS 

A VK-diodens dämpning 1,80 JlS 

Summa 2,93 ,ItS 
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Effektiva Q-värdet för kretskapaci
tansen erhålles ur: 

wC 
QC1 = -C 

1 

Här är wC= 2n' 0,475 . lOG. 150 . 
- 10-12 = 4,47. 10-\ 
och C= 2,93 . 10-6 S, alltså: 

447 '10-4 


QCl = 2,93. 10-6 = 153 


Kretsens effektiva Q-värde är: 

1 1 1 

~ = 200 + 153" ; 


Ql =86,5 
För andra filtrets sekundärkrets er

hålles dämpningarna: 
Demodulatordioden 2,50 ,uS 
Kondensatorns förlustrnotstånd 0,05 ,uS 
Förbindningar 0,05 pS 

Summa 2,60 fiS 

447'10-4 


QC2= 2:60 .10-0 =172 


1 1 1 
- -- + - 
Q~ 200 172 
Q2=92,5. 

Geometriska medelvärdet för andra 
filtrets Q-värde: 

Ql l " Y86:5- 92,5 = 89,3",89 
För att kunna bestämma andra filt

rets dämpning för ,1f= 9 kpl s beräkna 
vi QF, som blir: 

2·9 

QnF =89 475 =3,37 


På försök sätta vi Qk = 1 o.ch erhålla 
då ur kurvorna i fig . 13 en dämpning 
av ,1/=9 kpls av 15 dB. 

F årsta filtret. 

I första filtrets primärkrets återfin
nas följande dämpande faktorer: 
Inre motståndet hos blandar
röret (ECH21), vilket enligt 
tabell har Ri =I,4 Mohm) 0,72 IlS 
Kondensatorns förlustrnotstånd 0,05 pS 
Förbindningar 0,05 ,uS 
Tilledningar till röret 0,20 fIS 

Summa 1,12 pS 

4,47' 10-4 


Qca = 1,12' lO-n =400 
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111 
Q3 = 200 + 400; 

Q3 = 133 
Dämpande faktorer i första filtrets 

sekundärkrets : 
Kondensatorns förlustrnotstånd 0,05 flS 
Förbindningar 0,05 flS 
Galleriäcka 0,50 flS 

Summa 0,60 

4.47· 10-4 

QC4 = 0,60 . 10-6 = 745 

111 
Q.j . 200 + 745; 

Q.j :c, 158 

Geometriska medelvärdet för förita 
filtrets Q-värde: 

QI = y133 ·I:';l:l -·' 145 
Då ar 

2·9 
Q/F=145 475 '--=5,5, 

varmed ur kurvorna erhålles dämp-. 
ningen 23,6 dB för ,1f=9 kpls om 
Qk=l. Tillsammans med andra filtrets 
dämpning blir då totala dämpningen för 
,1f=9 kpls 39 dB, vilket i det närmaste 
överensstämmer med det begärda vär
det. 

Bandbredden skulle enligt förutsätt
ningen uppgå till minst 5 kpl s vid 6 
dB:s dämpning. Vi undersöker därför 
hur stor dämpningen blir för 2!1f= 5 
kp/s. För första filtret blir: 

5 
Q7F = 145 475 = 1,53, 

varmed ur kurvorna erhålles dämp. 
nIngen 3,6 dB. För andra filtret blir: 

5 
QnF=89 475 = 0,94, 

vilket ger dämpningen l dB. Totala 
dämpningen för 2,1f= 5 kpl s blir allt
så 4,6 dB, varför den uppställda ford
ringen på bandbredden är väl uppfylld. 

Fårstärkningen. 

Förstärkningen kan beräknas med 
hjälp av ekvation (1), vilken ges for
men: 

I det genomgångna exemplet är QJ.: 
i båda filtren = l , och då är enligt (4) 

Zt = ~n " vilket kan omräknas: 

Ra L wL 1 Q
2 = 2rC = - r- ' 2wC - 2wC 

Förstärkningen från MF-rörets galler 
till andra filtrets sekndärkrets blir då 
med det använda lVIF-röret (EF22) , som 
enligt tabell har S = 2,2 mA/V: 

Q 
an =S2wC = 2,2 .10-3 . 

89 
2 . 2n . 0,475' 10(; . 150 . 1O-1~ 

an=219 ggr. 

Från blandarrörets galler (ECH211 
med S = 0,75 mAIV till MF-rörets gal
ler blir förstärkr;ingen: 

a/=0,75 ,10-3 . 


145 

. '2 . 2n . 0,475' lOG '150 . 10 1~ 


UI= 122 ggr. 


Totala förstärkningen från blandar
rörets galler till andra filtrets sekundär
krets : 

atot = al' all = 122.219 = 26700 ggr. 
Den genomgångna MF-förstärkaren 

har alltså följ ande värden och egenska
per: 
Avstämningskondensatorer C= 150 pF. 
Avstämningsspolar L=735 ,uH och 

Q = 200. 
Kopplingstalet Qk = 1 (kritisk kopp

ling) för båda filtren. 
Bandbredd för 6 dB:s dämpning större 

än 5 kp/ s. 
Dämpning av ,1f= 9 kp/ s 39 dB. 
Förstärkning 26700 ggr. 
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Några synpunkter på ljudåtergivning 

Av ingenjör GUSTAF HAMMARLUND 

~ nedanstående artikel redogöres för några grundläggande fakta'l 

I ' och problem beträffande ljudåtergivning. 

~-----------------------------------~ 
Vad är distorsion? 

Den distorsion som uppträder i appa
ratur fö r återgivning av tal och musik 
kan i huvusak uppdelas i tre slag. 
1. 	 Distorsion genom olikformig över

föring i upptagnings- och återgiv
ningsapparatur av de frekvenser, 
som ingår i de ljudsvängningar, som 
skall upptagas och återgivas. (Lin
jär distorsion). 

2. 	 Distorsion genom uppkomsten av 
nya frekvenser i form av övertoner 
och kombinationstoner, som bildas 
i upptagnings- och ' tergivningsap
paratur. (Olin j är distorsion eller 
klirr) . 

3. 	 Störningar av olika slag såsom rör
brus, motståndsbrus, överhörning 
från närliggande stationer, atmosfä
riska störningar m. m. 

Hur inverkar disto rsionen vid ljudäver

fä ring? 

Fränvaron av ett antal oktaver spelar 
ingen roll vid elt teleIonsamtal, inte h 1
ler bryr sig en radiolyssnare om di tor 
_ionen, om proo-rammet är synnerligen 
intressant. Å andra sidan irriteras en 
musikers känsliga öra av kombinatiOl1 s
loner och fel ande frekvens r vid repro
duktion av ett orkesterframfö rand . 

I allmänhet är radioly nama till
fredsställda och tolererar distorsionen 
som någonting nödvändigt. ågra 
nämnvärda förbätt ringar i fråga om 
ljudkvalitet har heller icke åstadkom
mits under de senaste tio åren och ra
diolyssnarna har helt enkelt vant sig 
vid att lyssna på musik m d bas - och 
framför allt diskant - kraftigt beskur-
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na. Det måste dock framhållas, att 
frånvaron av ett antal oktaver icke gör 

musiken direkt onjutbar. 

Försök har gjorts under de senaste 
åren att utöka frekvensbandet med en 

eller annan oktav, men resultatet har, 
åtminstone för de fles ta öron, blivit en 

missräkning. Detta »ljusare» band är 

mera oangenämt än det vanliga mjuka 
»bommandet»; man är ofta tacksam 

för en tonkontroll, som eliminerar den

na onjutbara »hårdhet». 

Man frågar sig nu varför icke en 

h ögtalare, som vid mätning ger kon

stant effekt inom ett stort frekvensband, 

kan g~ ett tillfredsställande resultat vid 

överföring av tal eller musik. Svaret är 

att övertoner och kombinationstoner do
minerar i det övre registret, och därför 

är det oftast bättre att skära bort allt
sammans, än att höra på en blandning 

av falska toner, som maskerar den för
bättring, som en utökning av det övre 
regi tret ger. 

dB 
20 

10 

o 

-10 

-20 

DK 534.85.621.396.834 

Vilken distorsion kan tillåtas? 

Utökandet av frekvensbandet med ett 
antal oktaver är en relativt enkel upp
gift, men sett mot bakgrunden av vad 
som nyss anförts, kan åtgärden kn ap
past anses som någon kvalitetsförbätt
ring. För att det bredare frekvensban
det skall komma till sin rätt, fordras 
nämligen en kraftig sänkning av distnr
sionsnivån; först då blir återgivningen 
njutbar och kvaliteten förbättrad. 

För att få en uppfattning om den dis
torsion, som kan tillåtas vid musikåter
givning, bör man lämpligen studera 
vilken effekten som skall överföras inom 
olika delar av frekvewbandet, vid in
och avspelning av musik. 

Fig. l visar en sådan kurvat, visande 
förh Ilandet mellan ljudeffekten per 
oktav och totala medeleffekten vid in
pelning av ett orkesterstyke. Som ut

gi\.ngspunkt för beräkningarna har valts 
kurva 2, vilken visar en medelkurva för 
effektfördelningen. 

För tt man skall få en uppfattning 
om vilka spämliugar, som i ett visst 

'HE TEY Fl: Radio Engineering Handb ook. 
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Fig. 1. Kurvor visande förh ållandet mellan Ijudcff,'kten pr oktav och tota la medeleffekten vid 
avspelning av ett orkesterstycke. Kurva l visar maximala loppeffekten och kurva 2 mes t sanno· 
lika toppeffekten under l / S·sek. intervalIer pr oktav i förhållande till totala medeleffekten 

under 15-sek. inten'aller. Totala medeleffekten är 0,1 W = O dB. (Efter Fletscher.) 
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ögonblick förekomma inom olika delar 

av frekvensbandet vid dylik musikåter

givning, måste kurvan omräknas från 

effekt- till spänningskurva. Denna visas 
i fig. 2, kurva 1. Spän,ningen har angi

vits dels i procent av maximala spän

ningen, dels i neper under densamma. 

Denna spänningskurva äger emellertid 

giltighet endast under förutsättning, att 

effekten i varje ögonblick alstras av ett 

lika stort antal frekvenser inom var je 

oktav. Detta skulle vara liktydigt med, 

att endast en frekvens förekommer inom 

varje oktav, eftersom inom lägsta före
komman(le oktaven endast grundtonen 

kan förekomma. I praktiken gäller gi

vetvis icke detta. I 'Stället ökar antalet 
frekvenser enligt uttrycket 2/1- 1, där n 

är antalet oktaver från den lägsta räk
nat. 

Omräknas kurvan enligt fig. l, så att 

den istället för att visa effekten per ok

tav, visar effekten för ett visst godtyck

ligt frekvensband, och uppritas motsva
rande spänningskurva, erhålles ,kurva 

2 i figur 2. Denna spänningskurva äger 

sålunda sin giltighet under förutsätt

ning att samtliga inom frekvensbandet 
uppträdande frekvenser till sin storlek 

följ er denna kurva och till antalet är 
lika med 2"-1 inom resp. oktav, där n 

är numret på oktaven. 

Båda kurvorna ha erhållits ur samma 

effektkurva enligt fig. l med den skill· 

naden , att spänningskurvorna beräknats 
enligt de båda ytterlighetsfall, som teo

retiskt kan tänkas uppstå. Kurva l har 

erhållits ur ett minimum av frekvenser 

med högsta möjliga spänning för resp. 
oktav. Kurva 2 har istället erhållits ur 

ett maximum av frekvenser med lägsta 

möjliga spänning för resp. oktav. Båda 
beräkningssätten måste ge samma resul

tat för den lägsta förekommande grund

tonen, varför kurvorna i denna punkt 

måste sammanfalla. Från denna punkt 

divergera de med en hastighet av 0,35 
neper per oktav. 

Om effektkurvan enligt fig. l i ett 

visst ögonblick äger giltighet, måste de 

i detta ögonblick uppträdande spän

ningarna till sin storlek ligga inom det 

streckade området i fig. 2. Närmar sig 

spänningsvärdet kurva l, skulle detta 

betyda, att endast en frekvens inom 

varj e oktav dominerade. Närmar sig 

återigen spänningsvärdet kurva 2, be

tyder detta, att effekten inom exempel
vis 8:e oktaven fördelar sig mellan 128 

frekvenser (övertoner). Bägge alter:na

tiven äro säkerligen i praktiken lika 

orimliga. 

Man kan kanske antaga, att antalet 

frekvenser av betydelse inom resp. ok

tav ökar enligt uttrycket 2"- 1, var

vid den streckade medelkurvan i fig. 2 

erhålles. Kurvan visar, att de maximala 

spänningstopparna erhålles vid 300
400 p/s. Om dessa i ett vi'Sst ögonblick 
uppgår till ca 50 V äro de sannolika 

spänningarna för exempelvis 50 p/s ca 
.5 V och för 12 kp/ s ca 0,5 V. 

Kurvan visar vidare, att om frekvens 

bandet utökas med två oktaver uppåt 

(från exempelvis 3 kp/ s till 12 kp/ s), 
frekvenser införas vars medelniyå lig

ger 2,5 neper lägre än tidigare. Att det

ta medför större krav på en låg distor
sionsnivå, för att detta svagare register 

skall uppfattas ren t, torde stå fullt klart. 

Att i siffror ange vilken distorsions
ni vå, som kan tolereras är mycket svårt, 

särskilt som densamma varierar högst 

avsevärt, beroende på hur den uppkom

mit. Den direkta övertonsbildningen i 

form av l-sta och 2-dra övertonen är 

gi vetvis icke på långt när så »farlig» 

som kombinationstoner mellan höga 

och låga frekvenser. 

Skulle man våga sig på att antaga, 

att distorsionsnivån borde ligga om

kring l 70 av medelnivån för olika de

lar av det överförda frekvensbandet, 

betyder detta, att densamma vid exem

pelv~s 12 kp/ s måste ligga bättre än 9 

neper under medelnivån vid 400 p/ s, 

dvs. spänningen på uppkomna kombi

nationstoner vid frekvensen 12 kp/ s får 
endast vara 0,1 promille av maximala 

medelspänningen inom det överförda 

bandet. 

Man kan kanske hoppas, att denna 

stränga fordran är tilltagen något i 
överkant, men en sak står absolut klar, 

att vill man förbättra ljudkvaliteten i 
radiomottagaren genom att utöka fre
kvensbandet, är det nödvändigt att sam

tidigt hålla nere distorstionsnivån med 

alla till buds stående medel. 

Att problemet om högklassig ljudåter

givning sannerligen inte är lätt, torde 
framgå av vad som sagts. Den läsare, 

som försökt eller eventuellt tänker våga 

sig på försöket, att förbättra ljudkvali

teten utöver den gängse förekommande, 

bör därför inte förtvivla, om resultatet 

i första omgången icke helt blir det 
väntade. 
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Fig. 2. Spänningsnivån vid olika frekvenser vid avspelning av ett orkesterstycke, beräknad ur 
kurva 2 i fig. 1. Se texten. 
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Hur skall frekvens området utökas? 

Beskärning av frekvensbandet sker 

en ordinär mottagare dels i mellanfre

kvensens bandfilter och dels i LF-delen 

(i LF-delen huvudsakligast i utgångs

transformatorn och högtalaren). En ut
ökning av frekvensbandet kan givetvis 

endast komma ifråga för lokalstationens 
del, för vilken signalspänningen är så 

hög, att man kan avstå från alltför se
lektiva HF-kretsar; man kan då använ

da en rak högfrekvensförstärkare med 

en enda avstämd krets, och tack vare 

den höga signalspänningen, kan man i 
lämplig likriktare hålla distoTsionsnivån 

mycket låg vid ingången till lågfrekvens. 
förstärkaren. 

och med lågfrekvensförstärkaren 

börjar emellertid svårigheterna. Utök

ningen av registret med ett par oktaver 

motsvarar en förstärkningsökni ng för 
höga frekvenser med kanske 2 a 3 neper 

med en motsvarande försämring av dis

torsionsnivån som följd. 

Att bygga en förstärkare för hela det 

önskade frekvensbandet med tillräckligt 

läO'D distorsion möter emellertid inga 
större svårigheter. Genom kraftig mot

koppling kan man nämligen utan vida

re hålla nere klirrfaktorn vid några 

tiondels procent. 
Att överföra hela frekvensbandet 

med en enda högtalare torde däremot 
icke vara lämpligt. Dels torde det vara 

omöjligt, att åstadkomma en högtalare 
med rak återgivningskurva för hela fre

kvensbandet, dels uppkommer en icke 

oväsentlig distorsion i s j äl va högtala. 
ren. Den felaktiga frehenskurvan för 

högtalaren skulle visserligen kunna 

kompenseras med frekvenskorrektion i 
LF-förstärkaren , men kvar skulle ändå 

stå den icke-lin j ära distorsionen. 

Storleken på denna ' distorsion varie· 

rar avsevärt med högtalarkonstruktio

nen , men här, liksom när det gäller dis

torsionen i övrigt, är det icke de direk

ta övertonerna, som äro farligas t, utan 

kombinationstoner mellan låga och höga 

frekvenser. 
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Kombinationstonerna. 

Uppkomsten av dessa kombinations

toner kan fÖJ1klaras med Dopplers prin

cip. Det klassiska exemplet på denna 

princip är tåget, som med pådragen 
ångvissla rusar förbi. När tåget närmar 

siO'D verkar frekvensen högre, än när 

det avlägsnar sig. Samma fenomen upp

står i högtalaren, som samtidigt svänger 
med låO'a frekvenser med stor amplitudD 

(tåget) och höga frekvenser med liten 

amplitud (ångvisslan). 

Den distorsion , som uppkommer på 

detta sätt kan, åtminstone delvis elimi

neras om frekvensbandet uppdelas på 
två eller flera högtalare. 

Det finns nu i marknaden ett flertal 

s. k. kombinationshögtalare, vilka di

rekt kunna anslutas till bredbandsför

stärkaren. För att uppdelningen av fre

kvensbandet skall få önskad effekt, är 

det emellertid nödvändigt, at,t högtalar

na förses med något slag av filter. Mot 

detta arrangemang talar emellertid svå

righeten att erhålla tillräcklig spärr

dämpning i dessa filter och vad värre 

är, de medföra att högtalarna icke inom 
alla delar av bandet drivas över en i 

förhållande till högtalarimpedansen låg
ohmig impedans. Även detta är nämli

gen ett viktigt led i bekämpandet av 

distorsionen. Genom att högtalaren ar

betar över en låg utgångsimpedans 

dämpas bland annat dess resonanstop

par och även distorsionen i övrigt blir 

lägre. Den gamla regeln, att trioder 
skulle vara bättre i utgångssteget an 

pentoder, får här sin förklaring. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras, 

att den nödvändiga breddningen av re
gistret är relativt enkelt att utföra, men 

att en samtidig sänkning av distorsions

nivån till ett minimum, som för vissa 
former av distorsionen ligger i närhe

ten av hörbarhetsgränsen , är en betyd

lig svårare konstruktionsuppgift. 

Att över huvud taget ge sig i kast 
med denna uppgift utan tillgång till en 

relativt närbelägen sändare är dömt att 

misslyckas. Detta hänger samman med, 

att det krävs hög signalstyrka för att 

signaljstörningsförhållandet skall bli 

tillräckligt högt och för att man utan 

oläO'enhet skall kunna arbeta med ose-D 

lektiva ingångskretsar. Man får heller 

icke ställa några större förhoppningar 
till återgivning av grammofoninspel· 

ningar. I varje fall äro de grammofon

skivor, som hittills funnits i handeln, 

behäftade med alltför kraftig distor

sion. I första hand är det »nålraspet», 

som dominerar men dessutom är fre

kvensbandet kraftigt beskuret uppåt och 

klirrdämpningen alltför låg. Visserligen 

ha under de senaste åren amerikanska 

grammofonskivor med låg nålraspnivå 

och ett utökat frekvensband kommit i 

marknaden, men den låga klirrd8mp

ningen omöjliggjorde fortfarande en 
njutbar bredbandsåtergivning. I varje 

fall cräller detta de skivor, som författa-D 

ren varit i tillfälle att prova. 

Den verkligt förstklassiga Ijudåter· 

O'i vninO'en kan därför påräknas endastD D 

vid rundradions direktutsändningar . 
Emellertid äro - tyvärr - även dessa 

sändningar behäftade med vissa brist

fälligheter, vilka visserligen sakna be· 

tydelse så länge mottagning sker med 
ordinära radiomottagare, men som 

framträda vid en radikal förbättring av 

mottagningsanordningarna.1 Dessa för· 

hållanden torde dock - får man hop· 

pas - avsevärt komma att förbättras i 

framtiden, genom utbyggandet av det 

planerade trådradionätet eller genom 

övergång till bl. a. FM-sändare och ge

nom tillkomsten av förbättrade studio

anordningar i det nya radiohuset. 
Vidare torde i framtiden - när över

föring i rundradion av större frekvens
områd: n kommer till stånd - en om

'm. a. är brum nivån från studionanläggningar 
och sändare, speciellt mikrofonförstärknrna, 
alltför hög och skulle utan större svårigheter 
kunna väsentligt sänkas. Större fordringar 
skulle kunna ställas på klirrdämpningen, vil
ken i hög grad försämras genom alltför kral· 
tiO' modulation av sändarna. Den kraftiga mo· 
d~lation, som f. n. tillämpas, lär motiveras 
med, att sändarnas räckvidd därigenom ökas, 
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värdering av den bästa mikrofon place

ringen bli aktuelL Vid överföring av or
kestermusik med tillräckligt tonregister 
blir icke längre den bästa mikrofonpla
ceringen omedelbart bakom dirigenten 
eller överhuvud taget något läge, som 
troget l rger l j udet i omedelbar närhet 
av instrumenten_ Den erfarn e musikäls
karen väljer alltid, om han kar;, den 
10:de eller 20 :de bänkraden b..lkat, där 
den högre ordningens övertoner äro nå
got absorberade. Genom en liknande 
mikrofonplacering borde det vara möj
ligt att överföra något av konsertsalens 
speciella akustik till det rum, där åter
givningen sker. 

Avsaknaden av stereofonisk repro
duktion samt skillnaden i akustik mel
lan det rum, man lyssnar i och det rum 
där mikrofonen är placerad, äro även 
faktorer att räkna med. lan to rde 
emellertid icke få ställa alltför stora för
hoppningar till betydelsen av den ste
reofoniska reproduktionen , fråmett att 
den av ekonomiska skäl knappast torde 

UNDER 1951 
, 

k omm 'r m ånga intressanta 

k oustruktiousbeskrivningar i 

POP 	 LÄR RADIO! 

Nltgra exempel: 

Konstruktion<>be -kri ning i en serie om 
tre artiklar för teleuis ions mOlllJgare 
(proj ekt ionsmottagare ) , passa nde det 
svenska televisionssyslemct. Bild rör 
Philips MW 6/2 som ger bilustorlek 
35X45 cm. 

• 

Tre-kanaljörstärkare {ör bästa möjliga 
ljudAt rgivning. En verkl igt intres ant 
sak, . om ingen bör för umma alt ta 
del avI 

• 

KOllSlrukt ionsbcskrivning \ FM-mot
tagare m ed induktioTtJdeleklor metl en
dast fy ra rör. En överr aska nde enkel 
od, lä ubyggd F M-mQ ttagar,· . 

• 

De~5utom konstruktionsb krivningur 
för en 4-rörs super med subminiatyr
rör, en 150 W am<Lrörsiindarc, antenn.· 
anläggniTlff för amatörbanden, rörvolr
meter med anodjordllt jörstärkarsteg 
m. m. 

vara genomförbar Inom överskådlig 
framtid. 

Förverkligandet av de synpunkter, 
som framkommit i denna artikel, bety
der en avsevärd kostnadsökning för 
mottagardelen, men denna torde för 
den kräsne musikälskaren uppvägas av 
den förbättrade ljudkvaliteten_ En ljud
kvalitet, som verkligen möjliggör ett 
konstnärligt avnjutande av ett orkester
framförande. 

T re.kanalförstärkaren 

Vi ha tydligen kommit fram till tre 
viktiga synpunkter att beakta vid kon
struktionen av lågfrekvens&nläggningen: 

L Kraftig motkoppling i förstärkaren. 
2. 	Låg impedans mot högtalaren. 

ppdelning av frekvensbandet på 
flera h ögtalare. 

En förstärkare för förstklassig lj ud
återgivning baserad på de principer som 
angivits har konstruerats av författaren. 
Denna förstärkare, som kommer att be-
skri vas i en serie artiklar, har frekvens

bandet uppdelats i 3 kanaler med fre· 
kvensdelning vid 400 och 2500 p/s. 

Elt m ycket förenklat blockschema 
över mottagaren visas i fi gur 3. 

:1..500- '5000 p/~ 

Fi . 3. Dloc.k chcma rör 3-kanalförstärkare, 
som kommer att beskrivas i en serie ar tiklar 
i kommande nummer av POP LAR RADIO. 

I figuren beteckn ar: 

D Distansmottagare. The Hallicraf
ters CO typ SX-42. 

L Lokalmotlagare för tråd radio. 
p 	 1 ålmikrofon. General-Electric 

modell lRM6C. 
G 	Förstärkare till nålmikrofon. 
NI 	 Mellanförstärkare för frekvens

bandet 20-15 000 p/ s och i sam
band därmed volymkontroll samt 
bas- och diskantkontroll. 

fo 	Variabelt lågpassfilter med gräns
frekvenserna 7 500, 6 000, 4 500 

p/ s. 
fl Lågpassfilter med gränsfrekvens 

vid 400 p/ s. 
f2 Bandpassfilter för frekvensbandet 

400-2500 p/ s. 
fs Högpassfilter med gränsfrekvens 

vid 2500 p/ s. 
Fl, F2, F3 Kraftförstärkare för resp. 

kanaler. 

Hl Bashögtalare. Diameter 15 tum. 
H 2 Mellanhögtalare. Diameter 12 

tum. 
H 3. 	 Diskanthögtalare. 

Hz och H3 är en s. k. kombina
tionshögtalare. 

tgångsimpedansen för · kraftförstär
karna är ca 0,2 ohm, högtalarimpedan
sen ca 8 ohm och ma imala uteffekten 
ca 5 watt för förstärkarna F l och F ~ 

och ca 4 watt för F 3· 

~----------------------------, 

PÅ 3 SÄTT 
kan Ni nu prenumerera på 

POPULÄR 

RADIO 


l. 
Genom alt r inga 227560 »tid
skriftsa,vdelningen). Januari
numret sänd då mot l'ostför
slwtt p prenumerationsa.vgiften , 

2. 
Genom att insända prenumera
tionsa vgiften å postgirokonto 
196564. Lämpligen Imn medföl
jande inbetalningsl{ort använ
das. 

3. 
Genom att postprennmel'era pli 
tidningen under 1951. 
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En direktvisande imp edansmeter 

F ör precisionsmätningar av resi

stanser, reaktanser eller impedanser 

av godtyckligt slag användes i all

mänhet bryggkopplingar av olika 

sla".. För många arbeten är emeller

tid fordringarna på. precision inte så 

stora medan däremot önskemålet om 

snabb mätning är särskilt påträng

ande. F ör dylika enklare mätningar 

är instrument av »ohmmeter-typ'» 

lämpligare; de ge ett värde som vid 

noggrann kalibrering kan stämma 

inom ± 2 %. Det instrument, som 

kommer att beskrivas här, använder 

denna princip för snabb uppmätning 

av impedans er. 

Ohmmeterns princip. 

Fig. l visar principschernor för två 
olika slags ohmmetrar. I båda fallen be
står mätningen i princip aven j ämfö
relse mellan den inre resistansen, R, och 
den yttre resistans, som skall mätas. 

I schemat vid (a) är .kopplingen så 
ordnad, att en kortslutning av provkon
takterna kommer instrumentet, en mA
meter, att göra fullt utslag, och detta 
bli r alltså nollpunkt för motståndsska
lan. Inkoppling av ett yttre mot;; tilnd 
kommer utslaget att minska, och instru
mentet kan kali breras direkt i resistans. 

I koppling (b) gör in trumentet, en 
voltmeter, fullt utslag, när ingen förbin
delse finn es mellan de båda provkon
takterna. Om ett yttre motstånd anslu
tes kommer detta att tillsammans med 
R verka som en potentiometer. Även här 
kan skalan kal ibreras direkt i resistans, 
men den na kalas nollpunkt bli r den
samma som instrumentets viloläge. 

I båda fallen kommer ett yttre mot
tånd, som är lika med R (egentligen 

lika med effektiva inre resi~ tansen, dvs. 
R+instrumentresistansen) att ge ett ut
slag över halva skalan . Skalorna för de 
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båda kopplingarna bli rakt motsatta 
varandra. 

Ohmmeterprincipen tillämpad fö r 

impedans mätning. 

Om instrumentet användes tillsam
mans med en växelström källa, kan sam-

el 

frO

a. b 

Fig. L (Överst.) Principschema för två olika 
slag av ohmmetrar. a ) med mA-meter. b) med 

voltmetel 

Fig. 2. (Nedan.) 2-pol med kon stant impe· 
dans, vars fasvinkel kan varieras genom änd
ring av potentiometerns läge. a) med ideella 
reaklanselement. b) med reaklanser med för

luster. 

ma skala användas, förutsatt att både 
det inre och det yttre motståndet äro 
rena resistanser. Om däremot det ena 
dessutom har någon reaktans, kommer 
mätresultatet att påverkas av det fak
tum, att hela spänningen över dem inte 
är den aritmetiska summan av delspän

2 

r 

o 
R
2' 

ningarna utan = vektorsumman av elp 
två fasför kjutna delspänningama. 

Om man emellertid på något sätt kan 
ge hAde den inre och den yttre impedan
sen samma fagvink I, k n mätninge 
fortfarande göras som n jämförelse. 
Hä rav framgår, att d t fordras ett nät, 
ars impedans är k onstant, men vars 

fasvinkel kan v ri ra -, å att den över
ensstämmer med den yttre impedansens, 
för att ersätta R i fig. 1. 

Fasvridande nät. 

Fig. 2 visar en impedans, vars fasvin
kel kan varieras, men som bibehåller 
praktiskt taget konstant impedans vid 
den frekvens, för vilken den konstrue-' 
rats. De ingående detaljernas värden 
väljas så, att impedansen i potentiome
tems båda ändlägen är lika med impe
dansen i mittIäget. Under dessa omstän
digheter, och om man använder rena re· 
aktanser, som fig. 2 visar, skulle impe
dansens fasvinkel kunna varieras mel
lan ungefärligen 70,5° induktiv till 
70,5° kapacitiv, med den variation i im
pedans, som framgår av fig. 3. Den to
tala impedansvariationen skulle uppgå 
till ungefär 6 % av medelvärdet, dv . 
impedansvariationema skulle alltid lig
ga inom ± 3 % av detta värde. 

I praktiken går det dock inte aU 

åstadkomma rena r aktanser. Detta kan 

3~ ~~ ..: -::  ;:.;;:

Med 
~ ~r -

Min 
...:..... 10.. 

o 

F ig. 3. Rela tiv ändring av impedansen hos 2-pol 
en!. fig. 2 a vid olika läge hos potenliomelern. 
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Fig. 4. Ändring av resulterande impedans (undre kurvan) 
och max. fasvinkelavläsning (övre kurvan) vid olika värden % resistans i reoktonselementen 
på resistansen i reaktanselementen. Resistansen är uttryckt Fig. 5. Erforderlig reaktans Zo i förhållande till potentiometerns resis tam 

i 0/0 av reaktansen i rea.ktanselementen. R vid olika värden på 

emellertid vara till fördel och öka in

strumentets noggrannhet. Om en induk

tans med känd förlustresistans använ
des, och en lika stor resistans kopplas i 

serie med .kondensatorn, minskas näm· 

ligen fasvinkelvariationen. Eftersom im

pedansen i potentiometerns ändlägen 

fortfarande är lika med impedansen i 

mittIäget, reduceras även impedansva

riationen. Detta visas grafiskt i fig. 4 

där den resistans, som ligger i serie med 

varje reaktans, angivits i procent av re
aktansen. 

Det bör observeras, att upp till mel
lan 10 och 20 % resistans i serie med 

varje reaktans medför en kraftig minsk
ning i impedansvariationen med blott en 

obetydlig minskn ing av fasvinkelvaria

tionen . Fig. 5 anger erforderlig reak

tans i förhållande till potentiometerns 

resistans för olika stor resistans i serie 

med reaktansen. Den prickade linjen ger 

värdena på den resulterande impedan
sen i förhållande till potentiometerns 
resistans. 

Det praktiska utJämndet. 

Fig. 6 visar det fullständiga schemat 

till ett instrument, baserat på denna 

princip, som ger mätvärden med en nog
grannhet av ± 2 % över området 0,2 
till 200.000 ohm, med möjligheter för 

fasvinkelvariation mellan --63° och 

+63°. Relativa mätningar kunna göras 

422 

utanför dessa gränser intill 0,05 ohm 

och l megohm. 

Kopplingen har byggts upp kring ett 

fasvridande motstånd på 50 kiloohm. 

Om en befintlig potentiometer använ

des, bör denna först uppmätas mycket 

noggrant, och de i kopplingen ingående 

detaljernas värden och kalibreringen 

böra avpassas så, att de överensstämma 

med den verkliga res istansen. En linjär 

potentiometer är lämpligast, eftersom 

den ger en så gott som linjär fasvinkel

kalibrering, och eftersom då också det 

fel, som orsakas av att en bit av poten

tio me tern kortslutes av glidkontakten, 

blir lika över hela skalan. 
Reaktanselementen ha resistiva kom

ponenter vilka äro 1/10 av reaktansen. 

För induktansen, som är försedd med 
järnkärna, betyder detta, att de sam

manlagda förlusterna måste vara lika 
med 10 % av induktansen vid den an 

vända mätfrekvensen. Kondensatorn har 

ett motstånd i serie. Av fig. 5 framgår 

resistanserna i serie med reaktanselementen. 

att den reaktans, som erfordras under 

dessa omständigheter, är 0,405 gånger 

den totala variabla resistansen. Om re

sistansen är exakt 50 000 ohm skall allt
så reaktansen vara 20250 ohm, och se

rieresistansen 2 025 ohm. Impedansens 

medelvärde blir 0,415 gånger den totala 
variabla resistansen, dvs. 20750 ohm 

I ingångskretsen sitter en potentiome
ter på 600 ohm, som användes för noll

j ustering_ Instrumentet gör fullt utslag 

för l mA och är försett med en instru

mentlikriktare. När en sinusformad mät

spänning användes (vilket är nödvän

digt för mätnoggrannheten) fordrar in
strumen.tet 1,11 mA för fullt utslag. Det

ta innebär, att det fordras ungefär 23 

volts ingångsspänning för att ge fullt 
utslag för kortslutning. En oscillator, 

som konstruerats att ge l watt över 600 

ohm, ger en spänning av ungefär 25 volt 

över ingångspotentiometern. 

En transformator med spänningsom

sättningen 10/1 och 100/ 1 ger en re-

IMPEOANf> 

o 

o 

Fig. 6. Fullständigt principschema för den 

Värdena på de olika komponenterna diskuteras i texten. 

direktvisande impedansmetern. 

. " ".- ' . \,\~ 

POPULÄR RADIO NR 12/1950 



....v 
v V 

./
V 

/"'"
V 

/v 
V 

/_ 400 

R o
2' 

Fig. 7. Fasvinkeln som funktion av potentiometerns läge. 

duktion av impedansavläsningen med 

100/1 och 10000/ 1 respektive. Primä

ren avstämmes med en kondensator, så 

att shuntimpedansen blir maximal och 

rent resistiv. 

Kalibreringsmetod. 

För att ge största noggrannhet över 

hela mätområdet, bör instrumentskalan 

vi a medelvärdet av impedansen, från 

vilken sedan en lika stor variation kan 

uppträda i båda riktningarna. För detta 

ändamål har man tillgripit en kali bre

ringsmetod, som tar hänsyn till effek

ten av transformatorns shuntimpedans 
vid ena änden av skalan och den totala 

serieimpendansen (bestående av instru

mentresistansen, förluster och den fas
vridande impedansen). Fig. 8 visar en 

typisk skala, konstruerad på detta sätt. 

Värdena äro för det mellersta mätom

rådet, så att samma skala kan användas 

för de båda andra områdena genom att 

Fig. 8. Visarinstrumentets gradering. 
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divideras, respektive multipliceras med 

100. 

Fig_ 7 visar vanatlOnen i fasvinkel i 

förhållande till glidkontaktens läge. Om 

motståndet är exakt linj ärt och vrid

60° ~A~VtNKEL &00 

Fig. 9. Fasskalans gradering. 

ningsvinkeln 300 0 
, blir den slutliga ska

lan sådan, som fig. 9 visar. Skalan ka

libreras med hj älp av motståndsmätning, 
som sedan överflyttas till vinkelvärden 
enligt fig. 7. 

Användning. 

Två inställningar behövas för att göra 

det kompletta instrumentet klart för an

vändning: j ustering av frekvensen och 

ingångsspänningen. 

Med områdesomkopplaren i läge 2 
eller 4 (som båda ger möjlighet till noll

justering) skall oscillatorns frekvens 

trimmas och ingångspotentiometern in

justeras så, att en vridning av fasvinkel
potentiometern från det ena ändläget 

till det andra kommer instrumentnålen 

att flytta sig symmetriskt mellan de 

båda gränsvärdena vid skalans »låga» 

sida, på ett sätt motsvarande fig. 3. 
Vid mätning på en impedans anslu

tes denna till utgångsklämmorna. Fas

vinkelpotentiometern inställes sedan så, 

att man får minimum utslag (högsta im
pedansvärde) på instrumentet. Skalan 

visar då direkt impedansens amplitud, 

och fasvinkelskalan visar impedansens 
fasvinkel vid mätfrekvensen. 

Detaljer. 

Induktansen: Denna beslår 

lindning med 5500 varv 0,06 
tråd på en stomme, passande 

av

mm 

till 

en 

(j) 

en 

7/16" kvadratisk kärna av f1-metall. 

Kärnan är uppbyggd med ett luftgap, 
vilket injusteras så, att man får en in

duktans med den önskade reaktansen 

vid arbetsfrekvensen. En lämplig arbets

frekvens är 600 eller l 000 p/ s. 
Transformatorn : Till denna användes 

en kärna av transformatorplåtar av för
lustfri typ. Även till denna kärna bör 

,u-metallplåt användas. Om annat kärn

material användes, minskar detta shunt

impedansen, vilket gör skalan mera 
sammanträngd. Lindningarna 

Primär: 2400 varv 0,15 mm . 

Sekundär 1: 240 varv 0,4 mm. 

Sekundär 2: 24 varv 1,2 mm. 

Varven böra räknas omsorgsfullt, ef

tersom noggrannheten är beroende av 

att varvtalsomsättningen är exakt l: 10 
resp. 10: L 

(Electronic Engineering) 

\ 
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4-rörs resemottagare med miniatyrrör 

( ,

I nedanstående artikel beskrives en 4-rörs batterisuper 

med ramantenn. I apparaten ingår miniatyrrör med 

mycket låg strömförbrukning, varigenom miniatyrbat

terier kunnat användas. Ytterdim"ensionerna är endast 

21 X 12 X 5,7 cm. ______________________________~J 

Moderna resemottagare har i allmän" 
het 4 eller S rör och är i allmänhet upp
byggda på följande sätt: 

4-rörsmottagare: blandare, oscillator 
+MF+LF+ slutsteg. 

5-rörsmottagare : blandare, oscillator 
+MF+MF+LF+slutsteg ; HF+blan
dare, oscillator+MF+LF+slutsteg. 

Det kan vara av intresse att närmare 
granska egenskaperna hos resemottagare 
av dessa typer för att klarlägga vad man 
kan vänta för resultat med dem. Till en 
början kan det vara lämpligt att under
söka vilken förstärkning, som man kan 
påräkna steg för steg i mottagare av 
dessa olika typer. 

Lågfrekvensdelen 

Lågfrekvensdelen är i re emottagare i 
allmänhet uppb yggd aven LF-pentod+ 

en LF-slutpentod. Slutpentoden (av mi
niatyrtyp ) ger vid 90 volt anodspänning 
max. ca 1 1/4 watt utgångseHekt vid 
12 % distorsion. Erforderlig galler
växelspänning skall då uppgå till ca 4,6 
volt. Förstärkningen i den föregående 
LF-pentoden är av storleksordningen 50 
gånger, varför ingångsspänningen på 
detta rör vid max. utstyrning av slutrö
ret måste uppgå till 4,6/ 50 = 90 m V. 

R äknar man med att den mottagna 
HF-signalen är modulerad till 30 % , be
tyder detta att HF-spänningen på detek
torröret skall uppgå till ca 270 m V för 
max. utstyrning ay slutröret. Vid lägre 
HF-spänning måste man räkna med dels 
begynnande distorsion i dioddetektom 
och samtidigt med snabbt minskande 
verkningsgrad i denna på grund av 
diod detektorns kvadratiska karakteristik 
vid små ingångssignaler . 

MF-delen 

Av detta resonemang framgår, alt 
man från MF-delen måste ha en MF
spänning av storleksordningen 300 m V 
för att man skall få max. effekt ur slut
röret. Skulle MF-spänningen vara större 
kan man ta ner den före LF·delen med 
volymkontrollen, för att utstyrningen av 
slutröret skall bli av lämplig storlek. 

Har man nu en mottagare med endast 
1 stegs MF, kan man räkna med, att för
stärkningen i MF-delen vid ett Q-vär
de = 120 och L = I ,2 mH för MF-trans
forma torn (ett vanligt värde för minia
tyrkomponenter ) kommer att uppgå till 
ca 45 gånger. Förstärkningen i blandar
steget för ett batteriblandarrör av minia. 
tyrtyp (exempelvis IR5) är ca 1/ 3 av 
MF-stegets, dvs. ca 15 gånger. För att 
på första LF-röret få ca 270 m V fordras 
det tydligen ca 270/45 . 15 = 400 f-lV på 
blandarrörets galler. 

Brusnivån 

Vi kommer nu till en mycket betydel· 
sefull omständighet i detta samman
hang : brusnivån. Man måste räkna med 
att blandarrör av den typ som kan kom· 
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möjligt) och den skäligen obetydliga 
BLAND. LL I MI' 15LUTSTEG ~ 1~ W förbättringen. + ose ' !Il 

I '-----' 

Ett extra HF.steg 

, v ----1----------+-----------+~~r+--~~---- Inte hell r ett HF-steg innebär någon 
verkligt påtaglig fördel i en mottagare 
av detta slag. Arbetar man med avstämd 
ram är kretsbru-'et i denna ~ å starkt at t 
förbättringen i ignaljbrusförhållandet 
blir ringa. Väljes förstärkningen till

BRUSSPANNIr-IG räckligt hög i HF-steget så att ekviva

Fig. l. Spänningsnivån i olika punkter aven typisk 4-rörs resemottagare. Modulatio lenta brusresistansen över blandarröret 
nen antages vara 30 %. kan försummas får man för en HF-pen

tod en ekvivalent brusr sistans av 20 
ma ifråga i reseradiomottagare har myc- inte apparatens ki:inslighet att öka, enär kohm. Ramens resistiva komponent är 
ket hög brusresistans (c_,-empelvis lRS denna är ,begränsad av brusspänn ingen emellertid fortfarande av storleksord
ca 170 kohm). på blandarrörets ingång. Då maximal ningen 120 kohm. Ekvivalenta brusresi-

Dessutom tillkommer kretsbruset i ra- utstyrning av LF-delen uppnås redan vid stansen på HF-röret blir 120+20 = 140 
men. I de fall denna ingår direkt som 400 f N ingångsspänning och då det för kohm vilket vid 6 kpl s bandbredd ger 
avstämningskrets är dess induktans vid njutbar mottagning krävs ca 200 fLV ca 3,4 fLV brusspänning dvs. effektiva 
konventionell uppbyggnad 0,3 mH; ingångsspänning på blandarröret skulle känsligheten blir knappt fördubblad. 

Q-värdet är av storleksordnnigen 150. endast en ökning av MF-förstärkningen Av vad som anförts framgår att en 4· 
Vid lVIpis ger detta en resistiv kom- med 2 ggr kunna utnyttjas effektivt. Att rörs mottagare av typen bland. osc.+ 
ponent hos ramen av 120 kohm. Totala öka MF-förstärkningen ytterligare inne- +MF+LF+slutsteg inte erbjuder vä
ekvivalenta brusresistansen på ingången bär endast en skenbar ökning av käns- sentligt sämre mottagningsmöjligheter 
av blandarröret blir sålunda 120+ ligheten, man hör kanske svagare statio- iin S-rörsmottagare. Fördelarna med 4
+170=290 kohm, vilket vid 6 kpls ner men brushalten blir besvärande. Det rörsmottagaren är dels enklare konstruk
bandbredd hos mottagaren ger en brus- kan ifrågasättas om ett extra MF-steg är tion och dels bättre strömekonomi än 5

spänning av motiverat med hänsyn till den försäm- rörsmottagaren. Det må emellertid på-

r 4· 1,37 ' 10-23 • 293 · rade strömekonomien (man vill ju att pekas, att om man nöjer sig med ett 

.290 .6000 '103 = 5,3 ,uV batterierna skall räcka så länge som extra oavstämt MF- eller HF-steg, blir 

För att mottagning överhuvud taget 
skall vara möjlig måste den mottagna 
signalspänningen vara av storleksord
ningen SXbrusspänningen dvs. ca 
25 ,uV. För brusfri mottagning krävs ca 
100Xbrusspänningen, dvs. 530 fN. 

En 4-rörs mottagare av denna typ , 
bland., osc+MF+LF+slutsteg, kräver 
tYdligen en ingångsspänning av storleks
ordningen ett par hundra ,uV för njut
bar mottagning. 

Vad vinner man nu med ett extra 
MF-steg eller ett extra HF-steg? 

1 extra MF-steg 

Det inses lätt att om man väsen tligt 
ökar förstärkningen j }lF·delen kommer 

POPULÄR RADIO NR 12/1950 

anger 
grund 

de 
av 

trakter 
in terferens 

där vid mörkrets inträde distorderande 
mellan mark- och rymdvA gor. Endast 

50, 10 och 2 m V Im-kurvorna, är inritad

fading uppträder 
tre fältstyrkekurvor, 

e. 

på 

42.5 

100 

10 

'mV ----i-~~-=~-t-----------+-----+----~----

100 

10 

I~V -+--+---------~-----------+-----+-____ +-___ 

~ fADINGGRÄNS 

H6REY 
1170 kr/f> I KlO kW 

o 50 \f.M 

-gk'rfstian#. • 

_ Es/t,.,- . 
= @ 
- ./..und 

ffa/må Simrish. 

Yslad 

Fig. 2. Fältstyrkekarta för rundradiostationen i Hörby. Det streckade området 
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Fig. 3. Principschema för resemottagaren. I fig. är en tvåpolig ström brytare utritad; den kan ersättas med en enpolig strömbrytare, in
kopplad enbart i glödströmskretsen, om man vill förse apparaten med automatisk strömbrytare enligt fig. 6. 

dock S-rör5mottagaren inte synnerligen 

mer komplicerad än 4-rörsmottagaren. 

Sambandet mellan fältstyrka och w

{!;ångsspänning 

Ytterligare en sak är av intresse i 

detta sammanhang. Vilken ingångsspän

ning på blandarröret erhålles vid viss 

fältstyrka från en sändarstation i en 

mottagare försedd med en ramantenn 

av det slag, som används j modellappa

raten ? Kan man ·komma åt detta sam

band är det uppenbarligen möjligt att 

bedöma hur signaljbrusförhållandet 

ställer sig vid mottagning av radiosta

tion er vilkas fältstyrka man känner till. 

Sambandet mellan fältstyrka och den 

från ramen erhå llna spänningen kan 

man komma åt genom mätningar. För 

ramantenner av det slag som här kan 

komma Hråga och för vilka man kan 

räkna med Q-värden hos ramen av 100 

till 200 kommer sambandet mellan fält

styrka och ramspänning att bli ungefär 

E,.= 3 E. Detta i'nnebär, att man från 

ramen erhåller en växelspänning i/tV 

räknat, som endast är ca 3 ggr så stor 

som fältstyr.kan i pVIm. Un gefär sam

ma resultat erhåller man med en enkel 

inomhusantenn, optimalt kopplad till 

signalkretsen. Med en utomhusantenn 

kan man i allmänhet vid konventionella 

kopplingar räkna med åtminstone 10 

gå nger större spänning. En utomhusan

tenn kopplad på lämpligt sätt till signal

kretsen betyder därför alltid en högst 

väsentlig förbättring aven mottagares 

prestationsförmåga. 

Av vad som hittills anförts framgår , 

att man måste ha en fältstyrka från sän

daren åtminstone av storleksordningen 

200 ,uVIm för att få någorlunda accep

tabel mottagning med en resemottagare 

av detta slag. Hörby bör sålunda enligt 

vad som framgår av fig. 2 under dagen 

kunna avlyssnas en bra bit utanför 

2 m V I m-gränse n. På mörka delen av 

dygnet försämras dock förhålland ena 

genom besvärande fading som börjar 

uppträda redan vid 2 m V I m-gränsen. 

Man kan ha god nytta av några erfa

renhetsvärden beträffande fältstyrkan: 

för de starkare europeiska stationerna 

kan man räkna med att fältstyrkan säl

lan överskrider l 000 lIV vid gynns3m

maste förhålland en. Fältstyrkan vari erar 

vid fading fr ån detta värde och ner till 

kanske några få j-N. 
Att märka är att v i här hela tiden av

siktligt bortsett från inverkan av motta

garens AVK-system. Vi har alltså tagit 

det ogynnsammaste fallet att mottagning 

skett på så ~vaga stationer, att mottaga

rens AVK-system ännu inte satts i funk

tion. 

Det må i detta sammanhang också på

pekas, att mottagarens brusnivå alltid är 

väsentligt läg re, när mottagaren inte är 
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C) Hål för volymroU 

O O e e o o 
1:0 MF-tr.o-r 

o~ Fästh&1 för cha55i o o o 
O-Anlenn 

O~Jord o. strömbrytare <:> <:>~ /
~------------------------------~i--

2.0:;' .. I Cho&si baklfrön 
Fig. 4. Borrningsplan för chassiet. Fig. 5. Borrningsplan för fästvinkel till chassiet. 

inställd på en station än då den är in· 

ställd på en svag station. Vid inställning 
på en stark station kan man räkna med 

att mottagningen åter blir brusfri på 
grund av att mottagarens A VK-system 
då har trätt i funktion och reducerat 

mottagarens känslighet. Orsaken till att 
bruset är mera framträdande , då motta
garen är inställd på en svag station än 
da den inte är inställd på någon st3tion 

alls hänger samman med att verknings· 
graden hos diodlikriktaren är mycket 
lag vid de små amplituder som härrör 
från enbart brusspänningen. När motta

garen är inställd på en station vars bär
våg är betydligt starkare än brusspän

ningen men inte tillräckligt stark för att 
påverka A VK-systemet, förskj uts arbets· 
punkten för dioden så, att dess känslig
het blir större. Härigenom lyfter man 
s. a. s. upp brusspänningen till diodens 

känsligare område, varför brusnivån 

blir mera framträdande, då mottaga
rens känslighet fortfarande är maximal. 

Principschemat 

Principschemat för mImatyrappara
ten visas i fig. 3. Som synes består mot

tagaren av ett blandarrör, lR5T, följt 
av ett LF-steg, l T4T, ett detektor- och 
LF-steg med röret lS5T och slutligen 

slutröret lS4T. Mottagaren är avsedd 
endast för mottagning på mellanvågs
området 600-1500 kpl s (200-500 
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Fig. 6. Automatisk strömbrytare för appara
ten. När apparatens lock uppfäll es, slutes 

glödströmmen. 

m). Mellanfrekvensen är 465 kp/ s; mel
lanfrekvenstransformatorerna är av mi

niatyrtyp. 
I högfrekvenssteget ingår i gallerkret

sen ramantennen, som är avstämd till 

den mottagna stationens frekvens med 
hjälp av gangkondensatorn CJ • Oscilla
torkretsen består av spolarna L1, L2, 

som lindats på järnpulverkärna. Signal

spänningen från ramen påföres blanclar
rörets galler (styrgallret) . Signalspän
ningen blandas med oscillatorspänning
en, och skillnadsfrekvensen uttages j 

blalldarrörets anoclkrets, där en mellan
frekvenstransformator avstämd till 465 

kpls ingår. Mellanfrekvensen förstärkes 
sedan i nästa steg. MF-röret är icke för
sett med automatisk volymkontroll, vil
ket emellertid i de flesta fall inte har 

nämnvärd betydelse. För att undvika 
överstyrning vid mottagning av närbe
lägen sändare, kan man vrida ramen 
så att signalstyrkan inte blir så stor att 
överstyrning av HF-röret och MF-röret 

uppträder. Mellanfrekvensen påföres se
dan en i röret lS5T inbyggd diod ; den 

likriktade MF-spänningen filtreras med 
avseende på högfrekvensen med hjälp 
av kondensatorn Ca och lågfrekvensen 
uttages genom volymkontrollen R4 på l 

megohm och påföres styrgallret i röret 
lS5T. Efter förstärkning av LF-spän

ningen påföres denna styrgallret i slut
röret. Slutröret får sin gallerförspän
ning över motståndet Rs, som är inkopp. 
lat i den gemensamma minusledningp.n 
från samtliga rör. Över Rs är en elektro
lytkondensator på 50 mikrofarad 1Il 

180 
s 

Remantenn 

0.3 mm EE. 20 varv 184,uH 

~Udda antal spik 

Fig. 7. Ramantennens utformning. Ramanten· 
nen lindas på en trästomm e, i vilken ett udda 
antal spikar inslagits. Antalet varv skall vara 

ca 20 med 0,3 mm isolerad koppartråd. 
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Fig. 8. Apparatens chassie urtagen ur lådan. Lägg märke till den Fig. 9. Apparatens chassie uttaget ur lådan. Här ses tydligt appa· 
kompak ta uppbyggnaden. 

kopplad. För att förhindra återkoppling 
över anodbatteriet, när detta blir urlad· 
dat och därigenom får högre inre resi· 
stans är en kondensator på 0,5 ,uF in· 
kopplad parallellt över batteriet. Härige. 
nom hålles inre impedansen hos ström· 
källan vid tonfrekvens och HF vid ett 
så lågt värde, att återverkan mellan ste· 
gen via strömkällans impedans förhind· 

ras. Utgångstransforrnatom TRI anpas· 

sar högtalarens impedans till ett för 

slutröret 1S4T lämpligt värde. 

Delarnas placering 

Delarnas placering torde framgå av 
fotografierna. Det hör kanske tilläggas 

att man givetvis får placera delarna så, 

att de passar de komponenter man för· 

fogar över. I modellapparaten ingår en 

m ycket liten högtalare av amerikansk 

typ, den är oval och man spar på detta 

sätt ganska mycket i utrymme. Om m n 

inte kan få lag på en sådan får man 

givetvis placera om så att det hela går 

i lås. 

OscilJatorspolen lindas på en Alpha 

spolstomme, typ A, som appliceras på 

chassiet på så sätt att trimskruven är lätt 

tillgänglig. För mellanfrek enstransfo r· 

matorerna och rör borras hål enligt 

chassiritning. Se fig. 5. 

Ramen 

Ramantennen lindas i form aven 

skivspole, vars tillverkning torde fram· 

gå av fig. 7. Antalet varv är 20 ; 0,3 mm 

koppartråd emalj isolerad kan användas. 

Induktansen hos ramantennen skall vara 

184 ,uH, vilket man bör mäta upp om 

man har tillgång till instrument för än· 

damålet. Annars får man vid avprov· 

ratens uppbyggnad. 

ningen linda på och av så att man får 
lämplig induktans. Man bör för säker· 
hets skull linda på n ågra extra varv för 
att vara på säkra sidan. Mera härom 
kommer under rubriken Trimning. 

Ramantennen place ras på insidan av 
locket och förbindes med mottagaren i 
övrigt med ett par böjliga trådar. Skiss 
för ramantennen och anvisningar för 
lindningen ges i fig. 7. 

Fig. 10. Närbild av mottagarens inre. Överst ses :;ignalkretsens trimkondensator. T. v. ser man 
en MF·transformator och ovanför gangkondensatorn skymtar utgångstransformatorn. 
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Os.;illatorspolarna 

Oscillatorspolarna L] och L 2 lindas 

om nämnts på Alpha spolstomme typ 
. Spolen L l lindas med 60-70 varv 

litztråd 7XO,07 mm. Helst bör man 
använda krysslindning men det går ock
så bra att linda lagerrätt. 

Vtgångstransjormatorn 

tgångstransformatorn bör välj as så 
att högtalarens impedans anpassas till 
slutröret. För det am:ända slutröret 1S4 
skall impedal13en vara ca 5000 ohm. 
Transform atorns spän ningsomsättning 

n, dvs. förhållandet , mellan varvtalet på 
dess primär- och sekundärsida, kan be
räknas ur följ ande formel 

n=yS OOO/ Zt 

där l t = talspolens imped·ans. 

För en högtalare med exempelvis im 
pedansen 5 ohm skall omsättnings talet 
vara 

Trimning 

T rimningen föret age lämpligen med 
en signalgenerator. Man trimmar först 

mellanfrekvenstransformatorerna 
och MF2 till 465 kp/ s. 

Därefter gäller det att trimma oscil
lator- och sign alkretsarn a. Härvid går 
man tillväga på följande sält. Signal
generatorns utgångsklämmor anslutes 
över en liten slinga på ett par varv, som 
hålles på lämpligt avstånd från motta
garens ramantenn, som j u samtidigt 
fun gerar som signaIkrels. Signalgenera
torn med inre modulering 400 pi s in
ställes nu på 500 kpl s och mottagarens 
gangkondensator inställes på max. 
Trimskruven i spolstommen för oscilla
torkretsen LlCl injusteras så att max. 
si,gnal erhålles i högtalaren. Därefter 

trimmas signalkretsen, d . ramen, ge 
nom att avlinda eller pålinda varv på 
ramen. Se till att in te signalstyrkan blir 
för stor, så att rören överlastas, vilket 
försvårar trimningen; minska ev. ut
gångsspänningen från signalgeneratorn 
eller flytta sl1ngan längre från ramen. 

Gangkondensatorn vrides sedan helt 

ur och signalgeneratorn inställes på 
1500 kp/ __ Trimkondensatorn C2 (30 

pF) i -oscillatorkretsen trimmas nu så 
att max. signal erh i't lles i högtalaren. 
Därefter trimmas med samma in täll-

Fig. Il. Den kompletta apparaten, I vänstra hörnet skymtar den automatiska strömbrytaren , 
som bryter glöd5trömmen, när pparatcns lock fälles ned. T ill vänster och höger avstämn ings
ralt retip, volymkontroll och - vid ramant ennens tilled ningstrådar - uttag för ytterantenn. 

Ramantennen är anbringad pi lAdans lock och fasthålles med tramalj väv. 
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ning hos signalgeneratDrn - signal
kretsens trimmer för max. styrka. 

Efterj ustering av trimning vid 500 
kpl s måste därefter före,tagas, varvid 
induktansen för L l och för ramen ev. 
får justeras, varefter förnyad justering 
vid 1500 kpl s utföres med hj älp av 
resp. tnmrar. 

Trimning kan också företagas på 
lämpligt belägn a statiDnen i övre och 
nedre delen av mellanvågsområdet. 
Trimningen bör utföras med ram, batte
rier etc. i det läge de intar efter inmon
teringen i lådan. 

Fä Itstyrkekartor 
för de svenska 
rundradiostationerna 
återfinnes i 
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Med POPULAR RADIO 

till England 


Det var 18 personer från alla delar av Sve
rige, som den 11 september steg ombord på 

M/ S Suecia i Göteborgs hamn för att följa 

m ed på POPULÄR RADIO :s gruppresa till 
England . Resan leddes av POPULÄR RA

DIO:s redaktör, ingenjör John Schröder, as
sisterad av fru Sundin från Svenska Turist

byrån. 

Efter en ovanligt lugn och an!!enäm sjöresa 
angjorde Suecia måndagen den 13:e hamnen 
i Tilbury. I London var inkvartering ordnad 

i ett litet men mycket centralt beläget hotell , 

vars brist på komfort i nagon mån kompen
serades av, att hotellet hade en s. k. )) tele

vi s ionsteater» inrymd i källaren med plats för 
några tiotal personer. Redan första kviillen 

fick här deltagarna en direkt kontakt med 

televisionen i något som med god vilja skull<
kunna kallas för hemmiljö . Ett program i vil

ket Londons museichefer på olika håll ploc

kade fram sina bästa och vackraste dyr~ripar 

nch framför televis ionskameran demonst rera

de deras fine sse r, var en fascinerande pro
grampunkt som mycket uppskattades av del

tagarna och som visade televisionens intres
santa möjligheter. 

Besöket pli Alexandra Palace blev tyvärr 

inte av genom att BBC:s televisionstekniker 

skickats till utställningen i Birmingham. Det 
visade sig emellertid sedermera, att den 

studio som uppbyggts inom utställningsområ
det i Birmingham hade samma tekniska re

surser och var av nästan samma storlek som 
Alexandra Palace-studion. 

På tisdag morgon avgick den speciellt för

hyrda bussen, som under hela resan stod till 
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deltagarnas disposition, till Birmingham. Förs t 

gjordes en rundtur i London med besök på 
bl. a. the Tower, och därefter gick färden på 

de ypperliga engelska vägarna till Oxford. 

Deltagarna kunde under färden konstatera 
hur televisionsantennerna utefter vägen efter

hand blev mer och mer påkostade med allt 

fl era reflektorer och direktorer. I trakten av 
Oxford började riktantennerna vända sig inte 

längre mot London, utan mot Birmingham, 

mot den nya televisionssändaren i Sulton 

Detta är ett foto som en av deltagarna tog av 
en televisionsmotlagare i aktion. Bildskärmens 

s torlek 16". 

Coldfield. Efter ett kort uppehåll i Oxford 
och i Stratford on Avon, Shake,peare's födel

sestad , där ett uppehåll gjordes och där del
tagarna fick besöka den plats, där Shakespeare 
föddes, fortsattes resan mot Birmingham_ In

kvartering skedde emellertid inte i Birming

ham utan i en liten stad Warwick, 2 mil fran 

Birmingham, vilket enbart var till fördel, då 

det sedermera visade sig att en sotigare fa

briksstad än Birmingham knappast kan tän

kas. City-delarna var emellertid imponerande 

och hade en trafik, som övergick allt vad man 
sett i den vägen. Detta hängde samman med 

att det saknades underground i denna stad, 
som dock har mellan 2 och 3 milj. invånare_ 

Utställningen i Castle Bromwich i Birming

ham har refererats i ett tidigare nummer. Här 
skall endast omnämnas, att POPULÄR RA 

DIO:s resenärer blev ytterst väl mottagna av 

Radio Indilstry Council, dess direktör vice 
am iral Dorling, dess sekreterare R P Browne 

och mr. Andrew Reid, föreningens »pres, 

managen) . Deltagarna blev bjudna på en 

charmant lunch, och det ordnades så, att sak

kunniga ciceroner följde med genom BBC:s 
anläggningar med den imponerande televi

sionsstudion, där repetitioner och utsänd
ningar pågick praktiskt taget hela dagen_ 

Från utställningen må här endast omnämnas, 

att 150 televisionsapparater var igång samti

digt, och att utställningen gav en utmärkt 
översikt över nyheterna på televisionsområdet. 

Här demonstrerar Mr. Jackson , en av Pye's 
chefstekniker en ny televisionskamera i minia

tyrut!örande. 

Dagen därpå var ett besök anordnat på 

den stora televisionssändaTen i Sulton Cold
field, som med sina 35 kW effekt i bildkana

len är den största televisionssändaren i hela 
världen. Denna sändare har tidigare beskri

vits i POPULÄR RADIO (nr 4/ 1950). Lika

~å har den radiolänkkedja, som förbind er 

London med Birmingham nyligen beskrivit s i 
POPULÄR RADIO (nr 5/1950), varför det 

kan va ra onödigt att här närmare genomgå, 

vad deltagarna fick se_ 

Birmingham-pressen hade uppmärksammat 

POPULÄR RADIO:s besök på utställningen 
och en intervju återfanns sedan bl. a_ i »Evc

ning Dispatch» i Birmingham med en bild av 

några av deltagarna i gruppresan. 
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Från BB C:s televisionsstudio på utställningen Birmingham. Några av deltagarna i POPULÄR RADIO:s studieresa till England. 

I Birmingham pågick just demonstration av 
färgtelevision, där Pye Ltd stod för arrange· 

manget. Detta färgtelevisionssystem, som var 

baserat på roterande färgfilter och som skedde 

med en bandbredd av omkring 9 Mp/ s skedde 
per tråd. De intryck dessa demonstrationer 

gav var utomordentligt gynnsamma, och den 

som endast sett svartvit television måste obe· 

tingat medge, att färgtelevisionen ge r helt 

andra möjligheter. Tiden är emellertid inte 
mogen för införandet av färgtelevision i Eng· 

land och knappast heller annorstädes, alla 

problem på området är ännu inte lösta ! En 

intressant blick in i framtiden! 

Färden tillbaka till London gick via Cam· 

bridge, där ett besök på Pre Ltd, en av de 

största och mest kända tillverkarna av tele

visionsutrustningar i England, hade arrange

rats. Deltagarna fick följa tillverkningen, 
provningen och trimningen av televisionsappa

rater och fick också studera tillverkningen av 

bildrör. Ett intressant och mycket uppskattat 

besök. 

Efter besöket på Pye Ltd gjordes en rund

tur i Cambridge, och därefter sattes kurs mot 

London, där en eftermiddag stod till delta 

garnas fria förfogande. De flesta tog tillfället 
att se sig omkring i staden, il tskilliga gjorde 

intressanta och värdefulla fynd i »surplus· 
bodar» och en del sökte .ig till Londons olika 

sevärdhete r. Följande förmiddag lördagen 

den 16 :e, ägnades åt sightseeing i London in

nan täget vid 2-tiden avgick från S:t Pancras 

i London med Tilbury som måL 

Återresan över sjön blev int e lika lugn som 
ditresan, det blåste storm på Nordsjön, och 

sjögången var stund tals ganska besvärande. 

Men när Suecia måndagen den 18 åter an
löpte Göteborg var stämningen den bästa, 

och alla deltagarna var överens om, att de 

varit med om en verkligt givande och intres
sant färd. 

Television l elfte (eller tret

tonde) timmen? 


Stockholms Radioklubb anordnade 
den 12/ 10 ett diskussionsmöte kring 
ämnet »Television i e/lte (elle r tretlon
de?) timmen», till vilket representan· 
ter för olika myndighet.er och institu· 
tioner inbjudits . Atskilliga intressanta 
synpunkter framkom under diskussio
nen vars "'iktigare inlägg i korthet re· 
fereras här. 

Diskussionsmötet inleddes av chefredakt ö
ren för TEKNISK TIDSKRIFT, civilin"enjör 
Sven A Hansson, som erinrade om, all rund
radioutsändningen i Sveril\e är så ordnad, att 
ett företag, AB Rad iotjänst, har monopol på 
verksamheten. Yttrandefriheten är ju i Sve
rige grundlagsstadgad, bL a. genom tryckfri
hetsförordningen, och då man måöte anse ra
dion vara ett effektivare yttrandemedel än 
pressen kan man di sku tera huruvida det står 
i överens tämmelse med grundlagens anda att 
monopolisera radion. Televisionen är ett ännu 
mer suggestivt yttrandemedel än radion, och 
man bör därför noga överväga följande frågor 
innan utvecklingen här i Sverige fastlåRes: 

a) 	Bör televisionen monopoliseras? 
b) 	 Bör televisionen organiseras så, att fri 

konkurrens får bli drivkraften för en 
förbättring av programmen? 

c) 	Den tekniska utveckl ingen får ej brom
sas. Den främjas genom fri konkurrens. 
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Diskussion: 

Dir. Blomberg. Det är ej o"äscntlig t om 
televisionen kommer i dag eller för~t om fem 
ar. TV är ett medel för skapan de av bättre 
livsföring, och har stor betydelse även för 
skolväsendet. 

Ekonomidir. Mattsson (AB Radiotjänst). 
Trots att Radiotjänst har monopol på radio
utsändning förekommer ingen censur. Det är 
dock ej tillåtet att komma med personliga 
kommentarer exempelvis tiII riksdagsreferat. 
Dir. Mattsson ville ej göra sig till tolk för 
s tatsdirigerad TV. 

Red. Hansson. Radion bör ej vara ett poli
tiskt organ. Ur den "ynp unkten är det bra 
som det nu är. Om man skall draga en paral
lell mellan TV och filmen uppkommer frå
gan: J\'låste TV censureras så att »barnför
bjudna» scener ej ut.ändas? -- TV är ett 
mycket effek tivt Yllrandemedel. Ar det inte 
farligt all koncentrera så stor makt i en 
institution? - Det är ej oväsentligt om TV 
kommer först om fem år, men denna fråga 
har getts för stor betydelse. 

Ekonomidir. !'vlattsson. En mycket vik tig 
fråga är repertoarfrågan. Redan vid run d
radio är det ofta svart all få disponera artist
ensembler på ön,_kade tidpunkter. Följden har 
blivit all man ofta nödgas spela in program

men i förväg på band. Della är vanligt vid 
teaterföreställningar, men äve-n inom musiken 
är det hård konkurrens om toppartisterna. 
De,sa frågor komma at! göra sig gällande ~ 
ännu högre grad vid TV. 

Övering. Granquist. En fördel med TV är, 
att internation ellt programutbyte kan verk 
ställas lättare än vid rundradio, då språksvå
riglleterna bortfalla. 

Dir. Blomberg. TV blir rent ekonomiskt en 
s törre affär än rund rad ion. Det kan väl tän
kas all man kan få st imulerande konkurrens 
beträffande programmen även om utsändnin
gen handhaves av ett enda företag. Sälj pro
gramtid! Reklam i TV behöver inte alls inne
bära något ont. 

Dir. Lundgren. En av TV's fördelar är att 
den kan sprida program över hela landet. 
Della blir dyrt, och mln måste nog överväga 
möjligheten att sälj a progra mtid . 

Red. Hansson.. Många svenskar ha uttalat 
sin missräkning med de amerikanska TV
programmen. Detta är säkerligen en ren smak
sak . Amerikanarna skulle nog inte tycka om 
Ka ba ret Kanariefågeln! 

Censur finnes ej i svensk radio, men som 
alla vet var den svält född en tid, vilket givet
vis inverkade på programmens standard . En 
utväg all förbättra standarden är att sälja pro
gram. Man kan givetvis komplettera detta 
med en licensavgift pli 50--100 kr. Reklam
makarna akta sig nog för att göra reklamin
slagen alltför störan de. Man bör undersöka 
möjligheten all TV-utsändningen fördelas på 
flera företag, ett statligt betalt med licens 
medel och ett eller flera privata. 
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Rektcr Berglind. Ur skolradions synpunkt 
vore det värdefullt, att så snart som möjligt 
få igång TV·försökssändningar med TV·mot· 
tagare i ett par stockholmsskolor. Dessa för
sök böra pågå ett par är. 

Ekonomidir. Mattsson . TV måste baseras på 
internation li t programutbyte, annars blir det 
[ör dyrt . Nu kostar rundradioprogrammen ca 
2000: - kr./timme. För TV bör man enligt 
utländsk erfarenhet räkna med det femdubb
la. Musikprogrammen, som utgöra hälften av 
rundradions programtid, m ste nödvändigtvis 
förekomma mera sparsamt i TV. 

Man skall ej stilisera och säga att allt i 
USA är bra och vice versa. Kanske Radio
tjänst skulle sporras a,' konkurrens, men man 
måste också se på reklamens avigsidor. Ä r de t 
bra . att ena dagen se Järrel göra reklam för 
äppelmos, nästa dag äta en vi s sorts sill för 
att tredje dagen spela Hamlet ? 

Ing. Myckei berg. Man talar om TV, som om 
den vore teknisk t klar, vilket den inte är. TV· 
mottagning fordrar i motsats till radion abso
lut uppmärksamhet, vilket kan motivera kor
tare programtid. Även om TV finansieras med 
reklammedel kan man låta attraktiva program 
betala mera hög tstående. 

Red. Hansson. Det äT stor risk att våra 
topparti ster bli »utslitna». om man får se dem 
alltför ofta. Toppartisterna böra ej kororna 
ifråga för rena reklam scener. Om man drar 
en parallell med reklamfilmerna på biogra
ferna , s' har man numera slutat använda 
toppar tis ter tm dessa. Bör för övrigt inte 
filmindustrien ha bättre förut sättningar än 
Radiotjänst att taga hand om TV '? 

Elconomidir. lrlattsson. Det är glädjande a tt 
alla talare vända sig bort ifran den nlla~ r 
klamen. Man mås te dock anse att det är tör· 
re skillnad mellan film och TV än mellan 
ra rlio och TV, 

Öven·ng. Granquist . I U A är tcndensen 
den, alt bilJskärmen växer och högtalaren 
krymper. Detta är ett tecken på att man upp
s1.attar bild en betydligt mer än ljudet. 

När elt större antal televisions tationer 
byggls i världen kommer det säkert a ll hli 
konomiskt lönande att göra film fö r TV, 

vilke t kan underlätta progr~mfr~gan. 

Dir. Blomberg. Oin 20 år är det troligt, a tt 
man stannat för el t blandat bild- och l jud. 
program, så att bilden utsände ' bara dii den 
iir motiverad, och ej el<empelvis vid rena mu
sikprogram. Varför skall TV och radio skötas 
av samma före tag? 

Ekonomidir. Mattsson. Är den tekni 'ka si
.dan av TV slutgil tigt löst ännu ? 

Ing. Mychelberg. T kniken bakom TV är 
säkert ej ännu löst. Heportaget kommer nog 
a ll tå för en god del av dir kt uL ändningar. 
fia. Fil m n är rl et enda tänkbara sättet att 
»bandin sp e l a~ T -program. Hur är det med 
fr gan om treclimen ionell T V? 

Byrtidir_ Espi ng. Det har sagts, a11 vi äro 
sen t ute beträffande T V. Det ur sant. l aro 
ohjälpl igt efter många I'inder vad beträfiar 
såväl TV -om vanl ig rundradio. 

I Europa finna s tre televisionssystem, det 
engelska 405·linjers-, det fransk a 819·linjers· 
och det 625·linjerssys tem, som föreslagits som 
europeisk standard. TelegrafstyreIsen inläm
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nade sitt anslagsäskande en månad efter det 
att det europeiska systemet fastställts. 

Programutbyte mellan olika länder (med 
olika system) är möjligt, t. ex. med hjälp av 
film. Internationellt programutbyte är nöd
vändigt för att kostnaderna skola kunna hill· 
las inom rimliga grän er. CCIF har behandlat 
frågan om internationella överföringslinjer för 
TV. Nuvarande 4 Mp l -koaxialkablar räcka 
endast för det engelska systemet, med ett för
stärkaravstånd på' l mil. 

Om det begärda anslaget beviljas, kunna 
pengarna bli disponibla i juli 1951. Man har 
planerat att bygga en försökssändare på sam
ma plats som den planerade nya rundradio
sändaren . Masten blir 200 meter hög. Det be
räknas ta 11/2 år alt sätta upp denna Bn· 
läggning, som kommer att få ungefär lika 
stO l" räckvidd som nuvarande Spångasända
ren, och aUtså täcka 300 (}{JO licensinnehavare. 

Den övriga utrustning man planerat köpa 
är : 

2 kameror för utomhusbruk. 
2 kameror för inomhusbruk. 
Radiolänk. 
Länk från studio til[ sändare. 
Fast länk för prov. 
Koaxialledning för jämförelse med länken, 

Frågan om finansiering av programverk
samheten står tills vidare öppen. Privata spe
kulanter måste få veta vad TV egentligen 
kostar. 

Våglängdsfördelningen är också ett svL-· 
lö. t ka pitel. Rundradion har 125 kanaler att 
fördela mellan 425 sändare. TV har end ast 
10 kanaler och minst 50 sändare i Europa. 
Häckvidden kan vara så tor, att stationer 
störa varandra. Den svenska FM·försökssta
tionen på Mosebacke hörs ofta i Englan d och 
ibland även i USA. 

:Wan har beskyllt t iegrafst relsen för alt 
föruröja TV. Det är väl inte bak t trävand~ 
att för 'öka inleda TV pa rä tt spår fran [,ör
ja" . D t är mycket stora investeringar det 
gä ller, främst pi mottagarsida n. På sändar
s idan äro invester ingarna jämför Isevis blyg
amma. 

(J uering. Granquist. Med mera utvecklad 
teknik kan man troli l!tvis överföra goda pro
gram p:l. 4 Mp/s·ka blar, vilket kulle fö renkl a 
det interna tionella program11tbytet. Om man 
börjar att göra TV-mottagare för en k anal , s1l. 
kan man sedan komple ttera dem med adapt
rar för andra kanaler. 

Byrådir. Esping. Dessa fl'ägor kräva u tred
n ing. Om det räcker med 4 Mpl '·kabl ar är 
det onödigt att kosta på e:octru pengar pa 6 
Mp/s-kablar. ystemet med adap tra r ä. ej 
tilltalande. Man måste se till att folk inte 
köper apparater, som sedan bli omoderna. 

R ed. Hansson. Man kan märka en skillnad 
i asikt. En del se oanade möjlighe ter där and
ra blott se svll righetcr. 

Hr Hjortzberg. (Repr. för Sveriges R adio· 
handlares Riksförbund ) . Statsdirigfring är ej 
eftersträvansvärd. Talaren har set t T V på 
många platser, och unser att man får vara 
TelegrafstyreIsen tacksam för att man valt att 
skynda Iil.ngsamt. 

Byrådir. Esping. Ingenting är omöjligt, men 
det kan vara mer eller mindre svårt. Sverige 
har inbjudit till en internationell TV-konfe
rens . Härigenom kanske man lyckas nå enig
het i vissa vitala fragor. 

Man har länge spått att det europeiska sy· 
stemet skulle bli 625 linjer, men man har intc 
vetat om det var rätt att anta det systemet. 
Man var länge tveksam inför valet mellan 25 
och 30 bilder/ sek. 

Dir. Blomberg. Om TV är dålig, hur skall 
man då förklara att i USA säljes nu ca 
500000 TV-mottagare per m<'lnad. Man skall 
in te vara pessimistisk beträffande utveck· 
lingsmöjligheterna i Sverige. De stora drift
investeriTlgarna ligga i programtjänsten . 

Hr Hjortzberg. Det är en stor skillnad mel· 
lan Stockholms 300000 licensinnehavare oeh 
New York 's 7 miljoner innevånare. Vidare är 
det svArt att i Sverige få fram TV-mottagare 
pli grund av importsvårigheterna. 

Byrådir. Esping. Det europeiska systemet är 
ännu ej slutgiltigt fastlagt. Sakcr och ting 
kunna hända helt oförmodat. Nu senast har 
i USA till allmän förvåning FCC sntagit 
eBS' iärg·TV-system. Systemfrågan måste nog 
tas upp till förnyad behandling. 

Beträffande störningar mellan olika sändare 
gäller för rundradio att den störande statio
nen bör va ra 40 dB svagare än den önskade. 
För TV gäller 50 dB. Om stationerna köras 
mcd något skilda frekvenser (s. k. offset
carrier) räcker de t med 35 dB. Detta system 
kan användas i USA, men ej i Europa. Vi ha 
alltså en svårighet utöver USA, och ändå ha 
de kaos. 

Dir. Blomberg. T redimensionell TV har dc
monstrerats i Frankrike fö r tvll år sedan. 

R ed. Hansson_ tt FCC godkänt CBS' färg
T -sys tern visar, att man auser det bättre att 
fo r framtiden få det bästa möjliga systemet 
än alt tänka på att man skall kunna använda 
alla befintliga mottagare. 

Byrr1dir. Esping. Man har redan begärt pen
gar för att ut veckla program tjänsten för TV. 
En slidan utveckling har redan tartat i Dan
mark, där man t ill och med har regelbundna 
utsändn ingar. Dera s tudiolokal är dock myc
ket li t n, och kostnaderna för progl'ammen fii 
vara 9UO kr./ timme, så att kvaliteten kan ej 
vara . il. hög. 

Beträffan de motlagarna har utvecklingen 
gå tt mot allt större och större bildytor. Nu är 
16" det minsta man kan diskutera. 

En Bnnan fråga är hur omkostnaderna i 
start n skol a betalas. I Danmark upptogs för 
detta ändamål lån från rundradioverksamhe
ten. 

S tockholms Radioklubbs sista sammanträde 
fö r /Irer hålles torsdagen den 7 dec. kl. 19.30 
i Socialinstitutets restaurant, Odengatan 61. 

K lubbens medlemmar få skriftliga kallelser 
ti ll alla sammanträden. Den, som inte r edan 
är medlem blir det enklast genom alt sä tta in 

rsavgiftclI 12 : - kr. (studerande 8: - kr.) 
pll klubbens postgiro 50001. Då gäller ärsa\'
gi ften för år 1951, men medlemsskapet börjar 
sil snart avgiften är betald. Klubbens organ 
P OPULÄR RADIO ingår i årsavgiften. Adres
sen är: Box 6074, Stockholm 6. 

Sekreteraren. 
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Våra läsnre. ur rulkomnn med bidrag under 
tlenna rubrik. n efterlyser pro.ktl .kn saker: 

tre"lIga arbetsmetoder, kne D1r:n koppllngnr 
och mätmetoder, llittilh'erkade .letnlJer, enkla 
och effektivn. hJäIpmetlt>l för serT"lco och rf'l~ 

~öknlng etc. Det ri"icker me{). f'n blyert.sskls~ 

och några rader. Varje infört bidrag honore~ 
nI. med kr. G: -. 

Knep med skruvmejsel 
Ibland kan det vara svårt att fästa en skruv 

om man inte har någon skruvmejsel som själv 

håller skruven. Om man inte har något st,· 

~ ;~ 
"----VENTILGUMMI L-___---' 

Jant specialverktyg till hands kan man an· 

,ända s ig av ett eykelventiJgummi som 

krängs över skallen på skruven och <V~t'l'll 

på en vanlig m~jo,' J 

(L M Torne) 

Gör -racken» för amatörstationen 
av trä 

\-Ian kun med enkla medel å s tadkomma en 

bra rack av trä och masonit. Lämplig dimen

~ion på trävirket t. ex. 11/4 tum hyvlat. Det 

~=~~~~~~~~ ....~ Vink.eIfCir.s~ärknin90rav aluminium pd bok.: 
sidan~ 

7 rron tplator ovalumi· 
nium fösta!> med för
.sÖnl<.i trÖ~k.ruv 

l Gejdror för chass·l ~ 

Sidor) lock. och bak..· 
5ty~ ov mO:!lonit 

är mycket lätt att montera hjul av vanlig 

tevagnstyp pil en träkonstruktion av ovan

~ tiiende typ. Hjulen är nämlige n avsedda att 

monteras i trä_ SMSA WE 

Kontaktplugg 

~"'O"~-0 
'TRA4JltO'IA LmNl'I'1.GAR.NA "Å:"TL.~~AS 

Kontaktpluggen tillverkas lätt av socklar 

från kasserade rör av vissa typer. Till chass i

kontakter användas motsvarande rörhållare. 

S t 

POPULÄR RADIO NR 121195:> 

Märkning av ledningar 

I-+-'JOO ~ 

En bit gult systoflexrör påtryckes leduin

gen. Sedan systoflexröret fuktats utföres 

märkningen med en spetsig ani linpenna. 

S2N 

Fastsättning av signallampa 

fig uren tord e med önskvärd tydlighe t visa 

hur fastsättningen utföres. S N 

Isolering av lödförbindning 

Då en ledning fastlötts vid en anslutning 

f'nl igt fig, l (på transformatorn, dro, ,,lar 

m. 111.) kan l11~n e j gärna använda systoflex· 

Fig. 1. Fig, 2. 

rör för isolering emedan de tta ej är tänjbart. 

Därför kan man med fördel använda en bit 

gummislang, exempelvis ventilgummi som pil.

tryckes anslutningen. Fig. 2. Dessutom för· 

hindrar gummislangen upprivning av tråden 

om lednin gen är omspunnen. 

(SMSSN ) 

Idiotsäker av inkoppling av 
likriktare 

Kopplas strömbrytarna enligt skissen kom

mer alltid glödspänningen på först och från 

s i:' t , vare sig man börjar med S, eller S!, 

Under rubriken Radloindustriens nyheter ln
föres uppgifter trån tlllt"erkare och importörer 
om nyheter, 8um a\' föret-ulten introduceras på 
mn.rlcnaden. 

TångamPElIemeter. 
AB Champion Radio, Stockholm , har sänt 

en broschyr över en tångam perem ter, som 
kan användas för mätning a v växelströmmar 
av mycket höga strömstyrkor . Ampere· 
metern är försedd med en t nglik nand c an· 
ordning avsedd att gripa om den strömfö· 
rand e ledaren såsom visas i figu r /'ll . Tnstru 

mente! kan äve n användas som voltme ter. 
varvid man kan mäta spänningar upp 
till 600 V. Instrumentet tillverkas i lvå olika 
typer. Den ena har mät området 0- 6.5- 13

26--65-130 A . Den andra området 0- 10
25-50- 100-250 A, Den förra typen kan 
användas för spänningsmätningar 130
260 V och den andra för områdena 0- 150
600 V. 

Ny svensk trådspelare 

AGA, Liding;ö, har släppt ut en träddikta
fon benämnd »Agafon» , som uppvisar åtskil
liga intresoanta nyheter. En elegant konstruk· 
tiv Visning är införandet aven särskild kassett 
för båda trådspolarna, varigenom trädbyte kan 

4JJ 
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CRAMOLIN 
AnvUndes sedan m'lnga ur t illbul;a uta \. 
radioserviceverkstäue rna, armen oCh mari· 
nen, radlofabrikerna m. fl. och iir erkli nd 
som en \'er kligt förstk lass ig l<ontnktolja. 
Fla"l,or om 1~ ~ram. Omg. levera n s. 

• 
DUCATI 
EleJdr Iyt- , glimmer- oe ll poppc r,l;ollden 
~ato'rf'1'" . 

• 
LEDI\INGAR 
El ectron- Wire (ned lcdningskn bcl ) 

l'VC/ODVK -plast ic 

nKX-jlla ,tie, d elbar 

Rkärmud ne llledn ing' 

Skin" ,,,1 plck-up-kalle!. 


• 
Xytt },::u alo gti Jl iig--g utlwmlllit (:;;iiud l's en
,Ia ,t till firm or inom bran öelH'Il ). 

Order Ul\de r 30: - kronor netto J \',-' r,'r3, 
mu t po.t (ö rskott eller efterkrav. 

Te!. 174980 

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

utföras med ett enkelt handgrepp. Tryck
knappsmanövreringen är också en praktisk 
detalj liksom tidsindikatorn och indexremsan 
på kassetten, som möjliggör lokalisering på 
tråden av viss diktamen, Apparaten kan ock
så manövreras Illed hjälp aven start-stopp· 
knapp på mikrofonen. En särskild fotpedal 
ingår i utrustningen, vi lket i hög grad under
lättar utskrivningen för sekreteraren. Vidare 
ingår en anordning för upptagning ay telefon· 
samtal, bestående aven till diktafonen anslu
ten upptagningsanordn in g, som pressas fa sl 
vid telefonens hölje. Dimensioner: 27x22x22 
cm, vikt 7,5 kg. 

L"nder d e nna. rubrih: illföres ){ortaro diskus
sionsinlä.g~ (din ,"åra lii.sare. De us ~ ldeT som 
framföl'as fflr helt stå föl' vedel'böl'ande in
!'i ii ndarcs riiJtning. 

H r redaktör : 

Kunde vid avlyssnandet av den spanska ny
börjarkursen söndagen den 15 oktober iakt
taga en ekoliknande företeels e, med den skill
nacl att »ekot» kom före den »riktiga» rös te n 
(ca .3/10 sek.). 

»Spökröst('n» föregick inte den span,ka 
grammofoninspelningen. 

Vore intresserad aven förklaring av feno
menet. eventuellt hänvisning till litteratur 
ämnet. 

(HK Kiruna) 

Fenomenet beror säkerligen på att progralll
met upptagits på band, möjligen med för hö~ 
nivå, så att inspelningen kopierats på angrän
sande varv av bandet. »Ekot» hörs bättre töre 
en plötsligt insättande ljudeffekt , enär föl
jande »ekon» drunknar i de efter ljudeffekt en 
uppträdande efterklangsfenomenen, 

Red. 

NYA BÖCKER 

Av utrymme~skäl måste POPULÄR RA

DIO:s referattjänst och bokrevyn överstå till 
näota nummer. 

TNC:publikation TNC 10-n-r 1950. Onl
samling. Alfabet isk sammanställnill)! 
av ordrekommenclationer som lämnat> 
eller god tagi ts av TNC. 58 s. Seelig & 
Co.2 : - . 

TNC, dv, . T ekniska Nomenklaturcentralen, 
började 1946 utge en ordsamJing upptagand e 
sadana ord, som rekommenderats av TNC i 
nligot sammanhang. Den kompletta ordsamIin
gen kommer att omfatta 5 häften; det nya 
häftet (nr 4) omfattar ord mellan n och r. 
Man noterar att radar nu accepterats av TNC 
ehuru man tidigare - nagot förhastat 
fastslog att ekoradio var det enda tänkbara. 
Vilket visar hur svårt det är för en språk
vårdande instans att göra sig gällande när 
det gäller att omplantera den utländska språk 
flora, som följer importerat tekniskt kunnan
de och importerade tekniska produkter i 
spåren. Sch. 

MEASUREMENTS CORPORATION 


I 

I 
"-

BOONTON. NEW JERSEY 

har under de senaste elva åren uppfunnit och tillverkat laboratOrienormaler av precISIons

utförande för radio, television och flera andra områden inom den elektroniska industrien. 

Medan produktionsavdelningarna bygga de instrument, som löpande erfordras av labora

torier och fabriker jorden runt, är Measurements' konstruktionsavdelning engagerad med 

en omfattande forskning för att få fram nya instrument. Den nya fabrik, som JUSt nu tagits 

i bruk, .ger därvid avsevärt förbättrade möjligheter. 

Av Measurements' instrument är det flera, som tillhöra standardutrustningen i svenska 

laboratOrier, där högsta krav ställas: 


Signalgenerator modell 80, 2--400 Mp/s 
» modell 84, 300-1.000 Mp/s 

Impulsgenerawr modell 79-B, 60--100,000 p/s, impulsbredd 0,5--40 ,I.l S 

Fältstyrkegenerator Modell 58, 15--150 Mp/s 
Rektangelvåggenerawr modell 71, 5--100,000 p/s 

äro exempel med dylik popularitet hundratalet sådana instrument äro här i daglig an
vändning. 

Senaste nyhet i fabrikationen är en kristaJJkalibrawr, modell I I I, ett ytterst noggrant 
instrument för frekvenskalibrering av apparater inom området 250--1.000 Mp/s, frekvens
noggrannhet ± 0,001 O/o. 

• Generalagent: Ing. ER) K FERN ER, Bromma • 
Tel. 261199. Rörlöggarvögen 47 Telegram: Scientron. 
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De världsberömda 

HEATH· BYGGSATSERNA 


nu tillgängliga l
• Sverige 


Modernt utförande 
- instrument som 
passa samman -
Ffea lhinstrumen tell i.iro kompolJCl'ilUt' :IV 

J(·d·ande indust.rirlln formgivare. De iiir 
Pila s lil och kvalitet för \'arjc Jnuo rll' 

t \lrium oell ser\'i ('cy(\rk~tad. 1=[ealhill 
, l rllllloo f,seripn har u tformats mcu tanke 
[la ~ tiIöYt\l'C· ns'S tlim nwb('. 

Hög!n'aJitatha Iwmponenter ingå i HEATH-

byggsatserna, Bl. a,: 

• CINCH fattningar och hållare-. 

" i\I.-\LLORl' fWer),om]ensatorer 

• WILKOR lll"ecisionsmotstålld 

• GRIGSBl' ALLISON om!wllphll'e 

• GENERAL ELECTRIC röt' 

• CHICAGO transfol'matorer 

• CENTRALAB pot.entiometrar 

• SIi\IPSON instrument 

Precisionsdetaljer 

en garanti 

för god 

noggranlJhet 

Kpl'<\Uliska motstumI av högst>u ],,'ali.let uled l % lloggr:lllulll'l. 
:lnviind('3 ö\'erallt där S'l erfo'l'dn1s, Dessa ,iro vii! ,lldl'ade 
tl ch förä ndras ej, 
l'ldent:.iomet.rar och späuuing"delare äro av samma lJiigfL k1a~s 
::;O ll1 användes i väsentlig t! mera påkustacle nkllstningar, 
Transformatorerna äro j'oBs truerade speciellt: för Heath
illstrnmeIb:en. OscilloglXlfrrall. formJa'lom ;11' försedd med tv:", 
elekloOstatiska skiirulUr fiir att förebygga störn ingar fdlll 
I;ickfiil~. Alla Hiitc1rinlU ins trl1Dlell't ~lro förs edd.a. med Olll 

lw[)plingsbar tL':111sfonutwlor för 127 ener 220 V GO p/ s. 
Tn:ntifonna torern{\ ti11~prkns a\' (le fiirnii m~ l:L trnllsfonll:1 I (J r 
fabr ik mil i 1.':-; .\., 

Kompletta byggsatser 
med detaljer och tillbe
hör som ge resultat. 

l-IEATH-byg'gsa tserna illI1chi'tllcr '·ilr ~ 
('IHJO. nötl\'iindig u,"tnlj som erfoNfllh 
rö,. o.~t Uyggll e t t in•. t rllment JlV "ij~ 

k 1"-,,., . rnakf ulla kabillett, tvufilrgJltlt· 
frontpau r le r Hjr ' <.llla Iller.! text och 
kalibreruuc ,kaJor. Alla huj pres 'U lle . 

SUIntliga niilurinI U i nst rument nnsllJ( 
lIing-suara till 110- 127 och 220 voll. 

Utförliga 

byggnadsskrivnillgar 

och kopplings

anvisningar 

Yarje I-n;ATll-U~')!;g$HS iilfijljcs a\' en utförlig in.strukli()Il~

uo];:, diir byggandet ,lV inS lQ'lmJen!t ",~ ueskrives steg för steg. 
~rontering' o('h ledningsdragning illllstrerfiS med ett flerta l 
bydlig"1 skis~e l' och ft;togrnfi e r, YB rför ri skeu alt el'hålla da 
ligt re.'mKat på grnnc1 av ulälllplig ledllingsdnlg11'ing helt. di 
III iI1€ra s , 
Förutom sj ii I\'Il a rue: shesk ri \' n i ngpn irmeh[ll1er ;i \'(~n ins l rll k
tiolJsboken allmunna anvi sningar ocll fiirklarin6"ill' om liimp· 
liga yerklyg, löllnin.g, fi[l'gkoder, kOJlI)ling>;symboler m. m. 
Inst rllktion~b()ke LJ ,11' försedd med ('ngelsk t('xt,. men ii \'en d " 
icke sprilkkllnn·iga hör kbm sig med de,,_- lJjillp tack vare dt' ll 
mi\ngrl t'."dlign hitllPr ocll illlmtra<iOlli'. r SOUl fiiljrr he la arhetel. 

Generalagent för Skandinavien 

INGENJÖRSFIRMA ELFA 

Holländarg. 9 A STOCKHOLM Tel.: 207814, 207815 
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ELEKTRONKOPPLARE 

i byggsats 

Modell 8-2. 

En lillsa t.<fl [lp a rat till o"cLl Iog l'aren fö r a tt i ,]e"
kun-nG t ll(}era h'u mr.J opp OODlt! dlgt. E x empel 
v L~ 	 k UDW! s-J viil i n ga ngs - so m u tgllng8:<l;;nalt'nlu's 
u tseende i en förSlii rkare stu de r3..-~ f.l!\ I11 l idi6 t . 
~ kunnn liiggos pil va:ranura Wr Jtl m töreb c pller 
separat [ö r ol>-~l'vu tlo u . I ugr-n förbindning iune 
i o Rcillog.r\lt' n . Id ~::t.1 iFtk rör tl~ruoIlcSt.raUo n cr , UI1 
de rRöknin g av inte rmi tl PD lu fe l o. g . v. DJs lo r Hl on, 
fa sJ'örökjutn·!n ga r och a nllrn retak tl gheter $.\·n ," 
uD1e<.lelba"rt . Kan f1n ~ii n cl a8 tUJ all:l '/ags osc,ilIo
gr a fer. Ha'r i n-d hi uu en a kOll t r()lIe r rnr fii rMii rk
Ili ng och centreri ng 'SalUt f!TO' · ' oe ll f i njfJstii ll11ill ~ 
för Udl$8.xe ln - knn oe l'sll a n vil n<l us .,'lm I,a nt
viigsge oe rator ino lll (· t t uC'grii nsn t fl'e kvPll tiOm,.l'11d e. 
Levereras komplet t me d t l"!l lJSronnntor för så vill 
110 som 220 , alt, alla r ör, ;;m ryn klucke ra d. I:ida 
m ed bnn<ltag och al la övrig'a de la r , Lit et for mat. 

Vikt pnekatl: u 1'1~' Pr!. 225: - + frakt. 

OSCILLOGRAF med 5" rör ibyggsats 
Modell 0·6. 

12 	förbättringar den nya, 1951 års lIIollell, 

• Ny växel- och likspänningsförstärkare i push-pull. 

• Ny frellvellskompenserall stegdällll)Sats i ingången. 

• 	 Nytt freln'ensoberoende illgångsreglage. 

• 	 Ny kraftig lIättransfol'luator med 68 % mirHlre läl'lifäll, 

• 	 Ny filterkondellsator metl Sel»ll'ata seld.ionel' för horisontal
och vertikaJförstärllal'e, 

• 	 Nrtt intensitetsl'eglage gel' stöne bl'iljans. 

• FÖl'bättrade fÖl'stärllare för frellwu8el' upp till 2 Mp/ s, 

• 	 S;öne förstäriming, 16 m\' df./clII utslag. 

• 	 Förbättrad magnetisiI slläl'm på oscillograIröret . 

• 	 Ny SYIl]uoniseringslwppIing som arbetar antingen med po
sitiva ellel' negati\"a, styrpulser. 

• 	 Utsträckt område fÖl' S\'epgeneratorn, 15 1)/ s--100 kp/ s, 

• 	 Både "erHlml- och horisontalföl'stärlmren använder (lllsh
pllll-llentodcr föl' max, förstärkning. 

SåviiL lik- SOUl , ·ii.-xe!Slliinn ing ka l\. lilii [a:; med detl~l fii l'llilUlJiga j 11 · 

s lrumen (. Yer illu lfursl iil'karen !lm' en fl'ek'\cn~ko l.lllJen . · el': ! d s te!,\ 
d~mpsal ' på ing:l ngen tiLL e el k U!l odfi.iljal' , I ' g. Fur:; liirkningskontl'ol 
len ä r av frekvensobe roende tJp - samIlla f rek-vensomfå ng fur all lii 
gen. E l t push-p u Ll-pen w d '['<'g ma ro r osciI-lografruret, En ny typ uv cen
trelingskontroll ll1elt u «ök a t a rbelsoilll' rlde mujliggur observerande :l\" 

yarje enskild del :lY u"en e n kllr a st urre u n :; kiirmen. HOl'isonlulfUr
sliirkaren är din!k ['kupplad l'iH' o. c illogrutfrure ~ ocb kan anviindas fiil' 
~il vul "li xel- 'om liksplillniIt~--j'ö r S'liirlming. Sepn l'a t~ 1,liimsl,t'11'\ur fur 
lik- och -vii xels piiJIning. Sycpgen l'lltorn iiI' av lllu l t,iv ibrntortyp och iii' 
Itume t':l f rcl,,·ell;.;kompellseracL för ntt kUlwa tiidw det o ra OlUl'iider 
fTån 15 till 'iver 100000 p/ ,. Den nya , kraftigt dimewioner..1de 
lliil·trans [onll:l tOl'l1 bar 00 % tiila !~ laruine rin,; ,in fUrnl. Den arhe lm' 
Ht nn niilllllv:Lrd u pp,' ii r lilll lng o{'h har elit m inimum :lY liiddludc, ElI 
fulls t:indig elektroslll ti sk s l<iirnml n'g a v primär- och alrdr:l Ii ndnhll;a r, 
som f(>l'd rar sl,urllluin g, är u liurcL och leull ing Il lrlragen ful' effek t i v 
jordning:. 
Det nya fil terkondc"ll.'alorblocket IIHr scparn ta sekl ion.er flir horLsoll:" 1
och ver llik,tlfu rs lUrkarllil fUL' an f örhindl'a lw ppling- mella n dem. 
Den f ii rbä t lJ'ude intensitetslwnLrol'len mujliggöl' llusltlIl dubbla la'i!
jansen m ot tid lgll re och fU rbii Lt rad in!tensile :Rllloduh:l'l ion. DcIt Ilyn 
synkroll'i seringsk opplin:gen lllujl iggi" r s~'nkrunisering med b[tde n egwU\":t 
och posHi 'J. sy nkpu!l;t'l", en viklig genskal) dii det giillel' il Ht obse n 'era 
de l,ornplex :1 pu I. spi iI1Il inga r , som lllil n' ha r M IL' giira Jn-e rl i l cleyis i<lIl s 
Fie rvice. 
Den lTluglle tiska sl,ilrn.te n för osr il!()grafl'öret ii r av llJl't nU:ö r<llltle 
ocb är utf ö ru uv en speciell Iegel'ing li'lTecld~l cl av AlleglI eJIY LlI,lIl1ll1 
siirskilt ful' detta iinda lllfIl. 
Appa:l'Ul l<ld~I1 ä r tillycrka t[ aven alullliniuJtJlegering' fiil ' al 't hli "i; 
lätt som mujligl1, 
Satsen är kompki'f;, a lla rör, Jilda , tl'n llsfol'ma lor, polellfioHll': ral', 
>il, ruv, kopplin !$llrilcl etc. etc. finnes med. 
Ill s ul'uktions boken innclI i'llle r ful1stän(!iga 8m'isningn !' hill' HIn.! I tilp;.!; 
fiil' s l'eg mD!1Jleml' och k opplar ihop uppar:.rten so mt bilder :IV "nrj" 
~e1, (jon. 

Villt padmf1: 14 I'g. Pris 435: - -I- fraid, 
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RORVOLTMETER i byggsats 
med verkliga kvalitetsegenskaper. Modell V - 4A. 

Nätdrh'en: 110-127-220 VQ 

~ 	 Hög ingångsimpedans föl' växelspänning (större än l MQ 
dd 1000 pi s). 

• 	 Felvisniug mindre än l dB fra n 20 Il / S till 2 Mp/ s (mätt 
över 600 ohms impedans) . 

• 	 Tillbehörssats finnes för IiIlspänningsmätlling upp till 30 II\'. 

• 	 Instrumentet är a\' Simpsons välllända fabrilm-t 200, ,uA 
fullt utslag. 

• 	 Spänllingsdelaremotstånden ha 1/2 6/0 noggrannhet och äro 
av den bästa kvalitet som finnes alt få på marlmaden. 

• 	 24 mätonu'aden. 

• 	 Lägsta spänllillgsolJJrådet iii' 3 volt föl' fullt utslag, 

o 	 För högfrel{\'ensmätningar UPI) till 250 Mp/ s finnes en se
para t 'sats aU tillgå , innehållande mätl<ropp med lu'istall 
lilu'iktare. 

• 	 Mätsystemet är en halanserad brygga, 

• 	 Stora lättlästa skalor, instl'\llllentet äl' 41/2" i fyl'llant. 

• 	 Ropplingen är sådan att den förhindrar inst.rumentets för
störande på grund av för stora til1för~a mätspänningal'. 

• Förenldade omkOllJllare IJlldet'lättal' uppbyggna.den. 

Pris: 26;,: -. Vikt 3,6 kg, 

Tillsammans med vids tIleude tmbehun;~atser miller UCI1UU Hea!ltrör
voluneter likspänningar upp till 30000 ,olt. ocl! yäxel.spänning'ar upp 
iiU 250 Mp/ s - en märklig mångsidighet. för ett instrumen,t till Sil 

lagt pris. För bekväm nivåmätning finnes även direkt decibel-grade
ring.. Nollsl,iillningspotentiometerns arbelsområde utöka t så Mit; nol1
liige b lean fö rskju tas f il! skula n mil,t; en elega Ul[; finess vid trimning" 
:l\' diskriminatorer (F;)l-detpktorer och AFC-kretsa-r), i\Iii ter: växel
"p;lml ingar, likspänn-in-gar med , .. lfri pol arri te tl på jords'iiliL samt slu-l
ligen 1ll0 ( f;t ~llld inom de L fant asliskt stora omrildet från 0,1 ohm till 
1.000.000 megohm! Ya r och en av de ovannämnda mätfunktionerna 
iiro sedan uppdelade i G st.eg , Spänndn-g-sslegen äro (för fullt utslag pu 
illl;;-trumenlet) : 3, lO, 30, 100, 300 och 1,000 volt, E'ullsliinrug lin.illl' 
skala, gemen,<;am fi>r såväl' lik- som \"iixelspiin.ning, s lirsld1t vUl'deiull 
vid m~i tning a\" l tlgn viixelspiinningar; vid 1 yoH får mon suledes ul, 

slag upp på 1/3 a,- skal'lu. Den stora kumligheten, s{)m mÖjligg,ir Sr\ 

olllfan'finde mätornriIden, fl'ekvensOll1fablningen, uDggl'annheten Och 
alla öv'riga nppräl;nade e;';'en"kaper giit' detta inslrument 1111 ett av 
de mes t prisvärdk1., SOIU 1I ' lgoThS in erbjudils svenska telerelmiker. J)ell 

. \lbfi>rliga inSll' llktilll1lSuokpJI ;;a ku l1'ntul'ligl,is int·e heller ,till denna 
hyg~j l l !-= . 

Provspets för 
30KV 
Ett vi,k>l 'igt komple
nl€n t till rörvo1-t 
ll1e!'Cl'U för service 
på televisi ons- och 
radarll.ll'1ii.ggninga l' 

ni. UJ.. Välgjord provspets i plas t med bell-yg
g'1ll'de isolu-mon för dessa mycket höga spän 
ningar. KompletteringSlUotsUlnd ökar rörvol-t · 
meterns ingångsmotsl'und lm 1100 megobrn 
och ka librerat' för 30 kV när röryoltmel"ern 
iir instlilld på :100 V. Pris 55:-, 

Mätkropp för högfrekvens. 

Pron;pets med kl'i 
~! allcliod. UWJ,Ul' 
frekvensomrild lrt 
Wr rörvoltme>le rn 
upp till 250 :l1p;'8 
"id max. 10 6/0 a v
,ikelse r. KompleLl 
med anslutnings
propp och slad(!. 

Pris: 55:-. 
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SICiNALCiENERATOR i byggsats 

Modell 5G - 6. 
E n bel't ny sigl~1Ig'encrator\)ygg n ls llled cou flert~ll f örbättringar. Omräd t f ör 
grundton u IriLckl \1[1P l ill Öyet· GO ~:rc. vilket gör uen iueali . k som generator för 
ularkeringspu l.ser Yid ·tel'ed .' ion. Den uya st·egdärnpsa'lsen ger bä tLrc konLroll över 
utgimgssp:lrmingen säJ" kilt Yid 1~lga n ivå e r. En kontinuerlig>t ,' ,:u-hlbel kontroll 
anvll.ndes för " iirdena lllcllull s lco·en. ! TYtt mill'i: ctYl'I'iirst .l'per h ill' uå t användas 
dä de hög f rek\'eJlS >1', 80 m 1J1l111errt LilckDS, forurD.r del1la. fiC4 ,1J1\'ä ndes s:'tvä l 
rö~ h uvud03cillnl )I'IJ som för tonoscillatorn..\ppura ten är matad från nilleL över 

n t mnSfor llla tor och en krufl i g elenlikrikln l'c nm' ~ ndes i nij'lnggr gn t.ct. Spo
hurra ii ro limlnde med stOl' pre 'binn o(;h knlibrerade "å aH en da. t en in j us tering' 
ska ll behöv ll~ fiir a lln }; :l n\l cll. Dpn lI ya tono~cilla oorn b"C r ren t sin ull1fol'llI:td 
spänning fö r mouulering ffi Il är ock. å lli !lgii nglig för yt ~ 'e anvä ndning "id LF
provningUl'. OmkOl)pl ing fjnn~5< tlllorunnd fiir 1Il0dlllQring fr un ytlre tongenerator 
f ör under öklJing a , to n rrekv~llskarak t er i ;;t i l, 'n h o e n mot{r,1.gnre. 
B bt. g()11 ki ip - 1)l~I .änk ullu d C .. :1 fi nesse r Iil! IT ~ :l ]rlg t pris . lIeb sVa l- och 
ayslämnlug" (>]uwl Il lir färdipuon : rad och koppl ad fö r a t,t yt te l'Jjga r e ullderEi t.la 
hygget - fullt k mpll"t:t - Blilt rö j' - l 'lda - !lrn"" laddar - Y:l rend:t ueJ. 1n
strukliollSbokE'lI beskri\'cr s leg f öl' s Ie;; hur :'\i , k Dll gå tillYii "',I , lWll1p!ell erar llJed 
ett f lcrl'll l hilder. 
Villt packad 3,5 Ilg. Plis 22:3: - + frakt. 

.\lullell ~G -G. 

_ -yhete r I 19tH ii..rs mndell. 
• 	 Motlule. lng m ed ainubfonlln d t onfrel\. n -' Ils. 
e 	 Ul.. t riid ,t frpk"" nsom n d~ 160 Im/~ tUl JO 

)[p! t; Ula n n nli tn fl uo aV "ivertun rr. 
• 	 :Sy st~.K"Uänl p,-, ut ~ 1) u tgångrn . 
• Syn Dliniatyr lll?- rör. 
e 1'rflltsformlll o rkovpluil tU l "Me t. 
• 	 U ..a libreraue t) vCl't(ulel' upp tUI 1.30 )Ie. 
• 	 lind oPl11 ~rc rör yttre modulation. 
• 	 Fi ll i ns tiiUntng för nog~rn.nn avs tämlllng', 

u h ilxLing 1: 5. 

• 	 EtreJttfnlctol'sknln. 
• 	 l\t:äteL' motstålHl, liicl{

ning OoCh isoluUon . 
• 	 Undersöh:el' pappers-, 

glimmer- (}ch el.-lyt
konde-nsntorer. 

• 	 Ji.onstruldionspl'in
eip: bl'yggu. 

• 	 lI"lagiRI,t ögil. som In
dikering. 

e 	 Arbetar med 110-220 
V trno'S(o . nwtOl' , 

• 	 AU!I. sl{.i\lol" 1)1 . f1:oJlt 
piatt'ldl. 

KONDElVSATORBRYGGA 
i byggsats. Modell C - 2. 

Cllu.('t' s iiI .. c r alla ~la;!~'i kOHllen:snlorel' 

inolll :omr"u"t 10 pI!' till !fJO) "F. Allt 

ll;l f1irt~kta\'läs.hl skalor . In g-fl lliag"l'llffi 

eller tabt'lleT llijlh-änLii~a. Läckning-s

pl'ovnillg' m ed ~'lirlllampa och po Iari ~e 

ritl.~'sFpiinllingnr fri''tn 20- :iOO V. )r;.if l~ !· 

nirlu""tfuktorer p[l cl('ktrolytr r mellan 

0·,-00 4/(1, F()r, ctltl rneu tl'an ~fonno.lol" 

110-2~O V 00 Il/S, l:krjl~ taI'(-" lIIu~i ::;kt 

lib'1l och kalihrerau pan~I. L C\'creras fullt 

l<olllp lcl1: med ull a erfol·tlcrlig-a dcWlj cr. 

I~lal':1, u cl aIj ol': t<I' i lls l r u ktloner för 1I0p

~~ i ltlJll1':; och :111\jlltlnillg' l! !f'u ({ilju. 

UiWVERSALINSTRUMENT 
byggsats. /llodell /11- 1. 

)liH-olnt'uuen: 

Viixdsjliinnillg: 0-10-30--:100-1000 oclt 

5000 V. 
T,i1cspällning: 0-10--30-300-1000 och 
5000 v, 
JJj}{sh-t;m: O-lO m J-l. 0-100 nlA . 
)[ot·shl.nd: 0-3000 Dltm. 0-30UOOO ohl11. 
Instrument, 400 uA shuntat till l mA. 3". 

l l tt p ålitligt in ,lt'luncn t i IJch:intligt for _ 
mar, m -d hölje fl" hak,·lit. In.stru m en 
tel är u trustat med kt.'rami::;!\: a t1 ceci
SiOn'500 D[. ·t:1nd lO r d 1 'I, Il oggrn ll nhet 
'a mt lik rIk ia re a , B r ntJ l" y s fabl'i Jwt. 
lMttll lil' ett mycket fil)\tHn ub n. rt in s tru 
men t för nHa servjc~m iill, lE" I~ t ri kc r. 
hobby· Ö dl rlllllo>lmulöre r. )!t ·u by", g- 
~flt.S Il följ e r f ll ]]stnnui g- uesJt rh'nillg". 
ScJH'nUl. 0('11 ulld~r , v ar1Ci r iIl g1..\ 1l :=:; \' ;1
r lghet m eod lwp .::i ttuln gc n be ll ö " ~ l' röre
ko mmn, 

-	 + fl'ah.t.)"ilet p:u.:)tad 1 J[g. rris 1:3,): 

TONGl.:WERATOR 
byggsats. Modell T- 2. 
SIGNALSÖKARE i 

byggsats. Modell G - 2. 
[)(\! ll1 LH.lt' rna l!.iii IplJletTIet i r a (li osc l"\ i(·f'. 
~\P Jla l'fltc n i ll!l{'I! ,i l lP t CH !\' itgtegs 1 i'1 ~' DplI nyUJ1l\.omlla ]~aDlv;jg- (ll ok Ll ouc n 
f rl'kn: ns fiir s tii rkar(\ {'H ~Jlec iC'U u tgii l1 ;..!;· öpJ>lI n l' t:ll Iwlt 1l )·Lt. fiil t (ör försUi rkar
l r :l 1l5lCn rll lll !'o r m e tl 111 lJj liJ..;'hcl. tiH :1 1\ 

jlro\'ll l tlg. EntlasL (h·t bii sLa material :irllaS::- lIing fiir 15 olika il.l lpc tl an 'er f ör 
..;i n .; l t'~pg' och li k a I1l i"tn g-a tii 'l' 1\1 1:-; 11-111 ,1 1. Hn,"iin l, ~-ga ng k Oll tl ens:tto r, liall l)rel'ade 
JIÖg"talat·o oell pl'n\'s pet ~ i l1n ~ hrllltlTldc nlOlls låtl{l lUt'f.l 1 o/ij lIo ggrann het. :.\Ie- • 
(!II 	 li l, ri kta l'ekri ;: la ll (1 • T 3-1) . 

lull!;:lp" lu,le f llter kolJ LlcnSlllo rc:r, 5 rur,
) rt~u hj Hlp {t V lle n llll. ka n ru a n steg, fiir 
~w.l; fö lja s ig na le n gPIl 0111 e n ulo Lta gnte fullRtiintli g-t !;alibrcraue ",I,ulor och Ile· e 
och ~ llal,)bt lokali sl!ra fe len . Utgnll g-~  tnljeratl e In ,truktioner nngåClluc in 
tran sforma torn oeh hC) J.!f aIare n kUllnn s t.rum entels hopsiittn.ing' och Ullviinu- •
in kopplll8 $Cpnl'nt för fOi ölilli n g .i slut
~ t(>g' och llögW larkl' e f1s u l'. ni ng . 

• 
Yikt pacl<atl 3.5 kg. rds 22,3: - + fl"d,t. Yilet paclwil ;;,5 hg_ l~l'is :i6.3: - + fl'nld'. 
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RÖRPROVARE •
I byggsats 

Modell TC - 1. 
1)ro\' :1 Edra rör med !lCll muder-na m do d r. ll - t!p n U YIJ H lllj~ ka - den cnlda t e 0<: 11 
iindil nu.!l t)il t(1 och siilua..stc m e-t otlen . l ' ft ]jtip'r " [ lea t h"-rörjJru\'uJ'c ha r Ni Il OUl 
I, OI1 ploN) f öl' var je l'ii l'l' l<'l,t ro ,l oe ll wii Lcr ,ll'lI ll" clck~roc1 - i ngen c ha n"c a lt lt uv
uro lt el ler ~n ko" ',lu t n ing' s k ulle undg{t E r, a lla fönil e.lnrtlQ. ho~ " b l'anthe.t ' UlUtll lngö
tYlle n" l')lJe..n uta.n do.", ~ Hl n b'iSttm ma. be~\'!.i rli .!.!,·:l. o-c h t,hlr-:-iidUllUl' iIl st.ilI ln ln g . 
Ji;dcr "lteat h"-l'iirpro rill'e lwr u Hu flocs-:::;.e r - sto rt , t ytl ll~t J ns-t r u ment - f ulI stH nrli g'.1 
II "" UI av "pänn inga r - rnU . b Llel a bell upp lag-an,le lD i.lIl g- a hun,uratals l'iir inklu ,ivc' 
Il e tSC ll ilSltt! O-pol. lll!niaty nrclren - Oml{opp lfll'e fl V h<i gstn " CcH {r :llnl> " -- !;;:\'ulitet [Öl' 
«nje ,·Iek t r ou - e n ,Inbil hjör l;!i,ua u v bor,hm od"ll - k Ullli nuol'li g t vll l'inb ~1 I.äl 
päD D in~,;JlI, (,c l'i n ;: - ""rje el.",nsku p NI knn b ehö vu fö r II lt sä lj a rur pii d t rUtL SaLI. 

De n lII oile.rnu~I(, r ii'provll ren m ed fu lLslllnd ig fii rs :i l<r ing m ot IItt snabOt b li fÖl'iIld ra u , 
D en lJii !'l la IlUlff' ri l' l - kraft! g- ö\-e r cJhn m;iO U{'nl U nHtt nll ~r()"rtna tlo r fö r ht'u l e 110 och 
~2Q "011 - el .. biL 'ta olu kOll p ln I"e och po t.... l<t iOTlll·t rfI r Il\' Cenl ra llab<; och ?lIallo. rY>i 
fa bri k u t, " iilkjln da livc n i Svcrig>', k om ph' l t ~lt$ ,·iil· lcall n..,. tör a lla hi tlilJS n m ii" da 
a m eri kan 'ka r ö r och r 0J:H:."l'vu Lr y mme f ör f ra ut I i da )WlllUl:1 U..-1C" t y prr . SnalJLJmanöv l"era d 
raJJ :; ka la , lU l'd d rev i L1:>jä l mlissj ng, get" E r OJn t}.le!uart 11l Stil Ull iu " kombin aUo Den t ÖI' 
":trje I'ö rtyp, F ii renklluj o m kO)1p li ng Idir n" c1 U~II erforderliga provll iug ti d en t ill 
,'f t m inimu m och ~pu rar ,':inl cfu ll Ilruet ~ I I. 1. Avbro LLs- 0" 11 lw rt lutn il1 ll" [Jro v, E li 
~nkel 1D0to·d ruöJll~;;ii l' 010 .'o(ldua r i llstii Llnlllp- rli r n yn ri J rt.\·ll ~ r niun alt b ~ll Cj va a v 
"H kUl rörrabrjkaJ]te tl ~ (l ata., D et ~ör del...:!ununa hur e le~kl- ro <1er ll u uro l ~ oJ)pl.a (j e i 
:-,V I'lu t ln - 1]1 1"(1 IINll lt - pt'ova.r e w ful LI5Ui ndi g a J{Q P I)Linc;~lllii j li;;he!(\r h (lTl • i H.lll itl 
k la m ,let, R eo; täll dc l! iiIa" ! 1" 1 ,.!ta ll rn w' att K i ~ JI "l' ll r ::! / 3 oc h ii ndr, h , Ile r k \'a li 
teten - d~ 1l hetu la r Isig sjU l v Il a W"\gnl ,"C\.'1\o r. I\: um p lett m e d jJl struktion ~ho k 
M; hem;tb IILl ' l' - Ull:l Jr:iu l' - 1:1,j a - H l'c1i ;; a l,L kopp la up p o ('h köra, 
1t j)ct lll":! ck n.d i) ;:; l'g . .... l'i'"' 3 13: - + fl'n ],t. 

Ut.Juiidallul c e g·c Jls)<.a \lI:'r: 

• 	 TUllIn,r e fi\r a lla. n,otlt'nltl n meril,;u Jlbol , t'or 
u t.ry.m.mn f ö r nyn 4)' ])('.1" . 

• 	 Eu rt)pc.is lca. r ö r ko nnn lin'·n I'TonIS TI lt'd ., 11 
\'i~ndn nde UV r cd ulc:tio H!oiS oclclllr. 

• 	 Hrulh bostc Jnetod fUr r C) l"(H"tH ' nlng - SI' U'IH' li t l 
- IrC( E r 8 tÖ rTe f Ör tjUn:o,t . 

• 	 1 ", f tig IJJöddJl.dJl [LV h orclsmo<lell. 
• 	 nör tabe ll li V rullslmlct .rt> ger T~ [' ÖKDnlJlid, 

lig-t l IlJjl.ä. lln ingn r nu f H... u ll ll rödype- r . 
• 	 rl~onH' nlla (· Ich·l t)dcl" SC1,arat nl" d a\T"emu... 

~... u.l"hrot t e ll cr kortslut llin~ Sft.ru t flLllktio llS
ri Irti lChct. 

• 	 Tillt.u la.udf' 8 -fti.r·.z;..'il t iusl nun ent \'i ~fH" nu .\ e-I
l e l' D :\ -LIO~l' OoCh illsUHhdJlg~l'ii rlh.' fUr ll~it
spänni ngen. 

DEKAD MOTSTÅND i 

byggsats. Modell RD - 1. 

H eath ld t,s D eka ,IDlo t ' lan d ur ett hijn
tl i .~ t Yl!rkty g för luoorartoder t skolor oc ll 
sC'rdCP\· (~ rk sUi !d e l". It.h'u li:-; l.;: f(ll" utprov
n I Ilg vId. nyko n..stru k tion och lindringar, 
kallbre rin g aV in s tr umen t, miitbryg-,'!:or 
ote. An\'iintier CelJ t' rulla b ~ bii~ ta kcm
m i ~ka omkoppln r e, y, ' I, I,erami , ka rnot
stli ou monterad i kmftig björkl" da; 
jiimeörual' m ed an.d r a laboratorieutru~l'/, 	 noS"grlln nlwt,! .% 	
nill gar. Ornr:lu ~t 'ir 1 till DDDDD 011111 i 
st~.~ om 1 oh m, B ll,t;:a kvalJ.tet alllig c Djörkh'l.lln. 

• 
• no m t ö r al t 11\10. oöm bellnD dling, k ra(

}i:e rnmisk oml<opphue. Og nl ulIlin ill m{la nel, jou boraloriepol.kru
\'al' - by ~;:;slltsen är fullt komple tt.

• Om .ld o : l ohm till 
99999 olun . Yil,t pacl,,,,1 1,8 kg. P d s 22.3: - + fraid. 

LABORATORIE - NÄ'TAGG

REGAT i byggsats. 
Modell PS - 1_ 

En ['e jlil kon s truktion f iir laLJorator i~ l" 
\'NI,~liider och ullueryiSHi n g , Undam I. 
Rto r t tydli g t intS trumeltt v Vtu r s IJä n.nin g- 

Il r esp . d en uttngnu strömlUt: O. E tt 
ll tom orc!ell t li gt nn\·UI.ld lJ3 rt ins tl"UlIll'"Il L 
Spli nn ing.s r f'gl(~ rin gcn ske-r ch .' ktrOlli s l{t 
över 2 'st . pnra ll~ Li I,;:oI1rlad e rö r, t yp 
1010, som v en til"" m e d en en ke l po lell 
tionWlf'I' . I II ~t ru I Jl cIlI .t lir s hun t a t fUl' 

0,3 V 4,3 A 200 mA, rcsp , f Örk" pp l.u t för 1i00 voJt. 

Likl'ik~ rrö r 51:3(;, l~ lIn 'lll odiga i ns truk r, soo y ~c e:a 1·"". ill ,\ 

t ione r 1 Jikhet llleil ö\' rl ~a u p parnt er . 


\'ikt packad 8 kg. Pris 3,l ii: -	 + frlll< t_ 

IMPEDANSBRYGGA i byggsats Modell IB -1. 
H undl'atals ll.borat-orier i C. S. A. anyu.nder Heath s Impeilunsu rygg :.\. 80m ~tuIl da.rdt~ 
) lHtC"lm n.\Uf"n : 
• 	 :-'l1OlPr Induktanser friln 10 uH t ill 100 H. 
• 	 i'Hit,c r rf'lsi~b.1.us(H· fnlll 0.01 oh nl HU 10 .uclfolun, 
• 	 ~mter kapncHanaer f II 10 pF HU 100 u F , 
• 	 M ii ter " Q" Od l cffel trnktor (tg d) , 
• Milter fö rlusUa l, lor cr ffi II 0,001 till 1,0 och Q f dln 1- 1110. 

I d en lisk f (j r s kolo r, h1.uo rn toric r , MJ l" -o;' ir'c - och I!Xn(:riJU nf \"Qr l, Uide r . En inl llCda nsbr;> .tttl i ii l" 

,~ n "a l' - urt mps t unr iind bn rn i(}oJ ll' um n t av a Ha , \,i ll:P Il b il Lntins har \' url t u t om r;lcldlillt 

f( ir vu d" {'n ~crd t'cv(' r ,kstnd llr' r u Ilv nrli ort il rO~La ndc cxperimc-ntutöL' l{unnilt lt Os[n ptt s ig . 

• ' u ti llgilu g liI!' t ill li igstu tlln k bllra p r is . <\ Ila dela r liV b ögs 0\ k\' <tU! t- Huvud k() lltro ll..,n QI ' 

c;.c nem l R ac1io, lItomo r,d•.'O tli ~l villldinda l abr il,at . D"II lUOO- peri olll ;:u "mm rn Iilm sii. 

:'Irall o l'.v ~ I; <>'l'am i" kn o m kol! plure n l(\U GO ° del nJ ng , ~OO " A : g ah 'lLnom eter , UTl.;;l ut ni ng-s 

I, o nta l,ter !II d sta nda rd 3/ 4" a vsttuJ<l (19 m m), Ytlcke r bj ur1: lt d ll. Di k tlw li lJ rac1e ocll 

fö rlll s Ua !<to l ku lor, Viii ka lib re r a d e kapneltll ll s - och illdu lda n , IOl'!ll a le r, Ko n<le nsawre rllll 

ll\' sih' r O' Iimmerty p , n o,Y t" Tu n n-f[ i no m 0,5 Dlo Odl nlt:W e n fö rlu s t fn kto r p å mindre ä n ~O In il 

liondelu l'b «10.10 -' ) . uua"g" pli panelen mr a uslu t ni ng lloV yt t re g.'nertl tJ) " or.h lektor, Mii t 

" Ila E dra okä r>u a de ta.IJe r p it - lOma s ä Lt so m lalw ra torlern u g Ul' - lIle d Nl brygg a, no!' 

g l'R.nt oc h snabh t, I nb y ggt O ,-oIt,g ba(.wt! föl' ll1 ()~strl nd S l1l iit.",in goen ~ch drift nI' Hum mern , 

''"Vit t RODC'S. H .n,'s och j)[uxwells bryggko p pho ga r au.vandes val ae olIka manl ug-U rn ti . L ev 

ra s I;omp ret t mec1 alla I; \' alilet.s d' lal.ler - ull lill li t'l' ° ri n g n LWr d "och fnLl stiio LlIlg Intl lr'! l; : 
t lolt,s u ok för Uppb y g gnall och " n"lind nin g . OU" : D (! l!u U bygg 'ilt" t, nur s cnda~t " tt llI gn l 

lJ E'grii r1S<lU uppla g a, 
Vikt packad 6,8 li:g. Fris 'j2~: - + frnld. 

Generalagent för Skandinavien 

INGENJÖ RSFIRMA ELFA 

Holländarg. 9 A STOCKHOLM Tel.: 20 7814, 20 78 15 
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,---------------~\ 

~1INIATYR 

OMKOPPLARE 

A.B METAL PRODUCTS LTD . 

" j\1IN"IBANK" 

diam. 18 mm 


" ;\1-1 " 
diam . 32 mm 

båda typerna ti1lverkas fö r 1x12, 2x6, 
3/4 och 4x3. 

GENERALAGENT 

ULRICH SALCHOW 
Kungsg. 33, Stockholm, tel. 107784. 

~~--------------------------------/ 

D ENI:lOSTEL, W.: Das Hiljsbuch des 
Hochjrequenztechnikers, Del I, andra 
uppl., Titania Verlagsgesellschaft ffi. 

b. H., Wien 1947, 156 sid ., 230 fig. 

Enligt förordet till d nna andra omarbe· 
tade upplaga av ovan tående arbete avser för· 
fattaren att i möjlIgast kortfattad form ge 
en sammanställning av det vid konstruktion 
av högfrekvensapparatur nödvändiga under· 
laget av formler och beräkningsmetoder. Bo· 
ken skall alltså tjäna som ar\:>etshandbok för 

\, apparatkonstruktörer, varför den grundläg· 
ga nde teorin borde anses vara bekant. Icke 
des to mindre ägnas mera än en tredjedel av 
bokens utrymme åt en i och för sig nog "ä 
förtjänstfull översikt över den sy mboliska 
metoden och dess tillämpningar vid elektro· 
tekniska beräkningar, teorin för ortskurvor 
samt grundläggande nomografi . Härigenom 
bl ir utrymmet för det stoff en a pparatkon· 
st ruktör verkligen har användning för starkt 
sammanträngt, och många områden av hög· 
frekven~tckniken få därför en blott summa· 
ri s k behandling, vilket på de t hela taget 
minskar bokf'ns värde som handbok. 

Andra områden behandlas däremot ganska 
utförligt. cxempelvi8 finn"" ett praktiskt och 
ö\ er:kiidlig t b eräkningsschema för nättrans· 
formatorer under ca. 2000 VA , och dt:t är 
en da,t beklagligt att "II mindre ojämn för· 
delning av s toffet "kulle kunnat medge sam· 
ma utmärkta utformnill~, av verkets samtl iga 
partier. En hel del av bokens innehåll är 
trots detta värddullt just pil grund av den 
sammanfattning ett verk av denna art inne 
bär, men det kan invändas att bokens typo 
grafiska utstyrsel verkar minst sagt under

ml lig. :\långa fig urer, diagram och nomogralll 
förekomma i texten, men tyvärr är deras an
vändbarhet begränsad dels på grund av då
ligt papper, dels av litet format, och om ar
betets andra del ännu ej hunnit utkomma får 
man uttala en önskan att den får en bättre 
typografi sk utstyrsel. COH. 

AISBERG, E, GA UDILLAT. L, de SCHEP
PER, R : Radio-Tubes, Caracteristiques 
essentielles et schemas d'utilisation, 15U 
sid., Soc ieu§ des Editions Radio, Paris 
1949. Pris 6: 95. 

Den franska titeln på denna rördatabok be· 
höver icke avskräcka någon som anser sig 
vara mindre språkkunnig. Dess uppläggoing 
är nämligen sådan att var och ea som kan 
läsa ett schema lätt kan finna de i vanliga 
rörli stor angivna uppgi fte rna. Till varje rör 
rörtyp har ritats ett kopplingsschema med 
röret i fråga. I de tta schema anges karakt,, 
riötiska ström- och spän nin:,;,värden, och röret, 
s tatis ka data anges omeddbart intill schemat. 
i viJkt:t även inarbetats rörets sockelkoppling. 
För en och samma rörtyp kan man finna flera 
dylika koppling~ski s"er , om röret vid olika 
drift sfall visar upp fran varandra starkt avv i· 
kande ström- och spänningsvärdeo o. dyl. 

Hela boken består sålunda av kopplings
schemor, och de enda språkkunskaper som 
fordras mä~te läsaren bruka vid studiet av d(· 
korta och lättfattliga anvisningarna, vilka för 
övrigt lämnas på fem språk, dock intet nor
diskt. 

Ä ven om några enstaka rörtyper skulle kun· 
nat vara mera utförligt behandlade än som 
blivit fallet i boken kan man som helhetsom· 

t 
SlEMENS 

ISOLERADE 

A N S L U T N I N G S

KLAM/\I\OR 

tillverkas olika typer för 

montage plåt- och bakelit

tavlor. De är väl berörings

skyddade och ha "oförlorbara" 

klämhuvuden av svart 

isolermaterial. 

För strömmar upp till 2.50 A. 

Tillverkas på vår 

instrumentfabrik i Stockholm. 

Leverans från lager! 

SlEMENS 
MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN 

STOCKHOLM · GÖTEBORG MALMÖ SUNDSVAL L · NORRKÖPING · SKELLEFTEÅ · ÖREBRO KARLSTAD JÖNKÖPING 



ET4336B. Amerikansk sända· 
re, fabrikat RCA. VFO eller 
xtal slutsteg, modulator och 
likriktare. För 220 V r-v. Utef· 
fekt 350 WCW, 250 Wphone. 

SURPLUS 
För den fordrande amatören 

Till en bråkdel av det verkliga värdet ha de senaste åren tusentals ton krigsmateriel 

realiserats i de länder, som varit med i det senaste världskriget. Lagren börj ar nu 

sina, men fortfarande finnes en del värdefull materiel kvar. 

BC1147 A. Amerikansk, 12-rörs motta R1155, engelsk surplus. En god motta
gare, enastående kv.alitet. Komplett med gare till mycket lågt pris, 355: -. Er
högtalare och nätaggregat för 120 V r-v. 

fordrar 230 V = , 70 mA och 6,3 V'"'v,Pris 1050: - . Garanteras helt ny. Kon

tant 10 % rabatt. 4 A. Kontant 10 % rabatt. 


Oscillograf AN/ APA-l. Ny i originalförpackning, 12 rör R1355, engelsk mottagare, ny och i oöppnade lådor. Be

inklusive 3BPl. Pris 125:-. gär beskrivning. Pris 95: - . 

Likriktare, begagnad, provad. Tuning units, nya i originalförpack. 
Lämnar 600 V = 200 mA och 6,3 ning, innehåller mängder av sändar

500 ,aA instrument, pris 18: 95. V'"'v, 3 A. Jngångsspänning 220 delar, pris 26: 50. OBS! Ej engelska 
Vr-v, 50 p/ s. P ris 135:-_ mottagarenheter av RF2S-typ. 

BEG"R VAR DECEMBERPRJSLlST . AVBETALNINGSVJLLKOR FöR MOTTAGARE: 

lj3 vid leveransen, återstoden betalas under 5-12 månader. 

VIDEOPRODUI(TER 

Box 25066 Göteborg 25. 
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Mekanisk enhet för magIletofon 
i portabel väskmodell 
Konstruerad för inspelning 

och återgivning av tal och 

musik på 0,1 standard in 

spelnings tråd. 


Manövre ringen av start, stopp 
och återspolning sker cen
tralt genom ett rnda man
överorgan. 

Fron tplåten faconettlackerad 
och försedd med graverade 
texter, även för förstärkarens 
manöverorgan. Lådan klädd 

med pegamoid och fö rsedd 
med bärhandtag. 

Kopplingsschema över för
stärkaren medföljer. 

Å. B. ELEKTROMEKANIK 

Pingstvägen 44 HÄGERSTEN Tel. 459625 

\. 

Mått med lock: 	Längd 370mm 
Bredd 290 » 
Höjd 200 » 

Begä.r prislista 

döm e säga att den ger ett gott exempel pa 
hu r rördala enkelt och lättfat tl igt - och ändå 
b ue korrek t och öyerskådligt - kunna fram 
läggas för den tekniskt mindre skolade. Boken 
tord e kunna vara av värde för S· väl ·ervice
män som amatörer och studerande. 

COH 

ZWICK, G: The Cathode-Ray Oscillo
scope. Gemsback Library No 40. Rad
craft Publications, Inc. New York 1949. 
112 s. 

För den som vill ha en grundlig men kon· 
centrerad handledning i konstruktionen och 
det praktiska begagnandet aven modern oscil
lograf, torde föreliggande bok vara av stort 
värde. 

För att man skall kunna utnyttja ett instru
ment, bör man ju vara fu llIt förtrogen med 
dess konstruktion. Detta har författaren tagit 
fasta på, och i de fyra första kapitlen beskri
ver han med en grundlighet, som inte lämnar 
nå2:ot övrigt att önska, hur den moderna ser
\'ic~oscillografen är konstruerad, vilka olika 
hjälpapparater den är utrustad med osv. 

De båda sista kapitlen användas sedan till 
en genomgång av oscillografens användnings· 
områden, och till redogörelser för en mängu 
olika mätningar som kan utföras med den. 
Inte mindre än ett femtiotal mätningar genom· 
gås, varför det finns möjligheter att äyen en 
ganska erfaren radiotekniker skall kunna hitta 
ett och annat litet guldkorn. 

En sak som man skulle kunna invända inte 

NY. UTÖKAD UPPLAGAI 

KOPPLINGSHANDBOKEN 


lJ011 endn lJanULJok. där Ni direkt kan se 
ko ppllngl' lI a\" röret. 
Fiirutolll ett komplett SCh,' IIlU j iilllte sockel
koppl!lIg för varje rör. :iro sa mtliga data 
n ngh"nn, 8i"' 90111 

Illcsllänningur 
in- och ut~l clule "iixelsp~ionlngnr 
f:.trömmflr 
nlotstånd 
kon rlensn,t.oT'f"f 
förRtiirking. branlhet etc. 
...""en televisionsrör. 

BOKE",. SO~I BLIVIT O ~[B.'i.RLIG FöR 

ALLA A~lATöHER. SER V1CE:'IÄN OCH 


KONSn:DK'l' H ER. 

~[ e r än 050 olik,. schemo T. Pris D: GO. 

AB BEV A-TEKNIK 
LJNJWI'J.'iG 

RADIOMONTÖR 
med flerårig prnktik från tele-teknisk 

experimentverks tad (eller laborato

rium) erhåller omgående anställning 

Yid yärt laboratoriums uYdelning för 

el. mätteknik. 
~:;:,,--~~:""-'~-:-::-:;;::;:;~

Arbet.et omfa t tar tri.llyerkning :l\- spe

ci)!instrUDleni och apparllter för in

du;s>tribruk. 

Fi,rml'tga att arbeta eJiter enklare skis

Ser och llrincipi'chemor ii r erforderlig. 

All, iika n trtföljd av de h·andlingar· ~ö

l,tUlde Yil! llberopa jiimte uppgift om 

lUneam;pr'll;: ocll ridigaS:12 (iIltriides 

datum torde insiindas till 

AB Svenska Metallverken 
Västeråsverkell - Ö,'eringenjöreJl. 


Före taget S 1'1'-anslutC't. 


bara mot denna utan mot de flesta radiohand
böcker av liknande slag, är att de så gott 
som undantagslöst börjar med att förevisa 
grafiska framställningar av olika likspännin
gar, växelspänningar med så lIig frekvens att 
de kan studeras på ett va·nligt visareinstru
ment, etc. Nog borde väl utgivarna kunna 
förstå, att den som är intresserad av ett ämne, 
först läser en elementär bok och sedan en 
mera avancerad, där han helst inte vill möta 
samma saker om igen. Inte börjar t. ex. alla 
matematikböcker med 2+2 = 4! 

CH 

GERNSBACK LIBRARY No 36: Radio 
Test Instruments. Radcraft Publica
tions, Inc. New York 1948. 64 s. 

Detta häfte innehåller inte mindre än 18 
konstruktionsbeskrivningar till instrument av 
olika slag, som en Fadioserviceman eller ama
tör kan ha användning för. De flesta instru
menten är ganska konventionellt byggda, men 
boken innehåller även en del ganska origi
nella konstruktioner, som kanske kan ge några 
uppsl ag å t den som aven eller annan anled 
ning föredrar att bygga sina instrument själv. 

En del av beskrivnin2:arna består endast av 
ett kopplingsschema ~ed några förklarande 
kommentarer, andra visar in i minsta detalj, 
hur instrumentet är utfört. Gemensamt för 
beskrivningarna är dock, att de är klara och 
tydliga , så att även en amatör utan någon 
längre erfarenhet kan hoppas på ett gott 
resultat, om han använder sig av dem. 

CH 
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Engelsk expert om svensk TV 

Sverige gästades nyligen av en TV-exp r t 
rran England, i\l r. Fisher, konstruk tör vid 
Pye Ltd i Cambridge, som var hu r för att 

f. 

de 

SERVlSOL är ett ko ntakt rengörings

medel, som samtidigt som det rengör 
bildar ett skydd mot fortsatt oxidation 

och de sutom ger kontakten en lämp

lig ~l11örjning. 

Finnes hos 

Radiomaterielgrossister 

GENERALAGENT 
köpa POPU LÄR RA D [O :s förvaringspärmar 
garde rar man sig mot s dana otrevliga över

kan, ke är sluts lda p förlaget. Genom att 

ULRICH SALCHO W 
raskningar_ Genast när ett nytt numml'r av STOCKHOD1
tidskrift en kommer, siitter man iu det i för

pwva en telcvision:omottagare för 625 linjc,r. 
Han in tryck av televisions ändn inga rn a hä r 
i Sverige är , alt sändningarna är a mycket 
hög kvalitet. Ha n var emellertid inte hr nii 
gen att med g , att 625-linjers system t på 
teknikens nuvarande sta ndpunkt erbjuder 
särskilt mycket större möjligheter till goda 
hilder än vad enrrelsmännens 4OS-linjers sy
stem gör. Skillnaden i pris är så pass bety
dande, att han anser, att det inte rättfä rdigar 
den lilla förbättring, som uppn s åtminstone 

n_ Medan man för 40S linjer kan klara sig 
med 19 rör och få förstklassig mottagning, 
mås te man för samma bildkvalitet ha ca 27 
rör vid det högre linjetalet. 

"Ir. Fisher ansåg det emellertid möjligt, att 
lIlan - när telel'isionstekniken utvecklats 
ytt erligare - skulle komma fram till bättre 
bild kvalitet med 62S linjer. På teknikens nu
varande ståndpunkt ansåg han dock, att den 
väl utprovade tekniken med 405 linjer ligger 
llIycket väl till, om man jämför 40S-linj ers
sändningarna j England med sändningar med 
625 linj er på andra häl l. 

Förvaringspärmar för POPULÄR 
.- ·t.: RADIO 

POP LÄR RADIO kan nu tillhandahålla 
fö rvaringspärmar för tidskriften - en sak 
~om vi tror kommer att uppskattas av alla 
våra läsare. 

Hur lätt kommer inte lösa nummer av 
POPULÄR RADIO bort och naturligtvis just 

nummer, som man bäst behöver och som 

När det gäller elektriska mätinstrument••• 
Antingen det gii ller a tl mäta små 
eller stora trömstyrkor ocb spiin
ningar !il' det nödvändigt ult a nvrul
da ett tillförlitlig ins trument. Vil ra 
puneliustrument liro a v biistu engel
sim fabrika t o h erbjllder Eder s -
da nn fördelar såsom stor noggrann
het, ett elegant utseende och e tt lAgt 
pril; . 

Universal
instrument 
Modell 260 

Endast Kr 250:-

MMOV,RÄDEN: 
V= 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
v= 0-2.5 -1 0-50-250-1 000-5000 
uA 0-100 
mA 0-10-100-::00 
A O-lO 
ohm 0-2Kg-200-K!2-20MSJ 
dB -12 till + 52 

B eställ idag från 

AB GYLL ING & CO 
S:t Eriksgotan 50, Stockholm. Tel. 520705 (väXEl) 

Typ M 21i K 

Frå n lUjt'er let'c-rera. vI såväl vridBpole
som vrldjärnslnstrument_ TaJa med os. 
eller begär "A.rt särtryek över pa.Delln
.trument_ 

SERVISOL 

varingspärmen - och sen tar man aldrig ur 
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VARFÖR KÖPA DYRT? 
SPAR PENGAR - BYGG SJXLY! 

Mtinga. belåtna hobby-.niin över hela landet 

ha följt deUa motl" oeh ä,ro nu slolta 
i4;-a1''' UIl en mod"rn 

Bandmagnetofon 
nu- och frfl.mtldenR inspelnlngsQ.pparat, eD 

konstruktion som står sig &'1 liingden! .=\.ven 
NI kan bygga den efter vIII' Insl,rukti"G 
ritn. och lärorika byggnadsbeskrlvn. uttö
rn.nde A : rör tIllkoppU ng till "n befintUg 
rÖrstiirkare. pris pr sats kr. 7: 30. Utfö
rande B: med specioJörstiirkare 10 \'Vatt 
pds pr ....ts kr. 9: 30. 

Vi lu.g-ertör även kom bl nerad 

In- och avspelningsmagnet 
b1\1Hbnngnetotonens bjärta. Den iir låg
ohmlg med överdimensionerad maS-n. skiirm
ning, polernde polsl,ol', drlftprova.d och 
pa.sSttr till vår ritnJng, men kan iiven an

vlindas tör Q·ndra ltonstruktloner. Inkopp
Uugsscll f'rnu medfUljer varje m.agnet_ Pris 
endast kr. 27: 10. Till snmlllgn priser Ii11
konuner porto. 

Firma SCANDAG 
Drot-t.ninggat..an 42 .. örebro. 

,~-----------------------------~ 

Restparti 
av elektrolyter fabrikat V I C O N 

Realiseras för 75 öre pr st. 

8+ 8,uF 380/440 V 
8+16,uF 380/ 440 V 

16,uF 380/ 440 V 
16+16,uF 380/440 V 

32,uF 380/ 440 V 

AB CHAMPION RADIO 
S T O C K H O L M, Polhemsgalan 38 

Tel. växel 227820, 516572. 

BYTE' OCD FijRSXLJ~I\GAn 

Unt16r denIJa rubrik införas radannonser till 
eU pri~ llrV kr. 2 : GO pel' rad . .t\.nllonst:nJen är 
avsedd endast för amatörer och för enstaka. 
för~i.i.UniDga!'. Firm.nannon.se-r måst t!' hiiJ1\"isas 
Ull \'dro. ö'\' rlga nnuonsformat. 

liöpes: 'l'l'lcgraflkurs (g rammofon) för ny· 
biirJau, A, Warre r, "on Ger<1csgatao 1, Gtbg, 

Till salu: Inbundna :1rg:"ngal' Poplllär Rauio 
l\H3- 1ff48, till" . Hi gst 40: - , Inb , kur , brev j 
radiotek nik, C:3 1,:;:1\) , id ., kr. 20: -. S\'u r till 
1:1. Lundin, östhnmDlur. 

det! - inte förrän man eventuellt låter binda 
in hela årgången. 

Två årgångar får rum i förvaringspärmen 
och priset är satt så lågt som 5: 25 . Ett gott 
råd: samtidigt som Ni prenumererar, köp 
jörvaringspänn! 

Bandspelare för amatörbygge 
Författaren till artikeln om »Bandspelare 

för amatörbygge», stud. Rolf Pettersson, har 
insänt några uppgifter angående ingångs· och 
utgångstransformatorerna för den i nr 5/1950, 
5. 166, beskrivna förstärkaren i bandspelaren. 
Följande transformatorer, som tillverkas i 
Sverige, kan användas: 

lngångstrans/ormatorer: 
Från AGA, Stockholm-Lidingö: typ 490694. 

Pris ca 70:-. 

Från Champion: typ 5109 (tillverkad av Tuf

vassons Transformatorfabrik, Sigtuna). Pris 

ca 24:-. 


Utgångstrans/orrnatorer: 
Från Elab Transformatorfabrik, Humblega· 

tan 31, Sundbyberg: typ 3024, 2000 ohm/500 

ohm + 8 ohm. 

Från Firma Johan Lagercrantz, Värtavägen 

57, Stockholm: typ UTC S5. 


T Il sist 
hämtar vi en bild ur den lyska radiotidskrif· 
ten Funk· Welt. 

- Egen uppfinning, min fru har ingen aning. 

Till salu: In~pelningsapp. för gram.-skiv., 
kompl<·tt med gravcrdo'sa och av spelnings
pid,·up, he lt ny, amerik. fahr . med 1/2 duS!!, 
gravernululr ~llnt I~n roter. omformare 6 V in, 
230 V vM 70 mA ut, llplt fi\'" Wrd, ohetydt 
beg,. sii ljcs t!ll höl. 'tljjudan<l{', H. 0l8F.on, 
Ing yars tro tan 75, Up[l S1l la, t el. 43142, 

/-------------------------------~\ 

AMATURKURS 


RADIOTEKNIK 

och 

PRAKTISKT RADIOBYGGE 

Första brevet, innehilllande bl. a. en 

instruktionskurs telegrafi jämte 

schemor och byggnadsan,,,isningar för 

övningsapparater etc, sändes 

GRATIS! 

utan nå gon som helst förbindelse för 

Eder. 

Medsänd 40 öre i frimärken till porto 

och exp",diti,onskostnader. 

AB BEV A-TEKNIK 
Linköping. 

\ 

Volymkontroll 
för sekundärhögtalare 

En effektiv potentiometer, motstnnd 72 ohm, 
logaritmiskt lindad, oisolerad axel dlam. 6 mm. 
Le v. med ratl av vit plastmassa 20 mm dlam, 
Pro\'ex, fraktfritt mot Kr, 2: - insatt ii post: 
~iro 3:'>0434. Vid köp av minst 25 st. kr. l : 7;) 
~t" vid större partier infordra offert. 

Rekv, prospekt o. prislista över komp!. sc
kundärbögtalare, lösa lådor ocb system, 

INGENJÖRSFIRMAN ELRA 
Eklångsvägen 13, Johanneshov 

------------------------------------------------------------------~\ 

Nyinkomna!Obs! 
SIMPSON 


mod, 200, 20.000 ohlll/V, nyast<! mod. ll1eu ~vart k,ipa. 

Likspänning: 
Viixelspänlling: }0-2,ri-l0-50- 2.-,0-1000-;){)()() y 

~tr(jlllomd'lclen : 0-]00 IlA. O-]O-lO>CI · ·;;OO mA, 0-]0 A 

;\lO! stlllld~oml"lden : ( :2 kO!t1ll-200 kohm-20 Mohm dB-]2 till 
l\\ •. 
INSTRUMENTAKT~EBOLAGET p. G. ANNELL&Co 

Vasa vägen 30, Lidingö 1 ' Tel. 651838, 
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Populär Radios register 1950 


ALLMÄl'lNA ARTIKLAR. LÄGFREKVENSFÖRSTÄRKARE. 
Stockholms Ra'l'liol<lubb jubllerar ................ .... . ,." " .. , ., .. . . , .. 1 :\ Nätbrum I radiomottagare och för·g.tär,kare .... "" .. ...... .. 1 7 2 42 

Utbll ck mot Ira.mti·den ........................... . ........................... . 1 3 Unlvel'snle nhet för MF och LF .. ......................... .. .... ........ . 3 89 

Stockholm s Rad·!oklubb ~5 år .......................................... . 1 3 Ljudkoll<f:rollen· - en Intre8'Sant nyhet ................... ........ .... .. 5 160 

Pli StockhoLms Radioklubbs \'öglilngd ............. ........... .. .. " .. . 1 6 Fasvän,darkopplingar med ECC 40 ............................. .. ..... .. :; 16:l 

Forskning inom radioteknik och elei,Lronlk vW CTH .... .. . .. :! 3;3 Några synpunkter pli Ijudåtergivrulng ......... .. ... .. .... .. ......... .. 12 417 

Radiovet:enskaplig konferens i St~kholm .... " ........... .. ...... .. 2 40 

TV-statistik ............ " .............. ....... ................ .. .. 3 71 

Sven Jcrrlng om TV .................................................... .. . ... .. :3 71 

Ny rikta n.tenn för rtlndradJio s lationen i G<Heborg ....... .. . .... . 3 79 FöR SÄNDAREAMATÖRER. 

SSA 25 !LIo .......... ......... .. ..... .. . ....... ... .. .. .. ..... .. ..... ..... " ........ .. 4 111 

Forsta amatorradiof6rb!nll else ll Sverige-USA ............... " 4 111 
 Stl'ålnlng>su.iagram för enkelt antenI"Y'sle m .. .. ................... . 2 31 
SSA" utställning "Pil ltOrtvilg" ."...... . . ....." .. 4 112 Drivst:cg utan d,ri\'transfo rmMor ......... ................. .............. .. 2 ;:;~ 


Radiotorn i Ro sl<l.gen ... ........ ........... .. ........................ .. 4 117 Clapp-osc illatoros teori . ..................................................... .. 3 80 

Världen.s stör' ta T V-sändare ................................ .. 1 121 
 Inu.ikatlon r vid' neutruli se ring av sänuare .............. .... ... ..... . 4 134 

TV·radiolä nk London-Blrmingham .................................. .. ;J 101 
 :'-lagra expe ditionstekniska synpunklu!r ]l :l amatörtratlkc n .. . 5 1'74 
Xåg ra expellltious tekn'lsl<a synpunkter på amatörtJrnflken .. . ö 174 Stynsändare med Clapp-o sciUator rö r IlO-, 40-, ZO- a<::b 10

;) met()~"ban,l cn .................. ......... ... ........................ .. . tl 204 7 232Snabbnorme ring Inom teleomr,'Jet ...................................... . 176 
'l'l'l (;: visiontw 'iimIHlen i skottglu ggP D ... 0.0 ••••••• 6 191 Koppl i llgar med Q.T6 ... . .. .. .. .... .................... ...... ...... ..... ....... .. 8 2U1 

6 
••• ,_ 

~Ian disku terur : TV ......... .... .. .. ... .. 192 AnLe nnf llter för nybörja re n,; amatÖr rnd io,iin.uare .............. . 9 289 

!:h'c rig-c.s fiir sta taxi radio ............. ....... ....... . G 209 Gr'd-d ip ·mete rn . ett m ilngsl digt i.ll s trumcnt ....................... . 9 292 

Hur Tyskland lö~e r s itt ",\glii ngdspl'oblem ............... 7 228 8 248 
 Om modulatlonsavs kll rOllng ....................... .... ................ .. ... .. 11 382 

!\" l g (}t om lI nu.n in gs utry mme .. ..... .... .. ......... ... .. .............. . 9 286 
 r;'(jrbättrad typ D" mO llitor ..................................... . .. .. .... . 11 384 

Dat amerikun -ka B & S-sys lemf' t ........ ..... ...... "" ....... . !) 294 

Hur tl1.r man 1,1nn ra dio t('lm ;sl{ lit teratur? .. ... "" ... " ... ......... . Il 302 

Pil. l'f te rldllken .. ........ ... " , ............................................. . 10 323 
 ANTENNER.D ct daD.~ ka radiohu set ... ... , ............... .. .............. " ............... .. 10 325 

l'iyhol.! r pn dn ka radiout9tii ll n i u g~n ............. ............ ...... .. 10 326 
 Sbril lning d ingram för enke lt antCnItsy ·tem... .. ......... .. .. 2 51 
Ama törtl ll\'Qrkn!n g av inspel tli n g'Sband ......... .. 10 :J36 
 Ny riktanten n [ör rund'radiosta t1o ne:n l öt.'borg .............. . 3 79

Rad iotelmi skt ny tt fr!!." E llglan>d o ' h Tyskland .... ... ... ...... .. 11 aM 
 AntennfIlter för nybörjarens amatörrauioslinuarc ...... .. .. .. .. . O 289

Raulou lstil Uning en \ Dässeldo l'f ... ............................ .. ........ . 11 389 

Dpl europ~ls ka TV -syst"met .. ...... ..... ............. ........ .... .. ... .. .. . 12 411 

:\led por 'L" R RADIO till E nglan d ............................... .. 12 430 

Televl&ion l elfte (ell er brCt.tonde) timmen ...... .. .............. .. .. . 12 431 
 STRöMFöRSöRJNINGSANORDNINGAR. 
E nge lsk expert om sn~nsk TV .................... .. .... ... ............. . 12 443 

Om likspännlngsnggregut för l'abora.tor'iebruk 11 378 

GRUNDLÄGGANDE TEORI. BERÄKNINGS1\'lETODER. FÖR RADIOSERVICEMÄN. 
Strålninf;'suiagram fUr enkelt antenl1sntem ................ .. ......... 2 G1 Ny typ av service ln struDUent .................. ............ ... .. .......... .. 2 JO 

Om pUl sgeneratorer ............ ...... .................................... 3 75 4 118 Moderna servicemetoder .. ..................................... .. ....... 3 84 4 124 

ClapP-09ClIlatol'n,~ teori ....................................... .... .............. 3 80 Universalfelsökare för ra,dioser\'iceverlkSltäder ...... .. .............. .. 9 29;:; 

Beriiknlnl'; av liF-drossLar ................................................... 3 83 

Mekanismen h oo dielektrika .......... .. ... 4 114, G 158, 8 2'11, 10 330 

Mottagureteo,rI : MF-föl'stiirkaren ............. ........ ............ \) 275 12 414 

Något om llndn,lng~utrymD1e ................ .. ... ..... .. ............. ....... 9 286 ULTRAKORTVÄGSTEKNIK. 

Kapacitan.S'mln-skande koppling .......................................... 10 339 

l'i' llgra synpunkter pil ljudutergivning .. .................................. 12 417 
 Sjlilvs,'ungande UKV-oscillator ........................................... .. 8 258 


En enkel transceiv"r för 2'lOetel'Sbam],('[ .............. ...... ........ .. 10 332 


MÄTTEKNIK. TELEVISION. 
R/h'voltmeter och signalsökare ............................................ . 1 16 TV-sUltlstik .................. . .................... .. ................. .. 3 71 

Några enkla Ind uktansbryggor ..................... .. .......... .... ...... .. 2 48 Sven J cnring om TV ................................... . ...................... .. 3 71 

En direktvisan.de kapacita nsmeter ..................................... .. 6 203 Världens största TV-siillodoare ............................................. .. 4 121 

~y mlltmetod för noggrann mätning lIN höga 'lpänninglllr .. . 9 279 TV-raodiolän.l< LondDn-Birmingham ....................... . .... .. ..... . 5 151 

Expcrlmentchrussie för laboratoriebruk ...... .......................... . Il 283 T elev!slonilnlimnden 1 'skottgluggen ............................ .. .... .. 6 191 

Gnld-ulp-metern, ett mångsldligt Instrumen t ...................... .. 9 292 Man dlsku'terar: TV ........................................................... . tl 192 

En dlrektvi-sande lmped'an'smeter ..................................... .. .. 12 421 Intressant telev!sionilexp erim('n.[ I Göteborg ........ .. .... .... ..... . 7 223 


Per-Martin Hambcrg om TV .. " ............................ .. ............ .. 7 224 

Det klarnllJr pil TV -fronten ................................................. .. 8 247 

!<in veckas '1'V-program ................... .. .......... .. .... ..... ...... " .. .. 10 324 

·relegl'8.f,styrelsen'S TV-plan'€ r ...... . ................................ . ....... . 11 ana
TILLÄMPNINGAR AV RADIOTEKNIK. NÄRGRÄNSANDE Dansk television sta rtar .............. ....... .. .. ............................ . 11 3r.3 

OMRÅDEN. Det europeiska TV-systemet ................ ...... .. .. ... .. ... ........ .. .... 12 411 
Televisionen startar I Väilt-Ty.skl·un,d ............................ ... .. 12 412 

Forg[<nlng inom radioteknik och elektro·n·ik vld CTH ......... 2 35 Televi;;ion I elfte (eller trebt.1nde) .tlmmen ..... . ................. . 12 431 
Geodlm"tcrn - ett elektronlkLDstrumen.t I geouesln", tjtinst 3 72 
Re:dar-ref!"k,t(}rer som n1lcvlga,tl olllsll jtilpmed.e1 ................... .. 5 154 
XClgTa ura.g ur den mo{]croo. at(}!U- och kärnfysil'en 6 193, 11 373 

LJUDUPP'!'AGNING OCH -ÅTERGIVNING. 
AruatÖ.nbyggt ban-dln.spelnlng<3n g~reg-at .................... . 4 131 

Ljudkontrollen - en Irutl'l'lSSant nyhet ........ .. ...................... . 5 100 


MOTTAGARE. Baoospelare för runatörbygge ...... .. ............... .... 5 166, 6 199 7 237 

AmatörtIll\-erkn!ng av in-s p-elnin~sbanJd ............................ .. 10 336 


Nätbrum i radiomottagRre och förstärkare ..................... 1 7, 2 42 Några synpunUer pil ljuclilwrgivning .............................. .. 12 417 

UniveMalenhet för MF och LF ................ ..... ................... . 3 89 

Gallerdetektor med !'tterkoppling ....................................... .. 4 128 

En cykelrad'io .......... .... , .......... ................. ..... . ................. ,... 4 J ~2 


'l' illSlltsllnordnlngar till uni,ersalenhe ten ........................ .. .. .. 8 256 KONSTRUKTIONSBESKRIl'NINGAR. 

KoppHn:;a r med 6.T6 .................. .............. .................... ...... . 8 261 

Mot-tagareteori: MF ·fÖrstärkaren ................ .. ...... . .. .. . .. .... .... . 9 275 R örvoltmeter och signslsö}{(lre .".... -, ...... " .. .. .. .. ... -. . . . . 1 16 

Fas uctektorn, ett nytt slag a v detektorrör tö ,. F~r' ll1olt!lgare 9 281 Universale nhet föl' MF och L l" ........... .. ................... .. .......... . 3 89 

Blanda'rkoppl1ngar för wlniatyrrör ................. ....... ... ... ... .. . O 288 Gallerde t ktor med iiterkoppling ................... .. ................ .. .. . 1 12R 

{·rör,s resemot(agare Dled miniatyrrör ............. . .............. .. 12 424 En cyl;clrallio ......... ........... . , ........ ,.... .. .. ..... .. .. .. ................. .. 4 132 
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H ew ma tllh' r ka d lötlpbto l .. .. ... ...... .... . .. ... .. ... ..... ....... ........ . 

lla ndspeJarc för Bmntör bygg .. ........ ................. 5 166. fl 19\1 

Styrsil ntl ll l'C mod CJapP'osdUator för 80-. 40-. 20- ocu 10

mNe rsbn nd en .... .. .. . ................. . ........ .............. ........... 6 204 

TlIls ll tsa no r tlnln ga r Ull un iver"a!.en!l", te n .......... ................. . .. 

SJli lvs vllll ga nde UKV -osdllator . ..... .. .... ........... ....... ... . ......... .. 

ExperI ment ' bassie f Ö<r lubU rIl lori l'uruk ........... .... ..... ........ .... . 

E n en kel tra n<ICelver tör 2-mctersband.et _............................ . 

Amatörtlllverkn Lng nv IIUlpelning8band .......... ........... .... ...... .. 

Ett 1iI,"pun nJ nll'S8gg rega t fö r Ja bor-atoricbruk ................... .. 

En direktvlsan<le Irupe<Jnn smcter . ...... ................ ......... .. .... .. . 

~-r(j.rs w semot tag-a r e med mirda.t yrrör .. ... .. .................. . 


PRAKTISKA VINKAR. 

Handtag för siindarenlleter .. ......... . ........ ...... .. ...... .. .... .. 


~~~a~rtseg~~nntf~:a~te~ ........ ~ .. ~ .... ~ ........ ~ ........~ .. ~ ~..~~ ~~..: ~:......::.,...,..~ ........,:......:...:,'.:',':,', 

Sumwer meu b Iysn.ing ................ .. ...... ..... . 

Poten,tlomet"rpan l ........................... ..... .. ... .. .. .. ...... .. .. ... .. ... . 

El1kel "lindnJngSlD1Isk in" ............ ........ .. ...................... ....... .. 

Lager för förläu g ningsaxcl ... ,.... .... ........... _" ...... . 

DoJrla skruvbu vuuen .. ..... ...... .. ... .. ... .. ......... . .. .............. ..... _ 

En mel{anLl'i k Sllm m€,r . ... . ......... , ... . . .. . .... .. .,._ .............. .. . 

Br~r knep vid lörlll ln<;, ................ .. .. ... ............. ................. . .. 

SaOl mankoppling!llllöJlIg beter i llögfre k,·ell.speutode r .... . ..... .. 

Knep med . kr uvmej.·1 .. .. .. .. .... ......... ........ ..... _....... . 

Gur "rnf'l<>!u" Wr ll.matii r $ln lionel.l av trä ........................ .. 

Kon lal<lp lugg .... .. .. .. ........... .................................................. . 

~mrk nill g Uv ledujogar .. ............................... .. 

Fa tsil Lnlng a v " lgnalluru pa ........ ...... .. ....... ........ . .. 

L.,olerl o lr a v W!lförbin!lll lng .. ... ........ . .. .. ........ ... .. .. . ............ . 

Irli otsl.lker inkop pling av Ilkrlktn rc ........ . .... . .... .. .. ...... . .. 


TNC-SPALTEN. 
"'liitd on .. .. .. ..... . ..... .. . ... .. ......... .... ............. .. .. ..... ..... . ........ ... ... . 

Nå gra ensk ild hete r i f ni g{l om ntiHdon ....... .. ... . .... .. ............ .. 

MälfeJ ............ . ............................... . ............. .. 

Fading. lliLlning o.. . ......... ... ,... . . . . ........... . 


FRÅGESPALTEN. 
2 05 

PROBLEMSIDAN. 
4 132. 5 172. O 210. 7 231. 8 2G8. 9 310. 10 314. 11 354. 

RADIOINDUSTRIENS NYHETER. 
SubmLniatyrrö r frun .illulla-rds ... .. ........................ . ..... .. .. . 

Radiulympla ..................... .. . ....................................... .. .... . 

Tekniska ny beter fd n ItadioJYOlpla ......................... . .... ... .. 

Enb"el~k a pane Jln-s trumel.lt (n) ......................................... ... 


~~~~~~Its~~d;a~fenr~.t.~~... :: :::: :::::::::::::::::::::::: ::::::: :: :: :::::: ::::::: 

6.3-volts rör I s Ubmin iatynrl fö raw:ie (n) .... ................. ........ . 

Ekvlvale n tQ mInlalyrb"'~tcril'ö r (n) ..... .... ........ .. ............. .. .. . .. 

Verktyg för ru lnia ty rrör (D) .......................................... . .. .. 

Speclalpoten tiometrar (n) .... ............... .... _.................... ... .. .. 

KV-super för amatörbanden (n) ........ ............. ... .. .............. .. 

1Illltlllstrument m ed utby.tba,r s kala (n) ....... .. .................... . 

lo{)mhusautenn (n) .... .. ......... ................. ........ .. . .. . ........ .. ..... .. 

Precision-snro tstllnd (n) .. . ...... ......... ...... ... .. ................ . 

Nyt t tr;,dln8pelulugsa gg regn t (n) ... ........ .. ........ . .. .. ... .. . .. .. . 

LIt.en bandlnspelnlnf,"lltlp pnrat (n) ............. ... .. ...... ... .. ..... .... . 

Koaxialkablar med låg ku pacita ll~ (n) ................... . .. .... .. .. 

Rörlyftare (n) . .................. .. ......... .. .. ... ... .. .......... .... .. 

ln.sUilll1ar cbu}lsieborr (n) ................. . .... .... ... .. ...... .. . ....... .. . 


~~~',;röf~;~sfljO~~\~roksa:;p (n(~) ... :::::::::: :'.:: ::: :: :'.: '.::::::::::::::::::: :::: ::: :: 

Kris tuUm ik rofo ner (n) ... .... . ... .. .. .. .. .. .... .. ..... .... .... ..... ...... .. .. 

Ny kuntvllgsgc lIerator (n) ...... ..... ...... .. ....... ... .. ... .. . ........... .. 

Bredba ntl til rs tä r l,are (n) ...... ..... .. ........ .. ................. . 

R ör voltmeter fro n Sim l>SoOll (n).... .. ... .. ...... ... .... ...... .. 

Kon.s tgjor t ö ru (u ) .................... .. .......... .. 

HF-bög8p,ioul ngagen er ulore r (n) ....... .. ...... .. 

Skiniix in r e !ör I l'(' uastig beter (n) ... 

Ny llolliillds k tnlclspelarc ( o ) 

'l.'on r rekven ~gellc r ato r (lI ) 

EngeL~kll nybctN (n) 


f) 170 Ny rnin iu ty rkoll~ll salo r ........ .......... .. .. ........... .. 8 ZOI) 
7 237 :-iYUcter frnn liunO' ka muiou Istil llu ill ..'t!1l ...... .............. .. 10 32H 

Rauiotekniskt nytt f.r,in England och T ysI, lnnrl .... ............ .. 11 :36~ 
7 232 Sl<lvbytare för' tre olika ha·stigllete r (n) ............ .... .. .. .... .... .. 10 :350 
8 256 Mikrofone r (n) .. ......... ....... ...... ..... ............. ................... .... .. . 10 351 
8 Z58 )1ya rör (n) ..... ......................... ............. .......................... .. 10 351 
9 283 Kristallmikrofon metl InslliUbur frekv r>.nskul"Va (n) 10 351. 11 385 

10 332 Nya I,Urnmaterial (n) ... ........... ............... ....... . ............. ...... . 11 385 
10 336 Rarllornotorcylilar i po~lsens tjti rrst .............. ................. ..... .. 11 38(; 
11 378 UKV-:sändarc .. ... . ........ .. .. ....... ... ,.... _.... . .. .. . .... . .......... .... ...... . 11 38C 
12 421 
12 424 

POPULÄR 	RADIO:s REFERATTJÄNST. 
3 86, 4 127. 5 16~ . G W" 7 227. 8 2M . 10 320 11 3()~ 

3 100 

3 105 

4 140 BOKREVYN. 
4 140 

4 142 
 7 2~(j, 8 255, !l 296. 10 341 11 3R!; 
4 142 
7 243 
7 243 BOKNYTT.8 ZOO 

10 348 MONTG01fERY. C G :Teclmirjue of oUcI'owu\'e measuremcnts l 2{
10 348 POUND, R 	 V: Jllcl'owave !l-Ii"ers .......... ...... .. 1 25
12 433 RATHI,;rSER. L : Röhrel1hnndbuch ........ .. 	 1 2(\

12 433 KLOEl?F LEH. R G och H ORREL L. ;II W: Basic Electron\cs 1 2712 43:1 HOCH R dINER, H: Da s AllC d" 6 RadloempfäJlgerbun C8 ...... l 2712 433 H U:UPliKY. K H: An .." perim" nt",l course In t.!te Cunw\mentlll12 433 priuciples of radios ........... .... '-' .. . 	 l '27
12 433 Ingc n.iörsllJlndboken. Del TT I .............. ................. .. .. ....... .. l 28
12 433 Rä"oror och j)Iaterh.J. VoJ. 1.. .. .. ... . .. .. ....... ... ............ . l 2ff 


R O\VE. A P : One story o f' raoar .... , . ... . ......... .... _....... 2 52 

~ I~ER:lI A)( , S: Radar ... . ...... . " ......... "...... . .... . ...... . ............ . 2 54 

.JJj; NSEN. Hj: ){ort orientering I radar r.,. . kipsoffiserer ...... !l M 

B.\BA~l. B : Ra dio Va lv{' ppllcatlon 3 1>111U111 ........ ............. 2 54 


2 64 S'1'EINBRECHER-1.IDI ANE K : Rnnd tu nl<-schnltungen mit 

4 126 elner JtöJl ren ty p e ... _...... .. ................................................. . 2 G5 

5 185 LUi>lD-JOHANSE X. O: "erdens Radlo-Hn.ndbogon ............. .. 2 ~f; 


Il 198 ZETHRAEUS. F : ~Iate1TUltik och radio ..................... ......... . :3 nU 

POPULÄR RADIO,. RudiolexUton. vol. 9 och 10 .............. . 3 98 
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.DK-referat för viktigare artiklar införda l 

POPULÄR RADIO under 1950 


621.396.828 

Niitbl'um i radiomotta.gare och förslä.r1mre. Populär Radio 22 
(1950), nr l, S. 7, nr 2, s. 42. 
Orsaker nlll näibrum. Magn~t1ska störfä lt i fÖ r8lä rkare ocll f'(\(Jlomot
tuga rc. E kviva len t sc llema för rör i ma/;neti ~l<t vilxeUält. B rum frå n 
vll xelstl'ö ms malad g lö d t rå d. "Läckspänniu g:kii llor" . Brum kU llor i rö 
ret. Metouer för att (' liminera brlllll. 

621.306.11 .001.GC'l'H: 561.594 : 323.51 

~VE)D.I3ERG, B: Forskning inom radiotelmik och elek ronil< 
vid CTH. Populär R adio 22 (1950) , nr 2, s. ::![) . 
Redogii re 'e fö r IJ:l.g:l. nde forllknlngsnrb e-le n vid Chalmers T ek ni ka 
Höh"!ko la. Reg L>.1. rerlng a\' Jonos m rskikte n . :'Icteorregl.-trc rt ng . Re
,; i'8tr ering av s ul - ocll st järnbru >I. Hegi's trerl og a v ml\aov. go r n:u; 
reflexi"n och absorp t ion i ahn(>. fiil'en. 

5262/3 
&'21.317.7 

Hl~RG S'rRA.l'\.l), E: Geodimeteru - ett elekh'onildnstrument 
i geodesins t jänst. Populäl' Ra(lio 22 (1950) , nr 3, s. 72. 
Des krlvUoin g ay nppa.ratur för liingd stiimnlng vid gPografisl, k art 
lUg g ni ng. Apparn.tu ns princip. ~l:h ma fu r appa r a t u ren . Rc~ul tat 
uppnud la roetl apparatu ren , 

621.3D6.61517 

JOH -SSON, n, LrNDS'l'RöllI, P : Om I)ulsgeneratorer. Po
pulär Radio 22 (1950), nr 3, s. 75 ; n r 4, _ 11 . 

Prlne!pe n för f ramstä lln ing nv kantv~go r. D elaljbeoskrl vnl ng av ko-n

\'(!Il tt!(>nella I,ant,·. gsge neratorer . .fU,mfö rt~ l:l(! mellan olika typer IlV 

generat<>rer, I~9 to<.lko pp!.ad flip-flop . Fu n tastronOD, Sjiilvstry pande 

oscilIntor. Illftcrklu n'gskre tsen . 

621.396.615.12 

HEDSTRö M, C O: Clapp-oscillatorns teori. Populär Radio 22 
(1950), nr 3, s. 80. 


lIfatem-aM k an alys av kupacitivt lI\Rrl(opplad osclllator med Idg 

reakt.aos ho-s de rrek\-e n8bestUmm unde <>lemente n (Clapp- <>sclllrutorn). 

Ekvlva le nt sehema för ueriikving !lV Clapp-oscl ll atorJLS egen,skaper. 

Pral,Usku slu l:Sa t~cl' . 


621.390.6.004 .5/6 

ERB, W : Modemn servicemetoder. Populär Radio 22 (19GO), 
nr 3, s. 84, nr 4, S. 124. 
övcr sll,t över mo-dernR dy namt"kn feblök ni oJ!'S1lle toder . Erforderliga 
mliUn l.-trullI ent. Anvisninga r för trimnin g . MF- k retge l1s av ~tiimn ln g. 
Stutioll8S kalllniS lnj ust.er lng. r rovning me d multlvlh rato r. Un'<lernök · 
ning av h ela ruo·ttaga r en. 

621.315.61.023 

WIKSTRölIf, S : Mekanismen hos dielektrika, P opuUi r Radio 
22 (1950), n r 4, S. 114, nr 5, s. HiS, nr 8, s , 2iJ1 nr 10 s . 330. 
Begl PPE't d l,' l..,k tr lclt bRko~ lant. :&>JI'r~pp~t ••o l:tr lAAtlon"ko n"tant. 
Dlel k t d . k a fö r lu s ter . Ko m [llex d lclek lr ic ltetak onatant. Inver kan av 
hÖgf r . kwlltu fil l, pt <lie ek trikum . [)1 .p~ r~ ions!J.cgrepp et, A ll oma l 
clLp E< lo n Inom Deb y c-ollll':lde t. R C<!tlnduni ng 'fe nomen v lc! s kiktade 
i so laLlo llo1lm u tcrl:I. l. ( r!.ad,l lIl ug a v k ondensillor r me d s ldktat di
elnk trili:um.. 

621.307.71 

HöUBERG, G: Världens stör. ta TV·säJldnl'e. PupuHlr lladio 
22 (1950) , nr 4, :;. 121. 
l.'eku iska d1l 1a fii r ny telev!s;OIlS<lUnuare I Sutt.o.lI Coldfie ld I En g 
lnn d. Bildllll n c!ur~n, ni Illd u lorn, !IF-d le n . Enl,ell ·idlJa n Usfil ler. 
HögSIl;in nl ll gJsagS"~b'att'l t . Lj lH} , :inoa ren. Kontrolll'lIl1ll1l t. An tenneu. 
~Iularl cd n.iugnr. 

021.396.03302 

FlTINS, Y: Radal'-l'efleldorer som navigationshjälpmedel. 
Populär R ad io 22 (ID50) , nr 0, S. 1;;4, 
Summa nfall n ing a v brItti ;;ka unode ökningar bctr:HCundl? olika ty pe r 
a v rauarrefl",klorcr, d ras hU\'u degen"kaper och n tlv ii ndnlllg~möjlig
bet r so m llu I' Igallo n$bjli lp OlCd ·1. Rnda·r.rcnekl orerna öka refl exion 
av B\-u(.;'a raunrmå l och UlilL~ka stÖrn.lngar o. " jöglitter" p~\ r adar
~kärm (! n. 
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621.396.Gtl5.2 
FOHRER, H: Ljudkontt'o!len - en inh'essant nyhet. Popnlii r 
Rll dio 22 (19[)0), nr [l , s. 160. 
fu;fcrat av engelska >e.rtarnn heLer av "loudness con:t rol", dvos. cn pf lN' 
~unnl"~?",r~ t.s krav anpa· au VO lymkontrOll. Svoll8k benämn ing "ljud
~~m:e~l~ . for"~ l:ls . Schema och datn för 3 u t!ö ra u'u<,former in g:. l' i 

593 .102/1 7 
WILNER, T : Några drag ur den moderna atom· och käl'o
fysiken. Populil r R adio 22 (1950), Dr G, '. 1D3, nr 11, s. 3.3. 
~ g ra drag nr de n moderna atom - (>Ch kilr nCyirlken . Grunder ()Ch ut , 
\'cck llllg.•"tolUe ns ytr",e byggnad (elek tro nska l ) ocll period Iska "". 
sterner. Kli rn anB. byggnad oeh binu nJngoonergl. I<!oto(ler. K!l r oonl. 
"am Il In g' och utv lllnl n/t av ntoUlunergl. Gnllldd ra "cn a v cli! Dl odcrnn 
fö res tä ll ningarna 001 ato mkärna n . l otop e hNlla . it t110ukliv t tiö nuer 
fall oc h " '1()1'3 I,iirnolllva ntill ngar. 

1l2J .39G.71 : 621.300.1 
6:!1.30G.7.029.62 

'l'ETZNE R, K : Hur Tyskland löser sitt våglängdsproblem. 
Populär Radio 22 (1950), nr 7, " 228, ur 8, s. 248. 
översikt ö" (;l' dc t yska ntbygjWa.<l p io ne r na rö r ett UKV-r auionlit t ö r 
r un d,rad lo. Bakgru nden t ill utbyggnads p la n rnn. UKV- o;ii nua rnn s b ygg
ood. För'lll rl( urc - och överförio;,,,,,prObl m. UKV-mottagare. Super
regenerativa DlO l tllgM", lJKV -s upc rti ll "atse r . Schemo r 0(' 11 b csk rl vuinj;' 
[ö r ORV-till utser. 

021.396.621.63 
RYDELL, C: Mottaga.I'teol'i: MF·{öl·st.ärkare/L Populär Rud!.o 
22 (19[)0), nr 9, s. 275. 
Selek tlvltetal<tIrvor fö r MF-för!llii rkare me,l e nk la oc b ko pp lade kret
!iIIr. Val av ruelJanfrekvc tl8. Bertikl>ing uv sel"ktlvit et ku rvan. MF
fÖor'S tlirlwre med k ristallfilter. llll ll<lfill(' r med spärrf rckvens_ 

621.317.32 
NILSSON, I, ANDERSSON, T O : Ny mätmetod för noggrann 
mätning av höga spälUlingar. Populär Radio 22 (1950 ) , n r 0, 
s. 2'9. 
Beskrivn ing a v rnätanordllifrg lnnehu llandc 6tau llisato-rröl' fungerande 
som ISpiinnIDg.sn(>rma l. K'}o9lrukt.lons da ta J'iir provn,wrdnlng för up p
mä t nin g av BPUn ningar mellan 110(}-6()0 V i fem miltomrude n. 

621.3DD.622.8 

Fa.sdetektorn, ett nytt slag al' del,ektoITÖ1' för FM-mottagare. 
P opulär Radio 22 (1950) , nr 9, s . 2 1. 
Verk ll;jngGSättet hOS nOllod . S lröru törlleln lnglln l r il ret. Rörels arhets
6litt som F M- dctekt ol' och fi mpl1t udb<'griin sarc. T 'pl,ka kopp l1ngar. 
Rörkurvo r och s hemor. 

G21.3.054 .i 
621.3t'L7 

_ I'rH, K R: Kapacitansminska.nde kOI)pling. Populär Radio 
22 (1950 ), nr 10, s, 3il9. 

Koppli ng för ing1lngsstcg l tör~tärkflrc m d ftll odjo-rda t steg. medl' 

ran !!e RI<ellbar rc>d uktl oll liV l,apacltnn:scn i i ng!\ ngosk retsen . P rak Ujjkn 

tilIämpll,\ugsexemp el. Miilsladd (ö r IUIllll \'oltme ler. F örstfl rl<are tör 

kondoe nsatormlk rofo n. ~I i itrC9U l t"l och '1" '0101' . 


534.83: 621.396 .834 

HAftBIARLU~D, G: Några synpnn!,tel' pli. ljudåtergivning. 
Populär Radio 22 (1D50), nr 12, S. 417, 
Ollka slag av d isto r sion. H ,: r distorsion In ve rkar v Id Ijud!Hcrgil' 
ning. Tolerabel d l.tvrslo n ,' id lj u d i'l.tergl ~n!ng . Utö kning av frekl' cns 
området. Komblna tion..~toner. Sammanfatltn lng. 
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SVERIGES FÖRSTA STORA 

HANDBOK I 

teleteknik 

INGE JÖRSHANDBOKEN DEL 3 a 

Utvecklingen inom teletekniken har under de senaste 

decennierna gått så snabbt framåt att facklittera

turen haft svårt att hinna med, vilket inte bara 

specialisterna utan alla e1ektrotekniker och ingen

jörer över huvud taget har kunnat konstatera. 

Nordisk Rotogravyr beslöt därför att inom Ingen

jörshandbokens ram ge ut en specialvolym med 

titeln TELETEKNIK och detta initiativ har motta

gits med stor tillfredsställelse på sakkunnigt håll. 

Med denna specialvolym vill förlaget presentera en 

handbok, som tillfredsställer mycket höga anspråk. 

Den fackredaktionella delen har omhänder
hafts a v professor Stig Ekelöf vid Chalmers 
tekniska högskola, vilket garanterar en hög 
standard. En medarbetarstab a v högt kvali
ficerade tekniker-vetenskapsmän, vilka för 
närvarande äro sysselsatta med utvecklings
arbeten pll dessa omrllden, b~de inom telein
dustrien och inom V~rt lands olika veten
skapliga institutioner, har anlitats . 

Häft. .42: -, klotb. 48: -, halvfr. band 54:

Väntas i början av I95I 

DEN FÖRSTA BOKEN I SITT SLAG 

Radio 
lyssnarens 
uppslags 
bok 
Redigerad av John Schröder 

Radiolyssnarens uppslagsbok presenterar ett lOo-tal av radions 
populäraste medarbetare, ger en titt bakom radions kulisser 
och talar om hur de olika programpunkterna kommer till. 
Den inneh~ller allt om de svenska studiolokalerna och radio
stationerna, återger tidigare aldrig publicerade fältstyrke
kartor för de större stationerna och ger goda råd till apparat
köpare. Man får bl. a. reda på hur man sätter upp en effektiv 
antenn och mycket, mycket annat värt att veta. 

Bland medarbetarna märkas: Fil. dr Alf Ahlberg - program
chefen Henrik Hahr - direktör Erik Mattsson i Radio
tjänst - förste statsmeteorolog C. J. Ostman - redaktör 
Uno Stenholm vid TT:s radioredaktion - byråingenjörerna 
K. Silversjö och Herman Ruud vid Telegrafstyreisen samt 
studioingenjör Ragnar Olander. 

Pris kartonnerad 8:-. 

Utkommer inom kort! 

NORDISK ROTOGRAVYR 
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GRIDDIPMETE GDO-l 
Allmän beskrivning. 

GDO-l är en synnerligen kompakt griddiposcillator, som har 
inbyggt nätaggregat. Apparaten kan bekvämt hållas med en 
hand medan man med den andra handen gör avstämningar. 

Frekvensområdet, 1.5-325 Mc/s, täckes med 8 utbytbara 
spolar, som är så placerade, att de direkt kunna föras intill 
den krets, som skall provas. 

TELE av Björn Nilsson och Hans Werthen 

I denna beskrivning av televisionen berättas om hela den 
komplicerade apparaturens konstruktion och verkningssätt, om 
hur utsändningarna och mottagningen går till , om vad televi
sionsmottagning kan beräknas kosta och hur televis:onen skall 
smältas in i hemmiljön. 

Boken förutsätter inte några specialkunskaper hos läsaren 
utan presenterar det nya kommunikationsmedlets teknik på ett 
lättfattligt sätt. Pris kronor 4: 75. 

REALIS 10 
Antennströmsinstrument, storlek 57 X 57 mm, fullt ut slag för 

500 mA. Pris kr. 8: 85 netto . Vid köp av 10 st. pris kr. 8:

netto. 

Vridspoleinstrument, 150 mA med inbyggd shunt, storlek 57 X 

57 mm, pris kr. 15: 85 netto . il st.-nr IM -1l0. 

Vridspoleinstrument, 5 mA, storlek 57X57 mm, pris kr. 11 : 95 

netto. Best.-nr IMA-83. 

Vr 'dspoleinstrument, fabrikat General Electric, 500 mA med 

inbyggd shunt, utan shun t 5 mA, Instrumentet avsett för infält 

montage. Pris kr. 8: 95 netto. 

ARC-5, amerikansk UK-mottagare 100-156 Mc/s, utmärkt för 

2 meter. Pris utan rör och kristaller kr. 44: - netto. 

Voltmeter, 50 V, skalan graderad 0-50 och 0-500 volt, storlek 

105 mm diarn., inre motstånd 200 ohm per volt, pris kr. 28: 50 

netto. Best.-nr IV-8l. 

Dekalkomanier, svarta med gul text, upptagande ett 50-tal be

teckningar och siffror, lämpliga för sändare och mottagare. 

Pris pr ark kr. 0_9.5 netto. BesL nr DEK-1. 

Elektrolytkondensator, Cornell-Dubilier, i plåtbägare, 40+40 


1'\15Zkl AB BO PALMBLAD 

GDO-l är innesluten i en svart, frostlackerad plåtlåda med 
dimensionerna 215 X 90 X 70 mm_ 

Teknisk beskrivning_ 
Ultrahögfrekvenstr:oden EC 53 användes såsom Colpittsoscil

lator med ett instrument i gallerkretsen. Avstämningsspolarna 
insättas i en plint på apparatens främre gavel. I de fall där 
man ej kan komma åt den krets, som skall provas, kan kopp
ling erhållas genom en lågohmig link. 

Inbyggt nätaggregat med selenlikriktare för drift från växel
strömsnät med spänningar mellan 200 och 250 volt. 

Två strömbrytare finnas, en för nätspänningen och en för 
anodspänningen. En hörtelefonjack för vanlig tvåpolig plugg 
finnes för att möjliggöra inkoppling av hörtelefoner. 

Avstämningskondensatorn drives aven planetväxel med ut
växlingen l: 5 och direkt kalibrering finnes på alla band. 
Loggskala för snabb lokalisering av tidigare inställningar. 

Frekvensområden_ 
A 1.5- 3 B 3- 6 C 6- 12 D 12- 25 

E 25 --50 F 50-100 G 95-200 H 150-325 Mc/s. 

A nvändningsmö jligheter. 
Griddipmetern kan användas för: som: 
Bestämning av kretsars resonansfrekvens Absorptionsvågmeter 
Avstämning av sändarkretsar utan an- Telefonimoni tor 

bringande av spänningar Återkopplad detektor 
Bestämning av spol-, kopplings- och strö Signalgenerator 

induktanser 
Bestämning a v resonansfrekvensen hos 

antenner och matarledn:'I1gar 
Neutrali ser ing 
Bedömning av kretsars godhetstal 

Förutom ovan nämnda användningsområden finnas ett otal 
andra, som yppa sig i det dagliga bruket av apparaten. 

PRIS KRONOR 24.5: - brutto. 

mfd. 300 volts arbetsspänning, pris kr. 3.95 netto. Best. nr. 

KR-lOO 51. 

Relä, enpol'-gt tvåvägs, avsett för 6 V likström, användes i 

transceivern som beskrevs i PR:s oktobernummer. Pris kr. 

7.95 netto. Best. nr. RE-23. 

Fickvoltmeter, lämplig för serv:ceverkstaden vid batteri prov

ning etc., områden 0--6 volt och 0-150 volt. Inre motstånd 

200 ohm/ volt. I kraftig gj utj ärnskåpa. P ris kr . 14.85 netto. 

Best.nr. FV-l 

Sändarkondensator av Hammarlund MTC-typ, plattavstånd 2.2 

mm, ka pacitet 120 pF Kond nsatorerna ha varit monterade 

men garan teras felfria _ Pris kr . 17.50 netto. BesLnr 51120. 

Sändarkondensator som ovanståend , plattavstånd 1.8 mm, ka

pacitet 100 pF, pris kr. 15.50 netto. BesLnr 5ll00. 

Sändarkondensator som ovanstående plattavstånd 2.2 mm, ka

pacitet 75 pF, pris kr. 11.50 netto . BeSLnr 51075. 

Lågohmiga hörtelefoner, pri s kr. 9.50 netto. Ett mindre antal 

finnes. 

Precisionsskala av metall, lämplig för mottagare eller VFO, ut

växling l: 200, urkopp lingsbart fininställningsdrev, lätt all ka

librera. Pris kr. 14.85 netto. BesLnr PS-12. 


BA TTE R I K AB EL 

Sexledare med PVC-isolering, 6 olikfärgade ledare, yttre dia
meter 6.5 mm, ytterhöljet svart, per m 0_95 br. Best.nr BK-6. 
Tioledare som ovanstående, ytterdiameter 8 mm, pris per meter 
kr. 1.45 brutto. Best.nr BK-IO. 

Advance s' gnalgenerator B-4, frekvensområde 100 kc/s-70 
l'vlc/s, med outputmeter, har kostat 1050.-, säljes för kr. 
825.- netto. 

Turl.,'\ linulsslIlIsuulno ~lI " T,·Mon U 0:1 O~ I~ii ,'II -Slnd.holm S 



Colvern är Brittisl{R ImlJCriets största fabrik för tillverk

ning av trådlindade potentiometrar och l"Rl'iabla mot

stånd. Kvalitetsmässigt sblr Colvern på högsta nivå och 

Co"'ern produkter användas inom radio- och telefonindu

strien över hela vädden. 

Colvern potentiomett-ar tillverlms från l watt till 15 watts 

belastning samt nled linjär eller semilogaritmisk kurva. 

Stalldardpotentiometl'aroa ha en tolerans av ± 10 % . 

Precisionspotentiometrarna kunna levereras med en to

lerans av ± 0,1 %. 

Colvern potentiometl-ar kunna elevereras 1-, 2- och 3

gangade samt med alla olika axellängder och ml>1st.ånds

värden. 

T i I I V e r k a r e: 

COLVERN LIMITED Romford, Essex, Engl. 

Generalagent för Sverige: 

Ehrensvärdsgatan 1-3 Stockholm K
AB GÖSTA BÄCKSTRO~( Tel. växel 540390 


