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I LJUDTEKl\UKENS TJANST 


Sedan 12 :1r tillbal a hal' nlrt företag !i<fJf'c ia lisemt sig på ljudtelmiska HERRAR ÅTERFÖRSÄLJARE! 

p roblem. Vi ha fått mänga bevis pil förtroende. \;\. a.. iiro vi leveran

töre r ti ll de fles ta teaterljudutrtt. tningur i la ndet. Inom det tn 0111- "i vänder oss 1111 till Eder_ Har Ni för Edra kunders 

nde ha Yi pil elt tillfredsställande siitt lö~ de tekniska s, ' ,1 rig räJming något speciellt ljudproblem, så lå t, oss lösa 

helerna . 
 det! Sök 	kontaM med oss. Vi lumna. även leverera 
N:igra leveranser : Kungl. T ekn. HGg~ku l a ll. Fulkparkerna: Cen t 1'<11 

speciall~pparaterna.styrelse. Ordells l1usets Riksförening, Sandrewa teljeerna. S tockholms 
StJH1. regemen ten. "kolor, ('II IrH r . fGrelli sningsför('ningar , biografer. Här nedan presentera vi nägra a1duella appa.rater, som 
kyrkor och res tallranger. 

Mikrofon . y ..tem 
D-48 n . D-48-S . 

MIKROFONER 
D-48 o. D-48-S. Elegant a , h ögkän sli g" 
mikrofone r . B egär SI eeialkalalog ! 

MIKROFONSTATIV 
T yp PS:' -lO Takmjl<ro fo n ~ t atj v kr. 40 : 
Ty» I' 8;S -2 Golvmjkrof ons tatjv kr. 50 : 

MIKROFON
LINJETRAN SFORMATORER 
Typ ;\lCD-T-1 io·b . I gj uten , kraflig (] Of;a 

kr. 60:

MIKROFON
ANS LU TN INGS DOSA 
T~'p ~ICD-l. kap sJ au m ~u ans!. för 2 
mikr0fooN ...... " ....... " ..... kr. 30: 

GilAR RFÖ RS TÄRKAR E 
Typ GF-G, S-mUrkt, kr. 380: -. B c" 'i\ r 
'''pcc ialbroscbyr' 

BATTERIFÖRSTÄRKARE 
Typ ND-12 12 Watt . för s tiirkllre me d 
inu . vibrator. An , lntning för O V. bil 
u a tt e ri ... .. ...... __ ____ kr. >WO : 

ORKESTERFÖRSTÄRKARE 
Typ ND·25. S ~ Uinrl~t, ~5 "\V inb. i "il ska 
m . 2 ~ t . bögt alare 1:!" + D-4S· · mikro 
r"" . kr. 1.150 : 

GENERALAGENTUR: 

THEATRE I' 	 " 
SUPPLY 

ing'å i moderna Ijudlltrllslningar! 

Seda n ··t t par :1r tillbaka Il a "j 
ege u fabr ikat ion ilanu e t U\" pr o ~ 

jek tore r. D pn moderna ·'.:r rong" 
(Jroje k torn fslle r e l[ m yc ke·t klin t 
u (.' h u ,· , D~nn a k iiuuct f.:'c kna ::; li k s o m 

n"lra ö,' ri g"u 	 !Ho(]ula er av t OlJV 
I,,·ulite t. 

SINUS KRAFTHÖGTALARE 
{utomhusbruk} 
Typ Watt Obm Vojt \Zlmm Pris 
SoSI 8 8 8 200 1W:
S-123 12 8 10 300 180; 
8-182 18 16 17 400 240: 
8-253 25 16 20 000 290 : 
S-301 30 16 22 650 425: 

BASREFLEXHÖGTALARE 
{inomhusbruk} 
Typ A-12 PM. I nby g gu j basreflexHi ua, 
dim ension 30 X560X240 mm. Denna typ 
iir ,ärskilt lämpad för s törre lokaler: 
biografer, kon,e rtballar pte . Iuvänuig t 
iir Bidan Id,idd m ed porö st mate rial. B e 
I~" tning 20 Watt. I mpedans 8 eJler 500 
ObOl. Pris kr. 400:-. 

Typ A-lO P~I. I nbyggd i h a sreflexli\ ua. 
nvseu-<l för vii g gmontage. B elastning 10 
watt . Im peuan . 8 ohm . Pri ~ k r. 180: -. 

HÖGTALARCHASSI 
t,)Typ "'att Ohm Pris 

A-12 ~O 8 12" 160: 

B-12 12 8 J2" 90:

A-lO JO 1; JO" 75: 

B-lO 8 8 10" .'50:

AMPELHÖGTALARE 
mod. PAH-100 
F iltsprutau (velori se rau ) . I n by gg u 12" 
(·hussi. B e las tnin g- 20 w a tt . Impe ua u' 
8 ohm. P ri ;; kr. 300: - . 

Sinus }{raHhögtalare t yp S ln. p e nn. 
dyn. drlv.y.t.em, helt 8kyddsknpsla.t. 

Högtaln.rcha""i A- och B-tYll 

AB 


NORMAL RABATT TILL HERRAR ÅTERFÖRSÄLJARE! 


l\:o lltrolUlij~tulure C-S mf.,d lJud (;olnnikrofon
~t~· r1{ ...kl)ntroll . .... . k r . 60 : 

~tath' P s-z AMERIKANSK LJUDTEK 
S:t 	Er iksgatan 54 - Stockholm 

Telefon 51562.8 

http:drlv.y.t.em
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COSSOR 
dubbelstråle
OSCILLOGRAF 

M OQELL 104') 

1'\ 1111 skii rm 7ned inbyggda 
DllhlJclstnO, h'rlir 

LIKSPÄNNINGSFÖRSTÄRKARE 
4.000 V acc-

Frekvensområde O-IOO kp/J
spUnning 

Speciell kamera 
Kippaggregatet har anordning 

<l. 1110tor finnes. 
fö r såvä l kontinuerligt arbete som 

Spe('iellt pf\{lver 

engångsförlopp. Vid engångsförlopp
fiir registrc.ri ng. 

kan kippaggregatet startas ov in

hl:"ttt. oeh grunt. kommande signal eller yttre impuls. 

Begär prospekt! 

G e n c r a la ge n t: 

Asögatan 113-119 STOCKHOLM 'fel. växel 44 9fl 90 
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nya TONGENERATOR typ Hl 

Specifikation: 


Frekuensomrdde : 

Noggrannhet : 

Skala: 

Utspännins: 

Maximal dislortions· 
fri utel/ek t; 

Distorsion: 

15-50.000 p/s i tre band. 
A. 4 kp/s-50 kp/ s. 
B. 300-4.000 p/s. 
C. 15-300 p/s. 

± lO/G, ± l p/s. 

TotnlIängd 457 mm. 
Mikroinställning 12 : l. 

Sinusvåg eller kantvåg kont i· 
nuerligt inställbar för sinusvAg 
200 p.V-20 V, ± l db. kantvåg 
400 .uV-40 V eller 800 p.V
80 V topp till topp. 

0,25 W över 2.000 ohm. 

Mindre än l % vid 1.000 pls. 

Spännmgsstesring 
Ilid kantvåg : 

Rörbutyckning: 

Tillbehör: 

Nätanslutning: 

Effektförbrukning: 

r ikt: 

Dirrunsioner: 

Utförande: 

90 % av toppvärde uppnls pi 
mindre än 3 ,us vid 10 kp/s. 

2 6SN7GT, l 6X5G, glödlllIIlpa 
6,5 V. 

Skärmad AF·aladd ( typ PL 22) 
med anslutningskontakt och 
krokodilklämmor. 

105-125 V, 210-250 V; 40
100 p/s, endast växelström. 

Ca 30 W. 

6,4 kg. 

34,9x27,3X20,S cm. 

Instrumentet är inbyggt i gul 
emaljlackerad plåtlåda med bär· 
handtag i läder. 

Pris kr. 390:-. Snabb leverans. 

GENERALAGENT 

PÄR HELLSTRÖM 

AGENT lI R F IRMA. 

Spannmålsgatan 14 GÖTEBORG Tel. 1328 32, 110530 
13 2826 
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tage o. d. Systemet arbetade alltså med Intressant televisionsexpe 40.5 linjer och 2.5 bildfält per sekund 
med radsprång. De mottagare, som an
vändes var Pye's standardmottagare 
lägsta prisklassen (ca 600 kr) _ Motta

riment i Göteborg 

Televisionen har ju i vårt land som 
bekant ännu inte kommit ur startgro
pen. Det arbete, som nedlagts på detta 
område av Nämnden för televisions
forskning har visserligen lett till bety
delsefulla resultat; bl. a. står det en 
svenskbyggd televisionssändare klappad 
och klar till aktion. Däremot har det på 
den programtekniska sidan inte gjort 
några som helst ansatser att komma 
igång. TV-nämnden har ju som bekant 
enständigt tagit avstånd från varje form 
av försökssändning; programfrågorna 
har helt skjutits i bakgrunden för de 
rent tekniska spörsmålen. 

Ett betydelsefullt in itiativ har emel
lertid tagits från privat håll. Det är Li
sebergs nöjespark i Göteborg som i sam
arbete med det engelska företaget Pre 
Ltd i Cambrigde satt i gång publika te
levisionssändningar per tråd, varvid hu
vudvikten lagts vid en i ganska stor ska
la upplagd programproduktion. Avsik
ten har i första hand varit att ge en bre
dare publik en inblick i hur ett televi
sionsprogram kommer till: sändn ingar

na har presenterats under slagordet »Se 
morgondagens television - i dag!. · 

Tekniskt sett var det hela så ordnat, 
alt televisionsupptagningarna gjordes 
i en stor konserthall (fig. l) med rikligt 
tilltaget utrymme för upptagningarna, 
i själva verket i vissa avseenden större 
än det utrymme, som står till buds vic1 
BBC:s TV-upptagningar i Alexandra 
Palace. Dessa upptagningar, för vilka en 
stab på 10 tekniker från England enga
gerats, överfördes sedan per tråd till en 
förevisningslokal, en stor dansrotunda, 
i vilken ett tiotal små televisionsappara
ter uppställts (fig_ 2). Publiken hade nu 
tillfälle att dels följa upptagningarna i 
konserthallen och dels se dessa upptag
ningar TV -apparaterna dansro
tundan. 

Beträffande det rent tekniska kan vi
dare nämnas, att överföringen skedde 
på samma våglängd som vid BBC:s 
sändare i London, 4.5 Mpls med dubbelt 
sidband. Den utrustning som användes 
var av salllma slag som utnyttjas av BBC 
vid upptagningar uLomhus, vid repor

garna arbetade som verkliga mottagare 
.dvs. de tog emot en bärvåg per kabel. 
Denna bärvåg matades in på antennen 
och jorduttagen på resp. mottagare_ Det 
var alltså inte fråga om någon direkt 
överföring av bildimpulserna till motta
garens bilddel utan det enda som skilde 
denna form av upptagning från förhål
landena vid radioöverföring var att 
överföringen av bärfrekvensen skedde 
per kabel. 

Man räknade med att televisionen 
skulle ha så stort nyhetsvärde, att TV
sändningarna skulle dra publik till Li
seberg och dessutom räknade man med 
att de televisionsupptagningar som an
ordnades skulle ha ett betydande under
hållningsvärde för publiken. 

Det kunde emellertid snart konstate
ras att intresset för television i denna 
form från den bredare publikens sida 
inte var särskilt stort. I sj älva verket 
var publiktillströmningen ytterst mått
lig. En orsak härtill val' nog att de an
vända televisionsmottagarna hade så 

små bildfönster, endast 1.5 X 20 cm, och 
endast kunde betraktas på ganska stOlt 

Fig. 1. Så här rikligt utrymme hade man vid teJevisionsupptag
ningarna på Lisebergs nöjespark i Göteborg. Man förfogad e över 

tre teJevisionskameror. Observera de vidlyftiga 
belysningsanordningarna. 

Fig. 2. Det upptagna televisionsprogrammet kunde följas på ett 
tiotal små televisionsmottagare. uppställda i en dansrotunda. 
Tyvärr var bildfönstren för sm~ för all programmet skulle komma 

fullt till sin rätt. 

POPULÄR RADIO NR 7/1950 2.2.3 



Fig. 3. Här visas ell t~lc\'i.,ioll~kamera i full aktion vid upptag Fig. 4. Två televisionskameror är här i aktion famtidigt. Det är 
lIin~ av ell: program, arran~erat och bekostat av cn kaffcfirma. tVIt programpunkter, som ,kall avlö~a varaudra. Oln;ervera att all 

Det fanns en hd del liknande programinslag. tekni~k personal är utmotad med hörlurar; dc får order direkt 
från regiruwllIcl, där en programledare följ er i/lSpelningen, 

:I)mixar» upplagllingarua etc. 

avstånd. Intrycket av de prestationer, 
som utfördes av artisterna gick därför i 
ganska stor utsträckning förlorat. l\.ven 

ifråga om ateljeupptagningarna var m· 
tresset ganska minimalt. 

Sändningarna har emellertid genom
förts programenligt och de erfarenheter 
som därvid vunnits har utan tvivel va
rit av utomordentligt stor betydelse. Pro
ducenten, den från Radiotjänst lånade 
regissören Per Martin Hamberg, ger i 
eH intervju i detta nummer några syn
punkter på denna rent prugramtckniska 
aspekt hos telcvisionen. 

Att publikens intresse för television i 
denna form intc var ärskill stort får 
nog oeksa tillskrivas den omständig
heten att publika televisiollsvislI inO'ar 
inte är någonting att räkna med som un
derhållning objekt. Dpt ligger i televi
sionens natur att den skalll1jutas i hem

mets lugna vrå och inte sum en dålig 
imitation aven filmförevisning. I sj älva 
verket får JlIan nog se dessa förevisning
ar på ungefär samma sätt som de rund
racliovisningar sum pa sill tid i radions 
barndom ulfördes av kringresancle säll
skap och som hastigt försvann i den 
mån radiomottagarna blev mera allmän
na i hemmen. Utvecklingen har nått den 
punkt, då publiken väntar sig televi

slonsmottagaren i hemmet som en själv
klar sak och finner det enbart egendom
ligt, att man inte har kommit längre på 
området. 

Emellertid har detta televisionsexperi
ment säkerligen varit till ovärderlig nytta. 

Det har givit producenten av televisions
program en värdefull praktisk inblick i 

hur ett programarbete i större skala skall 
organiseras och vilka stötestenar man 
har att räkna med. Man har an anled
ning att vara Lisebergs nöjespark i Gö
teborg tacksam för det initiativ som 
tagits, ett initiativ som säkert en gång 
kommer televisionen här i landet till 
godo. 

................................................................................................................................................................ 


Per Martin Hamberg om TV 

POPULÄR RADlO:s redaktör har 

van:t i kOll takt med regissör Per Mar

tin Hamberg, som lett televisions

sändnil/garna vid Liseberg för alt få 

I/ågra synpunkter på televisiol/spro
blemet. Regissör Hamberg har vid 

flera tidigare tillfällen haft ett finger 

med i spelet vid Iltformandet av TV· 

program för försökssändnillgar_ Man 

kan I/og våga sig på en förmodan alt 

regissör Hamberg" en gål/g i tiden 

kOl/III/er alt ta mycket aktiv del vid 

den rent programtekniska upplägg
ningen av televisionen här i landet. 

- Det initiativ som har tagits av 
Lisebergs nöjespark är synnerligen vär-

Regissör Per Martin Hamberg tar sig här 
en funderare över televisionens framtid 

Sverige. 

defullt för dem som blivit i tillfälle att 
få utforma den programtekniska sidan 
av TV-sändningarna, framhåller re.gis-

POPULÄR RADIO NR 7/1950 2.2.4 
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SÖl' Hamberg. Det har givit oss en vär POPULÄR RADIO:s studieresa 
defull inblick på programtekniken i 

synnerhet som denna programproduk. till England 
tion fatt ske med 	så pass stor.a resurser 

och i s<l ~tor skala som faktiskt blivit 
fallet. 

Jag an~er. att vi här i Sverige bör ha 

goda för utsättningar att få till stånd en 

programproduktioll av mycket hög stan· 

dard. Det är två omständigheter som är 

särskilt betydelsefulla i detta samman· 

hang. Dels har vi det stora idrottsintres· 

set att byg.ga på. Ur producentens syn· 
punkt tir det mycket tacksamt med 

idIotlsini'lag i televisionen i synnerhet 
som d t är ganska enkelt och billigt att 

anordna sådana sändningar från exem· 

pelvis fotbollsmatcher, tennismatcher, 

boxningskamper etc., SOI11 dessutom gör 
sig mycket bra i television. En annan 

gynnsam omständighet är den förnäm· 

liga skådespelarstandal',d som vi har här 

i Sverige och som utgör en ypperlig 

grundyai för televisionssändningarna. 

Televi;;.ionspjäser kommer säkerligen att 
bli synnerligen värdefulla och populära 

inslag i en framtida programproduktion 
för tele\-i-ion. 

Jag tror inte att re-klam är lämpligt 

som inkomstkälla för T , fortsätter r . 

gissör Hamberg. Vi har ett avskräc

kande eXf'mpel fran Amerika beträffan

de den standard på televisionsprogram
men ~OI11 nås med TV, som enbart är 

finan~ierad med reklam. Det är nog 

bättre att det hela blir mer eller mindre 

förstatligat i stil med rundradioverk
samheten, så att rent kommersiella syn· 

punkter får träda i bakgrunden. Xven 

0111 detta skulle innebära att telcvisions· 
Ii 'Ciller kanske skulle bli dyrare och 

att i nförandet av televisionen härigenom 

fördrc:ijei', så bör m an nog ta dessa 

nackdelar i stället för att släppa in re· 

klam n och på så sätt riskera att hela 

lelevi;;iunen kommer i vanrykte. Televi
siOllen är en alldelei:i för bra sak för att 
man Ekall aga sig på experiment i den 

stilen. 

Det förefaller mig an tagligt atL om 
\ i en gnn g kommer att sI o oss på tele-

POPUlÄR RADIO NR 7/1950 

Som umtalades i förra numret av 
POPULÄR RADIO kommer ·i i ar att 

anordna en studieresa till England uno 

der tiden 9-18 september. Resplanen 

återges härintill. Ingen som har tillfälle 

därtill bör försumma denna chans att 

få se de senaste nyheterna inom radi o

teknik och television i England! 

Priset för resan ink!. uppehälle och 

hotellrum är endast 460 kr. om håtre· 

san företas i 3:e klass. För resa i l:a 

klass - 2:a klass finns ej på dessa 
båtar - tur och retur på båten tillkom

mer 180 kr. Dessa priser gäller från 

Göteborg, därutöver til1ko mmer priset 

för järnvägs'biljett exempelvis Stock

holm-Göteborg tur och retur inkl. 

snälltågsbiljett 57 :30 (3:e klass), exem
pelvis Gävle-Göteborg kr. 61: 80, Bo

den-Göteborg kr. 55: 30 för enkel 
resa (Krylbo-Bräcke) etc. Vid större 

deltagande från samma ort kan ev. 

gruppresa anordnas på färden till och 
från Göteborg. 

Anmälan, som är bindande, bör in

sändas till POPULÄR RADIO:,s redak· 

tion, före den 15 juli. I anmälan skall 

anges vilken hyttklass som önskas. 

vision så bör vi lägga upp det program

t kniska i en ganska blygsam skala, till 
att börja med kanske tre timmar i vec· 
kan, och detta inte på vissa tidpunkter, 

utan programmet hör arrangeras vid 

tidpunkter, då aktuella händelser gör en 

televisionssändning värd att sättas igån g 

exempelvis för idrottsreportage lIer 

andra tillfällen, 50111 kan vara tack
samma för tele\risionsupptagning_ 

En annan omständighet som nog är 
värd allt beaktande är. att man bör 

vara säker om att inte bara Stockholm 
blir ensam om televisio'nen utan att den 

Preliminär resplan 
för POPULÄR RADIO:s gruppresa 

till England 9-18 september 

Lördagen den 9 	 Avresa från Göte
borg med Suecia 
eller Britannia 

Måndagen den 11 	 Ankomst till Tilbury, 
därifrån per järn
väg till London. An
komst till London 
ungefär kl. 11. Be
sök på Alexandra 
Palace (BBC:s tele
visionsstudio) 

Tisdagen den 12 	 Avresa från London 
med buss till Bir 
mingham över Ox
ford-Stratford 

Onsdagen den 13 	 Besök på National 
Torsdagen den 14 	Radio Exhibition och 

TV-stationen i Bir· 
mingham 

Fredagen den 15 	 Avresa med buss 
till London över Co
ventry-Warwick 

Lördagen den 16 	 Kl. 16 (omkring) av
I 	 resa från London 

till Tilbury. På kväl
len avresa från Til
bury med Suecia el
ler Britannia 

Måndagen den 18 Ankomst till Göte
borg på morgonen 

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

kommer att åtminstone någorlunda 

snabbt kunna utvidgas till de större tät
orterna, Göteborg och Malmö. Om sta

ten skall lägga ner pengar på en sådan 

sak, synes det inte obefogat, att skatte

hetalarna, som ju skall skjuta till peng
arna, har en någorlunda rättvis chans 

att kunna ta del av della 11\-a . 
De erfarenheter vi hittills gjort Illed 

TV på Lisebero-s nöjespark har emel· 

lertid stärkt oss i vå r up pfattning, att 
det rent programtekniska ifråga om te

levisionen kan lösas om det hela läggs 
upp pa rätt sätt från hörj an. 

2.2.5 



SHIB. Pä grund av dessa hiblioteksuppgifPOPULÄR RADIO startar ters stora praktiska betydelse för mången 
- de innebär, som en följande artikel kom

mer att visa, att en med något av dessa signaradioteknisk bokrevy 
betecknad bok kan kostnadsfritt erhållas till 

POPULÄR RADIO startade för 
någon tid sedan POPULÄ-R RA

DIO:s referattjänst, som ger en fort
löpande översikt över intressantare 
artiklar i den utländska radiofack
pressen_ Vi kommer nu med början i 
detta nummer att komplettera denna 
referattjänst med en fortlöpande 
översikt över nyutkommen radiotek
nisk facklitteratur_ Det är fil. lic_ 
Bertil WoUert, som kommer att stå 
för denna radiotekniska bokrevy, 
som säkerligen kommer att rona 
lika livlig uppskattning som våra 
tidskriftsreferat. Lic. W ollert ger i 
det följande en kort orientering om 
bokrev,'ns planläggning. 

POPULÄR RADIO:s bokrevy kommer att 

komplettera ~Boknytt» och söker förteckna 
i första hand en del där ej upptagna nyut

komna böcker inom radioteknik och angrän
sande områden p de viktigaste västeuropei
ska språken. 

Bokrevyn vill fästa uppmärksamheten på 

dessa böcker - dit räknas även vissa smärre, 
ej periodiska publikationer som t_ ex_ vissa 

tekniska rapporter och liknande, men där
emot ej patentbeskrivningar - genom att 
för dem först meddela vanliga bokkatalog
uppgifter_ Sålunda anges i regel författar

namn, bokens titel, utgivningsort och -år, for
mat, sidantal, serie, förlag och bokhandels
pris i utgivningslandet. 

Då dessa uppgifter i många fall inhäm

tats utan tillgång till åsyftad bok, är de del
vis preliminära och kommer ev_ att rättas 

eller kompletteras senare_ Detta gäller fram
för allt uppgifterna om sidantal, format och 
pris. 

Sättet att räkna sidantalet varierar i olika 
länder, men hur man än räknar, fyller upp
giften därom dock det praktiska syfte att 
ge en ungefärlig föreställning om, hur ut

förligt ämnet behandlats. Om formatet be
tydligt avviker frän det vanliga är inte ovä
sentligt, men utländska formatuppgifter kan 
in te alltid felfritt ö\'erföras till svenska be
teckningar u tan tillgång t ill boken eller kom
pletterande upplysningar frän förlaget. Vad 
slutligen priset belräffar, vill bokre' 'Yn en

2.2.6 

dast ge en ungefärlig föreställning om pris

läget och detta blott med anknytning till bok
handelspriset i utgivningslandet_ Givetvis an

ges senast tillgängliga prisuppgift, men hän
syn har ej alltid kunnat tagas till ev. senare 

inträffade förändringar. Av inköp intresserade 
tillrådes därför att hos närmaste bokhandel 

efterhöra det svenska priset - ev. också om
räkningskurserna för att själva kunna kalky
lera priset i andra fall - och så leveransmöj
ligheterna. Skulle boken ej kunna skaffas i 
bokhandeln, finnes dock vissa andra möjlig

heter att taga del av den, såsom senare kom
mer a tt visas. 

Bokrevyn sysselsätter sig även i viss ut
sträckning med periodiska publikationer, dvs. 
tidskrifter och årsböcker etc., men i regel är 
det endast när de först dyker upp. Innehål
let i tidskriftsartiklar beröres blott i undan
tagsfall, och då bara om det kan ske utan 

att inkräkta på systerrevyn i denna tidskrift, 
referattjänsten. Dit hör bl. a. vissa översik
ter med rikliga bibliografiska uppgifter. 

Material har insamlats även för bl. a. hela 
tiden efter 1945, och en del av detta kornmer 
att omedelbart användas i bokrevyn_ 

Den inskränker sig ej till att lämna enbart 
de förut nämnda kataloguppgifterna_ Dessa 
är nödvändiga som stomme, men de bör i 
görligaste mån fyllas ut med en del andra 

nyttiga upplysningar. Därför an tecknas i bok
revyn i viss utsträckning, utom på innehålls

förteckningarna grundade uppgifter om in
nehållet, också hänvisningar till och ibland 
utdrag UI' bokanmälningar, så att ev. intres
serade åtminstone skal! få veta, var närmare 
upplysningar om boken finnes. Dylika hän

visningar sker i regel endast till på svenska 
bibliotek tillgängliga tidskrifter_ När i en
staka fall undantag därifrån göres (endast 

vid samtidigt utdrag ur bokanmälning) , an
<Tes med t efter tidskriftens namn, att den 
veterligen ej finnes på svenskt bibliotek. 

Givetvis göres också, som nämnts, utdrag 
ur bokanmälningar, men enstaka sådana ut
drag, lösryckta ur sitt sammanhang, kan ge 
en ofullständig och missvisande bild av 
boken. 

Till sist antecknas i bokrevyn, om publika
tionen finnes hos viosa svenska bibliotek, näm
ligen Chalmers tekniska högskolas i Göte
borg, K. Tekniska högskolans och Statens 
han l\'erksinstituts i Stockholm, vilka i det 
följande betecknas CTHB resp. KTHB och 

låns överallt i vårt land, där det finnes ett 
bibliotek med fast organisation - och med 
hänsyn till bokrevyns rätt summariska be
handling av litteraturen medtage6 i samman
ställningen även tidigare i Boknyt! skärskå

dade böcker. 
Bokre\'Yns upplysningar lämnas i alfabe

tiskt ordnade notiser, sammanförda till två 
huvudgrupper_ Inom varje huvudgrupp kom

mor som särskilda underavdelningar först lit
teratur på nordiska språk och sedan litteratur 
på främmande språk_ Detta för att den ej 

språkkunnige skall med ett ögonkast och utan 
att besväras av den främmande miljön kunna 

se, om det finnes något av ev. intresse för 
honom_ I varje un deravdelning kommer först 

böcker och sedan, under ett stre<:k, periodica, 
dvs. tidskrifter, årsböcker etc_ Då de olika 
avdelningarna varje gång upptar relativt U 
notiser, saknas anledning att där införa äm

nesklassificering, t. ex. enligt DK-systemet. 
Den första och viktigaste huvudgruppen, 

A, SENASTE LITTERATUR, är avsedd att 
vara en starkt nyhetsbetonad grupp, där i 

regel redovisas endast sådana nyheter, var
om kännedom erhållits under en månadspe

riod, som slutar i gynnsammaste fall omkring 
en månad före denna tidskrifts utgivningsdag_ 

I den andra huvudgruppen, B, ANNAN 
LITTERATUR, lämnas i viss utsträckning 
fylligare uppgifter dels rörande vissa tidigare 

i A-gruppen redovisade böcker, som där av 
någon anledning, t. ex. bristande informa

tionsmaterial, fått väl snävt utrymme, dels rö
rande vissa andra ej tidigare där upptagna 
publikationer, vilka kan förtjäna närmare 
uppmärksamhet. 

A. Senaste litteratur 

(FÖr CTHB:8 och KTHB:5 sens8te nylörviir, 
huvudsakligen enlil:t d eras förteekJllnlrnr nr 3 

av 15/3 ·resp . nr 61 av 20/3 1050.) 

LITTERATUR PÅ NORDISKA SPRAK 

.Jens.en, l\I, Kulvik. lE. Ramm, W: Lacrehok 
i radioteknikk. Autori se l't av T elegrafstyret 
til bruk "ed skibsrndiokursl'ne. Trondheim 
19-19. 8 :0, 411 s. Bruns bakI!. Inb. 23 : - nkr 
lir innebället: Utdra:; n\' elektrlsite tslneren . 
Vekselst l'ömtelmikk. 8\'ingekretser. !l!otstnnder, 
konden Ea torer 01: spoler. Radiobölge r. Anten
ne r o:; mat(>Jcrlningcr. Elektro.1kllstik . lIIodll
la~jon. Elektronr!jr. !,'orsterkerc. Osc illatorer. 
:Mottakere. Sendere. J(ra(t[<>rsynln g-. MiUe
in 5trum~tcr. Raclionavlgasjon . Sakregis tl'r. 
Refer €' rad I FP-index, D K 621.30G(07): "Egner 
f: cg for .sc lrstudiuln". 1 

~[Illmstrijm, S: GrllndH.i~gande rndiote]~ni1{ . 
Yol. 3. Radiomottagare oel! fiirsWrlmre, radio
t ekniska miitinstrllment, ratli otel; ni 'lm milt · 
metoder, radioservice , Stockho!m-LtIl inl:ö 194.9 . 
4 :0. 111 s .. dllplic . Sve H' !;n AB Gasaccumuln

tor (Seelig). 7: 50 h . 

CTHB (!\I 1~/3 1!)30) SHIB 021300 ()! l!)"olO :2) 
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,Ou!. 1. EIL'ktrotckuik ll ll:'d mat cmatik , lH-l7, Xewnes ' s hort wavc IllltlllW l. Ed . il \' ..F J CaJnm. 
u:! "::. , ,: ;j0 kr. Vo l. :.:! . Tl'lptf\ l';: lIisl":l gru nd er, 7 n" '. eu. L onclou (l!HfJ) 1000 ; - S :0. 20U ~. POPULÄR RADIO:s 
1:;!('kt rOll I·Öl' . 1!H8. 12:J s., 7: ~O kr. Xe wn('s. O sh. 

CTHl:I TE: K T HB Ce·~OU3 SIIIB U21.30(; C r inneh 1't llet : ,\n introdlll· tioll t(l t he short 

2 W U\'C . Operuti o!:' YO Ul' fil" ~t f.ö ho rt -w:l \·c r. I-hUHI


~v r ca u tuning . HUllu-cul'uci lY l'ffce t8'. Slaort 

Riirlmndb"k, I nnehiUkr uuta för ö"cr 8011 all(\ ultras hort w!J.\"'el e.n:::th". H . ! ". ampliCka
 ,;ef.eeClttf4""t
" ur0l'ei skn och aml'rikan~ka radiorör. H eu. a v tion. 'l'uued H. Jo'. VerSII9 th e superhct. :lie t re>, 

l:Iiickst rölIl. Stockholm 1940. S :0, U.J s. A H 
Uö,ta 13Uekström. 1: O.; kr. 

KTHB Ce·21!J9 (hl 20/3 IlIGO) 
;~ 

Ll'r"l'E H.\'l'Llt PÅ FIU,~li\IANDE SPilAK 

Colombani. 1", Dl. fl.: Analysc, synl.hclSC et 
potfilioIl ud uc lle ti e la lluestion tIes servolllc
c,W ismes. Yol. 1-~. Paris 101!J. 8 :0. 174 11m 
o.. 113+81 fiS". (Co nsen'utol rc nutional ue' 
arts e t meti ers.) S. Fl. D. E . S. (8oei~te u'cui
lions d 'eflseign ement sU I)I~ ricur.) 500 + 500 f r. 
fr~. 
AnmHld i Anuales d es teIecommun!catiolls. 
fe Ur . 1050. s . 72, 11/ 3 sp. 

KTHB Pa-!H5 Pi 2) 1 & 20/ 3 1O:i1l) " 

Berkeley. E C: Giant hraln s Or machiues tllat 
thin l<- N ew York 1!H9. 8:0, 270 s. Wiley. ii' 4: - . 
Ur innchlillct: Can Illacilin es think"l Lnll~u
ages. A maclline that will think . Counlin::: 
hales. Mensurin". A.ccurncy to 23 d lg its. Sl,ecll 
--5, 000 aduitions a seco nd. R eliabili-ty - no 
wrong- r esulis. Reasonillg-. An excursion. The 
future. Socia l contra!. Supplemen ts. Index. 
Kommenterau i New tcchnical books, j an. 
four. 1950. p . 2: 
'"Headers of newspaper nnd mu:::azines know 
of courcc that marvelous compoting liHIChiUt'!:i 
have been bu ll t and are in u se. but proual.Jl.\' 
no o ne ""pedeu n pop ular book to be wrille ll 
abont them. However. here is such a book. 
::-l ot only does it e"plaiu the principles or 
~uch bewildering machilles a s H a.rvard ·s IBM 
Automatic sequenoe-controlled ca lculntor, the 
EIcdronic numerienl integrato. and enlculntor 
( JoJNIA.C), und the Ka.lin -Borkhnr t logical
{ruth cnlculntor but It conveys nlse a sound 
i!leu of t he principles of calcula tion by m achin c 
und of what mny be aceomplished by m nchinG 
"'a lculators a nd by re lnted ideas s uch ns Ru tO
n!lilic 'ste nogra phe r s and t r anslators. II is 
wriUpn for lienerai rea uin lO, bu t Il is not a 
s uperficIai popularization. T o grasp all of it, 
u lay r eaue r will have to apply himself abont 
as viS"orou·Sly as In comprehendinS" a text In 
clementary nigebra. A uecf ul fea ture f or serlons 
stuuents and Iibrarians Is an extensive, organl
v-ed bibIiogruphy." 

CTHB TJ (M 15/ 3 1950) 

Broderlck. G G : R ad io nnd te levision b ibIio
graphy. Washlnl&ton 11l-!!J. 8 :0, 33 s _ (Federa l 
security agency. Office of education. Bulletin 
1948 No. 17.) . 
Ur innehållet: Careers In radi o. Broadcastln~ 
techniquea und scrlpt writing. Elducation~ 
Gencral. Educntlon: School u ses oe radio . 
Scripts, books . nnd playa. EngineerIng. Ir r,,
llucncy modulation . '.relevision. R n-tl i o anu 
recoruing equlpmcnt. Tran.scriptions . P erio
dieal s . Sources of !renerai Information. Inde..,<. 

KTHB Br.-2003 (hl 20/3 & 20/4 1950) O 

CUl"Ii.s, L F: Thc Geiger-MiilIer countcr. 
Washingto n 1950. 4 :0. 25 s. Su perintendent of 
docum en t. . $ O: 20. 
(National bureau of s taolI dard " _ rcnlar. 4!!O.) 
Ur innehållet: In troductio n. Thc Gei~cr
:Uiiller connter. Specia l form s of t he G~-lII. 
eO' nl ' r . lU thods of d etecting' counter pubes . 
ApIlllcatlons of coun te rs to quantitn tive mea 
>urcm ents. Propor t io n al counters. Preparation 
anu Cllllni' of G.-M. counter s . l3ibIiog rllph y. 

KTHll ö-u2!J (M 20/ 3 1!J50) 7 

('1'h0) "l'ollltIOll of a e tiva tc d ro s in ('ored 80hl <, r. 
London (1. 1)" :0, 32 s . (H ;r Ent h oven und 
S()II ~. JAd.) 2 Rh. 6 d. 

KTHB Br .-17G9 (M 20/3 1000) 8 

Lewis. E .J G : R adl!! s (' rvici n g equJpment. 

L ondou 19-;j(). 8 :D, IIT1 s .• 1!J-l m. Chapm:Jn , 

Hnll. Inb. Äi s h . 

~r inneh!lllc t : Current and voltage mcasuring 

l n~tru Illent~. Ohmmeters and in ~u la tioll tf· 

((·r .. Analyzcr·. Val\'e teste _ Servj~e osclllll

lor • . Outpn t Indicat.or • Audi o frequen cy test 

lI'ea.r . Valve voltmet.ers . R esistancc a nd eapll 

c ity b r idges. 'l' he cathode ray oscilIo"rllph. 

F r "qucuICY modulators. Appen ui ees. Indes. 9 
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kilo eye les and megacyl'll's. ~[U8t{~ rin~ the lILU rtiB 
l'ouc . l\Iinimising lnlerfer nrp. 'l'unillg ~lLOl't
WU\'C auria18. Makinl.!' a 5(' 1"0 'ne-d 3crln l -couvICl'. 
Co ul1lin g s for a('rial ~ . ~[t.t r e aerinl l'ouplillgs. 
Hc!lccto r ueri:!l::;. Coil des i;;ll. ~Icfr~l1rill~ 
wU\'e lc n gths OJ'" frequen cies. °ltl'U-SllOl't - W:.J.Y C 
snc tioll. Ultra -short-wuvc con\"(~'rt c r 8 ulld auap 
~~ l' s . I\~inuing and lllea suring wavfl leng Lhs ue 
l ive Ill e.tl' CS und helG\\'. rrVlQ simpl!! Llllc -vnln .' r:-:. 
Two Simple Lwo -\-n]ve r s. _\n A C. Iwo-vah·l' r. 
.l s tanuard lhree-"ah' r . An _\. '. four-valv e r. 
TabJ,·s. Inue" . 

CTIIll 'l' K (M 1~/3 l!JGO) lO 

:\-011, JO; )(: Televis ion fo r rad inm C'n . 'ew Yurk 
IfJ·l[). 8 :0. ,,95 s. :Ilaemillan . S 7: - . 
er inJle h ~lll et: .An introuuction to le1€'\ ' isio n. 
CO lllpo~ite te levision 8iguul. General ope ration 
of the t e levision s Ytitcm. R-f ami j - f s ystems. 
Video alllplifier systC' lI1 S. T cIC\' ision "'p dU l'e 
tuues. Sync anu inter- tlync ::;ystems. Swet..\ p 
s y stems. ~'::\:f sound sys.ten l. Lal' go screen nua 
projection television. T(~ lev i s i un r eceive r an
t? nnns .. Installation , auju8tmeut. and o pe l'U
tlOn. Allgnment and troullle sboot in:::. Practical 
telev iti ion ma thematies. Lo~arithmic taule ~ . 
Index . 
An miiId e lle r kommen terafi I New tcellui cal 
1l00k8, jau .-Cebr. 19UO, Il. 10 : "This latcst 
a ddinon to the uvnilable books 011 television 
for radi o se rvicemen provlues uu pxceptionaIly 
full r catment of t he s ulJject.. llpnre ntIy it 
wa wl'iUen prim a rily lor l ho 'e st ude llt.s whn 
must In~ trnct t.hemselves. PrnctlcaIIy all aap ecr... 
of liOlue receh 'ers whif'h a r e of allv cnn c('rn 
to the practical inst alle r Hud mnintl'nance mau 
nre ui8cnssetl In (ull <leta il s. The t e"t is 
supp lC.ll1ent (\ by o\"er 3;,0 fl:::ur es . and r evicw 
'lue" tions anu ,,,lected tJibIio lr r u[l hies are a p
pc nu cu to t he ~ hapters. The cOffi pre l1 ensive ness 
o( thi s work also mnkes It useful as a Iibrury 
ana sho p r C' ( l! I'cor.e book." 
.RalIio &. Tel \'islon news. f ebr. l[)()O. s p . 153. 
;J/4 "p. 

CTHB 'l'K (M 1u/ 3 1950) II 

Shilling, \V G: Elec tronie Ilr inei ples as a p plied 
lu Ge.r man y to the testl n g n[ materials. (LO H
d on 1!J41l?) 8:0, 1!H s .. clnplic. (B.I.O.S. Final 
re port No. 724 .) H is ~[ajest ) ' s s t a tio nery 0( 
flce. 10 s h. O u. 

KTHB Qc-:iS1 (~I 20/3 19GO) 12 

Telc \ ' ion l"na:-Ineerlng. Vo \. 1 (l!lfiO)-. New 
York. 4 :0 . (Inclllding Raulo eng lllc!'ring. Com
munica tion s and Broadeast en ginec rln ::::) 

CTHB TK 1 K'fHB ö-flO57 13 

B. Annan litteratUr 

LI'r'rERATUR PA NOilDISKA SPRAK 


H"lnlq\·iRt. S: KOlllp end ium Ö" ~ e lek trote k

n is ka mätninlrar samt eIcktronikins trumc nt. 

Sto~kho lrn 19·H). 4 :0, 53 s .• 60 tig. rototr yck. 

(Sla tpn" hnn tverk" i nstituts kompe n dium. 1049 : 

5-E.) Endnst direk t ir:1n Staten s ha n tve rks 

ins l itut. Stockhol m 4. 1): - k r. 

~l' inneh :l\let : AUmiinnn sy npunk ter vå elekt 

n skn mätn inga r: NormAler , 1\ollilnog-grannhe t 

och kontroll. ' U tiiknin!l" av miitomr'lden . lIllit 

nlng fl mo~f':in f1. 'renlpern t urrniitnin!!. ?Iät
nin g fi" varvta l och f rekve ns. - Ele lit ronik
in~ {rllmllnt: K o rt cIektl'on r Bl'~t(lo rl. I'\:ara.l~ t:i rl 
stikor. FörsUil'kaJ'e. J{atofls tr;jleo ~;(' illog-a!er. 

+SH IB (;21.3 (lIf 1!J4!) :12) a 
LITTERATUR PA FRXM-XIANDE SP R _'l.K 


Con.table.•J J~ Jt, COllsl" bl e. J{ 2\[: The prin

e! [l les and pra ctice of sound intiulatiolL L ondon 

1949. :n, 262 ". Pitman 42 Rh. 

Upptugl' n i A - !ill book- list över rek offimendl'

r a ll ellg"p Is k s pri"lkJg !llter atUf o~h förd t ill 

g r upp c Tll " följand e k ommen tur: "Pr obah ly 

th hes t u\"Uil ahle on the p racJical applica

ti ons ot' ~ound i n la Uon". 

Anmiilu i S ur\" t'yor, 16 dec . l04D , 9. 742 , 2/3 Sil. 


lä 

FotostatLwpiOJ' i originalets storlek för i 
I'eferattjänsten upptagna artiIdar lian er
hållas genom POPULi\R RADIO:s för
medling till ett pris al' 10'. 2: - per sida 
plus porto. För att beställaren ej skall 
behöva läta gilra kopior i onödan utan 
att vet·a om artikeln intresSllrar i sin 
helhet., har i referaten i förekommande 
fall de viktigaste sidnumren, där huvud
schemat eller likuande återfinnes, satts 
med fetstil, likaså de anmärkningar sist 
i \'arje referat, som respektive sidnum· 
mer gäller (t. ex. 2 schemata) . Angiv vid 
beställningen referatets nummer. 

AKUSTIK 
534.6: 021.317.34/ .35 
Fidelmlln. D: lIIeasu rem en t Of Studio 

142.1 
,<\nu 

R oom Acoustics - 2·. 
(Al Rndio -Eleet r on ic Enginee ring Ed. of Ra

dio anu T ele vis ion New s Febr. (1!J50) \"0\ 14 

n r 2 " 14/ 10. 2-1. 

Artikelns undra oc h sistu uel hehandla·r mUt

ning av ljudni'"' • utgångscf(ckt och rumsaku

sti k samt apparater för dylika nilitDin:::ar. 

3 fotogr .• 2 hl oc ksc hemata. 2 fig .• 3 k u rvor. 


543.012 Ha 

Fldelnum, D: j\f0u~ure11lcnt Of Studio _\n(\ 

Room Acoustics - 1
(A) Rlldio-E\el"'i ron ic Engilwcring Eu. of Ra

uio and T elevision Xcws Jan. (l!lUO) vol 1<1 

nr 1 s 16/18. 20/ 21. 

Ar ti ke ln.s f ö r sta del beskriver miitn ing a'l 

akustiska fak tor r i studios och d\"likt mr -

Ilelst Ijuutryrl;slll et rnr. . 

ri fotogr., 3 lJlockscbema ln.. l ii:;., 3 ku rv or. 


ELEKTRISK ~IÄTTEKNIK 
621-317.34/.35 
621.396.61':l+621.3oo.04u.33 HU 
Bombnngh. H (W6HI): Oseillator and Gain 
Set fo r Audio Measu r ements. 
(A) Radi o and Television News .Jan. (19:jO) 

\"0 I 43 n r I s mi/1i8. 108/ 110. 

Kons trnklion~bcskrivning V en o$eillator 0 1"11 
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F ig. 1. Cylinrl n antenn i fyra sekt ioner för 
UKV tiJh·erkaJ av Rohde och Schwur:, ~ lijn· 
.:I,en. HöjJ"n är ]6 m, d iam tern ] / 2 m, vikt 
800 kg. Stralningcn frun antennen är horison· 
tellt polariserad med omkring 6-faldig; effekt
fön:tärkl1 ing. \ v ('dd för 10 k W antenncffekt. 
Ver tikrudrfilning diagrammc[ \ Las underst p 

Lilde n. Horisonlalstrålningsdiagrammet är 
cirkclfonnigl. 

Hur Tyskland löser sitt 

våglängdsproblem 


Dubbel- och trippelprogram med UKV
sändare med frekvensmodulation 

Av vår tyske korrespondent Karl Tetzner 

l nedanstående artikel -som tor
de vara den. fullständigaste översikt 
i detta ämne, som hittills publicerats 
i någon europeisk tidskrift - ger 
vår tyske korrespondent en im:tierad 
redogörelse för hur långt man i 
Tyskland nått i fråga om den ut
byggnad av UKV-radionätet, som 
aktuahserades genom den nya euro
peiska våglängdsplaneu. De uppgl:f
ter, som lämnas om tillsatsapparater 
för UKV, bör vara av största intresse 
för våra läsare som är intresserade 
av kortvåg, ultrakortvåg eller FM
rundradio. Det framgår av artikeln 
att det fi1Z1Zs andra tekniska lös/ling
ar än trådradio för att möjliggöra 
flerprograrndrijt! 

När de första underrättelserna om 
den i Köpenhamn fastställda nya våg
liingdsplanen nådde Tyskland - det 

var i september 1948 - uppväckte des
sa allmän bestörtning. Det visade sig 

nämligeu att i Köpenhamnsplanen hade 
för vardera av de tyska zonerna endast 
reserverats två frekvenser. Ingen av 
des, a frekvenser yar migon t!xklusiv 

frekvens och dessutom var den maXl

mala effekten för varje tilldelad kanal 
begränsad till 150 kW . 

Det kan vara onödigt all hiir nä mlare 
redogöra för den häftiga dj-kussion, 

som uppstod i samband med att den nya 
v<iglängdsplanen publicerades i den tys-

HK G21.:l!lH.71 : G21.3flG.l 
ti:11.:3!>G. 7 .O:.!!'U;:! 

ka dags- och fackpressen. De tyska 
rundradiobolagen insåg emellertid ge

nast att den enda utvägen ur den kata
strofala bristen på tilldelade frekvenser 

var införandet av ett nät av UKV-sän
dare, 80m vardei'a skulle förse ett gan
ska begränsat område. Tyvärr lades pro

pagandan för denna i och för sig myc
ket förnuftiga plan i början av 1949 på 

sådant sätt, att radiolyssnarna fick det 
intrycket att efter den 15 mars 1950 

skulle alla hittills använda rundradio
apparater bli värdelösa. Den som bryd
de sig om att köpa en rundradioappa

rat före detta datum skulle alltså kasta 

sina pengar i sj ön. 
Sensationsartiklar i dagspressen ga,' 

upphov till ett tillst nd som nästan för

orsakade ett sammanbrott för rundra
dioindustrien i Tyskland. l varje fall 
var våren 1949 känneteoknad aven 
svårartad ekonomisk kris i denna 

bransch. Tyvärr sammanföll denna kris 

med ett avsevärt prisfall, som trädde in 
för rundradioapparater ungefär vid 

sanuna tid. Denna prisjustering var vis
serligen ofrånkomljg. enär radioappara
ter tidigare legat alltför högt i pris (de 
kostade 2 till 3 gånger mer än 1938). 

Det nödvändiga anpassningsförloppd 

medförde emellertid stora förluster för 
industri och handel, och några fabriker 
och ett stort antal grossister och detalj
handlare i branschen överle,-de inte kri

sen. 
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Emellertid har de upprörda vågorna 

efter hand börj at lägga sig. Radioindu

strien har trots dystra förutsägelser haft 

en utomordentlig höst- och vintersäsong 

bakom sig 1949. ivlan har försålt om

kring 1,3 miljoner rundradioapparater 
i Väst-Tyskland och Väst-Berlin. Denna 

goda avsättning fortsatte även under de 

tre första månaderna under 1950. Man 

måste känna till att i det område som 

omfattas av den nuvarande förbundsre

publiken Väst-Tyskland (de tre väst

zonerna) har endast 55 jI, av aHa hu 

håll rundradiomottagare. Behovet av 
rundradioapparater är alltså mycket 

stort, men fragan hur detta behov skall 

kunna täckas hänger intimt sammall 

med tyska folkets köpkraft, som tyvärr 

f. n. är ganska låg. 

V åglängdsbrislen katastrofal 

För rUlldradiobolagens del ställer sig 

saken något annorlunda. Det kan här 
räck a med att nämna 0111 den situation, 

som föreligger inom den brittiska zo

nen. Här ligger rundradioverksamheten 

i händ rna på Nordwesldeulscher Rund

fUllk (NWDR), som har sitt säte i Ham

burg. Detta bolag driver Il sändare på 
mellallv?tg och en på kort\T g (7,29 
:\lIp/ s) och försörjer därmed över 4 
milj. betalande rundradiolyssnare - då 

varje .radioapparat i genomsnitt har 

fyra lyssnare - alltså omkring l6 milj. 

Fig. 2. Blockschema för antennanläggningen 
i fig. 3. Från samma antenn utsändes tre 
,kilda radioprogram från två 250 W sändare 

och en l kW sändare. 
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människor. Det inses lätt hur olösbar 

uppgiften är att med ett enda program 

uppnå tillfredsställande förhållanden. 

Önskningarna är synnerligen differen

tierade, men tyvärr omöjliggör den nya 

våglängdsplanen två eller tre program 
på mellanvåg. Redan innan den nya 

våglängdsplanen trädde i kraft var f. ö. 

detta dubbel- och trippelprograms)'stem 
inte genomförbart, och efter den 15 mars 

är läget ytterli.gare försämrat genom att 
WDR endast har till förfogande två 

frekvenser, varav den ena (1.586 kp/ s) 

har så liten räckvidd, att denna sändare 

endast kan försörja ett mycket begrän
-at omrade. 

Utvidgnhtg till UKY 

Utvägen att sända ut program över 

UKV låg därför nära till hands. Lyck

ligtvis föreligger också de finansiella 

medel, som krävs föl' en storstilad ut
byO'gnad av KV-sändarnätet, enär 

NWDR förfogar per månad över om

kring 7 milj. RJ\'I a\' licensmedel. 

Man började den 23 februari 1949 
med att på försök ställa upp en FM
sändare på 100 W i Hannover med fre

kvensen 88,9 Mp/ s och med ett fre

-kvenssving av 75 kp/ 5. Denna sändare 

"kulle endast användas för räckvidds
försök och skulle också användas av den 

lokala rulldradioindustrien (BIaupunkt

Wcrke, C Lorenz AG. Telefunken) för 

att ge den möjlighet att utveckla och 

prova UKV-mottagare. 
Andra sändarbolag i -'yd-Ty-kland 

följde exemplet, och den 15 juni 1949 
startade i Väst-Tyskland .5 frekvens

modulerade lKV-sändare med effekter 
från 100 till 2.50 W (i Hamburg, Han

nover, Frankfurt a. :.\11., Miinchen och 

Stuttuart ) . 

Emellertid fortsätter rundradiubola

gen sina utbyggnadsplaner för UKV-nä
tel. I tabell l är upptagna alla de 
UKV-sändare som var i verksamhet den 

30 april 1950, och i det följande kom
mer i all korthet dr yttcrligare utbygg

nadsplanerna att skisseras. 

,/ 

/ 

I 
~ /

/ 

I 


Fig. 3. ExperimcnLantenn för UKV. Antenn n 
är en kombinationsantenn. bestaende av en 
cylinderantenn och riktantenn för en l kW 
och två 250 W·sändare. Trp olika program 
kan alltså samtidigt utsändas. Blockschema 
för denna antenn visas i fig; 2. Sändarna 
(längst ner på bilden) och antennanlägg

ningen återges i sanuna skala. 

2.2.9 



slutet av 1950_ För 1951- -1953 förut
ses att man skall installera ytterligare 
UKV-sändare i sex samhällen inom detta 
sändarområde. 

Bayrischer Rundfunk, Munehen: Utom 
de fyra i tabellen upptagna sändarna 
kommer under loppet av de närmaste 
två åren att uppföras ett tiotal mindre 
sändare. Samtidigt kommer man att upp
föra en station i Wiirzburg och en vid 
Wendelstein, ,båda 10 kW-anläggningar. 
Planerna på en UKV-station på Zug
spitze, som är den högst belägna UKV
stationen Tyskland (2963 m ö. h.), 

.. ,.-r-/i 
med särskilt god räckvidd, har man 

/---- 
måst skrinlägga, enär byggnadskostna
derna och driftskostnaderna skulle bli '. 
alltför höga. 

Hessischer Rundfunk, Frankfll.rt a. M.: 
Inom detta område föreligger liknande 
planer som för Stuttgartområdet. För
utom de två UKV-sändarna på 10 kW 
vid Feldberg i Taunus vid Frankfurt 
förberedes ytterligare sj u UKV-stationer, 
men deras uppställningsplats har ännu 
inte fastställts. För några av dem kom
mer programmet att överföras trådlöst 

- _ från UKV-sändaren i Feldberg. 

. -
.. 

e - 
e - Siidwestdeutscher Rundfunk, Baden-Ba


den: För närvarande är en första sända

re uppställd i Baden-Baden, men ytter
.. . ligare ett antal är planerade. Bl. a. kom

mer sändarmasten för den nya 100 kW· 
Fig. 4. Fältstyrkekartor för UKV-sändare, belägna inom den brittiska zonen. Då UKV-nätet 


fullt utbyggts kommer närmare 70 % av alla rundradiolyssnare inom detta område att kunna sändaren i W olfsheim vid Bad-Kreuz

ta emot UKV·rundradio. Inom de starkt skuggade områdena kan mottagning ske med inom


nach att få en särskild UKV-antenn inhusantenn och enkla apparater. Inom de mindre starkt skuggade områdena är mottagning 

möjlig med inomhusantenn men med något bättre utrustningar. De streckade linjerna anger monterad_ 

gränsen för det område, där mottagning är möjlig endast med goda mottagare och utomhus-


Man kommer efter avslutad utbyggantenn. 
nad av UKV-nätet att hakanske80-100 

NfPDR: Utbyggnaden kommer att i slu SudJeutscher Rundfunk, Stuttgart: Man UKV-sändare i Väst-Tyskland och Väst
tet av 1950 ha uppnått följande: UKV räknar f. n_ med att uppföra en sändare Berlin, vilkas effekt kommer att ligga 
sändare med 10 kW effekt i Hamburg, på 250 W i Stuttgart för försörjningen någonstan.s mellan 100 W och 10 kW. 
Langenberg (Ruhrområdet), Oldenburg, av den inre staden, som ligger i en dal- Efter den 30 april detta år utsändes 
vid Detmold och i Hannover. Alla dessa gång. Härifrån kommer sändningarna över KV-sändarna inom NWDR:s om
sändare har riktantenner, så att den ef att trlldlöst överföras till Degerloch vid råd e två program, och omkring 15 maj 
fektiva strålningseffekten är omkring 80 Stuttgart och till UKV-sändaren Miihlac- kommer Hamburg och Hannover att 
kW. Vidare kommer en UKV-sändare ker (0,1 kW), Heidelberg-Königsstuhl följ a exemplet. Dessa två program är 
med 3 kW att installeras i Berlin och en ( 250 W) och Ulm (250 W). Detta ut- regionalprogram och kommer att omfat
på l kW i KÖln. byggnadsstadium kommer att uppnås i ta på vardagarna 8 timmar och på sön-
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Tabell I. 
UKV-nl11dradiosändare med jrekvensmodulation V öst Problemsidan 

Tyskland och Väst-Berlin 30 april 1950 

Uppställningsort Frekvens N/p/ s Ejjekt kW 

Hamburg 90,1 JOkW 
O, ~Hanno~'er 89,3 

Köln 89,7 l 
Berlin 88,4 0,1 
lVIiinchen-Freimann 90,1 0,25 
Niirnberg-Kleinreuth 
Wendehtein 
Wiirzburg-Steinburg 
Frankfurt a. M. 
Kassel 
Felberg-Taunlls 
Stuttgart-Burgholzhof 

dagarna 12 timmar; dekoIllpletterar det 
första programmet på mellanvåg. Även 
de sydtyska bolagen kommer inom över
skådlig tid att låta ytterligare ett pro
gram utgå över UKV-nätet. 

Sändarnas byggnad 

Alla tyska UKV-sändare har levererats 
av företagen C Lorenz AG, Siemens, 
Telefunken och Rodhe & Schwarz i 
Miinchen. Tele funken har under beteck
ningen RS 721 utvecklat en luftkyld 
triod för gallerj ordade steg, som för
mår att leverera ca 10 kW effekt vid en 
våglängd av omkring 2-3 m. Branthe
ten är omkring 24 mA/V, ,n=30_ Min
dre typer exempelvis RS 680, som ger 
250 W, och RS 681, som ger 1000 W 
effekt, är avsedda för mindre sändare. 

Alla de antenner som används i Tysk
land för UKV-ändamål är horisontal
polariserade. Den ru ximala koncentra
tionen av strålningen i horisontell led är 
8-faldig, dock räknar man med att en 
4-faldig koncentration är tillräcklig_ 

Man har utvecklat särskilda anord
ningar, som möjliggör sammankoppling 
av två eller tre UKV-sändare på ett ge
mensamt antennsystem (se fig_ 2), så 
att dubbel· eller trippelprogram kan ut
sändas med så små extrakostnader som 
möjligt_ 
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83,1 0,25 
39,3 l 
87,7 0,2.5 
94,3 0,25 
89,3 0,1 
9.5,7 v 

., 

88,1 0,1 

Förstärkare· och överföringsteknik 

Teknikerna har gått in för att med 
UKV-sändarna överföra lågfrekventa 
bandet mellan 30 p/ s och 15 kp/ s, detta 
alldeles utan hänsyn till det obestridliga 
faktum, att lyssnarna inte med nuvaran· 
de mottagningsanläggningar kan göra 
rättvisa åt denna höga kvalitet. Det 
finns knappast någon privatman som 
förfogar över den utrustning, som skulle 
möjliggöra en perfekt återgivning av 
detta frekvensband. 

Den omständigheten att man med 
FM·modulerad UKV·rundradio kan 
överföra sa vidsträckt frekvensband har 
medfört krav på förbättringar av de 
anläggningar som hittills utnyttj ats på 
rundradiostudios. För närvarande anser 
man det tillräckligt, om man kan återge 
frekvenser upp till 7 kp/ s åtminstone 
för mellanvågssändarna. Man har emel· 
lertid i laboratorierna för NWDR ut· 
vecklat en ny kondensatormikrofon, 
vars frekvenskurva är praktiskt taget 
rak mellan 30 p/ s och 15 kp/s. Likaså 
har man förbättrat bandspelarna så, att 
dessa kan återge det utvidgade frekvens
bandet. Man har sålunda helt och hållet 
konstruerat om upptagnings· och åter
givningsförstärkarna och likaså inspel· 
ningshuvudena för det utökade fre· 
kvensområdet. Forts. i nästa nr. 

J R, så var det dags för »samtal» med läse· 
kretsen igen. Det har även denna gång kommit 
in en hel del svar, men Likström tycker inte 
r iktigt om svarens fördelning. Det har nämli· 
gen kommit in ungefär fyra gånger så myc· 
ket svar till den svåra uppgiften som till den 
lätta och de tta tyder på, att båda uppgifterna 
varit för lätta. Tn var emellertid genom ett 
förbiseende uppgift 2 A ofullständig och kun· 
de endast lösas genom ett antagande som för· 
enklade den ganska mycket. Likström kom· 
mer därför att som uppgift 4 A ge uppgift 2:\ 
i dess fullständiga skick 

Och så tar vi oeh tittar på lösningarna. Som 
uppgift 2 A var given gällde det att beräkna 
strömstyrkan i den felvända ackumulatorn 

i Hg. 1. B3 

B,..I
T 

Fig. l 

Samtliga ackumulatorer hade emk 2,1 volt 
och deras inre motst nd var okänt. Tyvärr. 
För att lösa uppgiften får man således lov 
art anta, att inre motståndet hos ackumulato. 
rerna är Ti ' Det lämpligaste sättet att lösa 
uppgiften är sedan att tillämpa Kirchhoffs' 
lag för en sluten strömkrets på kretsarna l 
och 2 i tur och ordning. lVIan erhåller då 
(I) 2,1-i I Ti - 2,1+i2Tf = O 
(2) 2,1-i2T.+2,1-(il+i2 )Ti = O 
Ekv. (I) ger direkt il = i2 och insättes detta i 
ekv. (2) erhålles 

8,4 
Genom B3 kommer således att gå - . En

3r, 

lösning av ungefär den typen har insänts av 
furir Axel GllnnaTsson, Ewamgatan 33 B i 
Västerås, vilken även antagit r t till 0,05 el oeh 
då fått en ström på 96 ampere genom acku· 
mulatorn. :.Detta visar att dylika felkoppling· 
ar bör höra till undantagen» skriver herr Gun· 
narsson och Likström instämmer. 

I uppgift 2 B hade vi en eirkulär koppar· 
skiva med 5 cm radie och tjockleken 3 mm 
som befann sig i ett homogen t magnetfält 
med den konatanta fältstyrkan 20 gauss och 
med fältriktningen vinkelrätt mot skivans 

(forts. pli .•. 240) 
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Styrsändare med Clapp

oscillator för 80-, 40-, 20- och 10-metersbanden 


Mekanislr uppbyggnad. 

Den mekaniska uppbyggnaden aven 

styrsän dare är, som tidigare påpekats, 
av den allra största betydelse för att den 

färdiga apparaten skall uppvisa tillräck· 
lig frek·vensstabilitet. Avsevärd omsorg 
har även nedlagts på att modellappara. 

ten skall bliva så mekaniskt stabil som 

rimligen är möjligt. Vibrationer uch lä· 
gesförändr ingar hos den avstämda kret· 

sens komponenter, såväl i förhållande 
till varandra som i förhållande till när· 
liggande delar av chassit förorsaka änd· 
ringar av arbetsfrekvensen och måste i 
görligaste mån undvikas . För den skull 

Av C O HED STRÖ M, SMSAKQ 

har oscillatorröret med dess avstäm· 

ningskrets monterats som en separat en· 
het och nätaggregatet som en annan 

dylik. Dessa enheter ha sedan samman· 

förts på ett gemensamt chassi, vilket 

även uppbär buHertstegen, nycklings. 
reläet och panelen. Konstruktionen tor· 

de klart framgå av fotografierna och i 

fortsättningen skall blott en del påpe· 
kanden göras. 

Chassit består aven 2 mm alumi· 

niumplåt, som bockats i U·form. Var· 

dera skänkeln av detta U har sedan boc· 
kats inåt ca 20 mm från kanten, och 

emellan de sålunda uppkomna falsarna 

har tyå vinkeljärn fästs. Vinkeljärnens 

upprrift är ej blott att staga upp chassit, 
utan de bära även upp nätenheten. 

Chassits mått framgår av borrningspla. 

nen i fig. 7. Dimensionerna ha tilltagits 

rikligt, dels för att temperaturen i den 
färdiga apparaten under drift blott skall 

stiga obetydligt över rumstemperaturen, 

dels för att utrymme har resen"erats åt 
en planerad NB·FM·oscillator I 'imal· 

bands·FM är tillåtet på telefonidelarna 

av amatörbanden) . Panelen är av 3 mm 

aluminiumplåt, och den fästes vid ehas· 
sits framkant med 8 st. M3 skru\". Me!· 

lan panelen och chassit placeras twnne 
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l mm brickor på varje skruv, för att få 
en ventilationsspringa. 

Nätaggregatet är monterat på ett litet 
U-format chassi, även det av 2 mm alu

miniumplåt. Sildrosseln har emellertid 
ej fått rum på detta chassi, utan är pla
cerad mellan nätaggregatet och panelen 
på apparatens huvndchassi. Denna pla. 
cering är något inkonsekvent, men då 

apparaten byggdes fanns nätaggregatet 
redan färdigbyggt. Blott man tillser, att 
inga lösa plåtar, som kunna alstra vi
brationer, finnas i drosseLls kärna, be· 
höver inga svårigheter uppstå med detta 
monteringssätt. Mellan nätaggregatets 
chassi och de förut omtalade vinkelj är
nen har gummibrickor placerats för att 
förhindra att vibrationer från nättrans· 
fUflnatorn fortplanta sig till oscillatorn . 

Oscillatorns avstämningskrets är in· 
byggd i en rymlig skärmkåpa, och rö· 
ret sitter på en konsol, som nitats fast 
vid kåpan. Det hela framO"år tydligt av 
fotografierna, där dock ej skärmkåpans 
lock visats. :Målten för skärmkåpan får 
helt rättas efter de delar som komma 
till användning, och man gör klokt i att 
taga till dimensionerna så att det hela 
blir rymligt, dels för att minska den 

sänkning av spolens Q·värde en skärm· 

ning alltid medför, de]s för att ha fri · 

het att prova olika spolar etc:. och dels 
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Fig. 7. 'Iåltskiö för chass ie t jämte liockning,skiss. \Iaterial 2 m m aluminiumpLi t. 


för att lämna plats för avstämningsska. 
lans mekanism. ] modellapparaten har 
använts en avstämningskondensator 
med maximum kapacitans på 120 pF 
med tillhörande skalanordning, tagen ur 
en amerikansk »surplus»·apparat, och 
den tar relativt stor plats. Givetvis kan 

en mindre kondensator användas, men 

den måste ovillkorligen vara lagrad i 
axelns båda ändar. så atl tryck i axelns 

Fi~. 6. Styroscillatorn sedd underifrån. l förgrunden nycklingsreläet , mont erat på en \ inkel 
llled gummibrickor, Längst ner mikrofonkont akten jämte koaxialkabeln, via vilken högfrek· 

ven.en till ~ändaren utta:fes. 
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riktning ej kan ändra den inställda ka
pacitansen och därmed rycka den in· 
ställda frekvensen. Trimkondensatorer· 
na, Co och C. i fig. 3 kunna, liksom i 
modellapparaten, utgöras av s. k. APC
trimrar. Deras kapacitans är 7.5 respek· 
tive 3.5 pF. I modellapparaten ha de 

monterats på en bit plexiglas, som fästs 

med tvenne skruvar vid skärmlådans 

bakkant. Hål har upptagits i bakkantcn 
för att göra dem åtkomliga från kåpans 
utsida. Kondensatorerna C l och C" äro 
monterade på ett kopplingsstöd, place. 
rat under vridkondensatorns bakre ga· 
vel. Ett avlångt hål i skärrnkåpans bak· 
vägg lämnar passage för ledningarna 
till oscillatorröret, och för att staga upp 
dessa ledningar användes ytterligare en 
kopplingsplint omedelbart under rörhal· 
laren. Under skallen till en av de skru
var, som håller denna plint placeras ett 
lödöra, vilket är den enda punkt av • 
stiimningskretsen är jordad i. 

Alla ledningar i a\'stämningskretsen 

äro utförda med 3 mm förtennt koppar. 

tråd, och "id kopplingen måste tillses 

alt icke någon ledning blir så lång. att 

elen kan råka i mekaniska vibrationer, 
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t. ex, a\' skakningar från nyckeln. Sär
skild omsorg måste nedläggas på att 
förbindelseledningen mellan spolen och 
avstämningskapacitansen blir kort och 
stabil, emedan mekanisk instabilitet lät
tast påverkar frekvensen just i denna 
punkt av kopplingen. För den skull har 
ledningarna från såväl spolen som vrid· 
och trimkondensatorerna förenats på 
ett lödbleck, som uppbäres aven kera· 
misk »stand·off». 

I det föregående har upprepade 
gånger påpekats, att spolens utförande 
är av avgörande betydelse för hela os· 
cillatorns funktion. Detta förhållande 
kan ej nog understrykas, och för att er· 
hålla bästa möjliga resultat har ett fler· 
tal prov med olika spolar företagits. Den 
i fotografierna visade spolen har, utan 
jämkärnan, ett hyggligt Q.värde, men 
den är allt för känslig för mekaniska vi· 
brationer för att, med gott resultat, kun
na användas om nyckeln skall stå på 
samma bord som oscillatorn. Den slut· 
liga spolen har lindats på ett keramiskt 
spolrör utan spår med diametern 3,75 
cm I Lj tum). Lindningslängden är 
5 cm och den upptages av 38 varvema!· 
jerad mjuk koppartråd l mm tjock. 
Denna spoles induktans blir ca 30 ,uH, 
och den har, teoretiskt, ett Q.värde av 
eirka 450, men genom inverkan av den 
omgiyande skärmkåpan nedsättes detta 
till cirka 300. 

Teoretiskt sett skulle en spole med nå· 
got större diameter ge ett högre Q.vär
de, men i modellapparaten fick den 
större spolen ej rum. Planeras en oscil· 
lator i likhet med den här beskrivna, 
bör utrymmet i skärmburken beräknas 
för en spole med 5 cm (2 tum) diame· 
ter. Med samma kretskonstanter som i 
modellapparaten skall lindningslängden 
vara 7,5 cm, upptagen av 35 varv l mm 
emaljerad tråd. Det teoretiska Q.värdet 

för den spolen blir cirka 550, och till· 
ser man, att den placeras in i skärmkå· 
pan så, att avståndet till denna ingen. 
städes blir mindre än spoldiametern, 
d. v. s. 5 cm, kan man räkna med ett 

len, vilket torde vara det bästa som kan 
åstadkommas vid amatör bygge. 

I modellapparaten uppbäres spolen av 
tvenne små keramiska stand·offs, som 
monterats så att avståndet till kåpan 
blir 2,5 cm där det är som minst. Led· 
ningarna för oscillatorns glöd = och 
anodspänning äro kablade tillsammans 
med två ledningar för nycklingen. Man 
bör observera, att oscillatorn har endast 
en j ordpunkt, nära röret, och två led· 
ningar äro därför nödvändiga för nyck· 
lingen. Då katoden ligger på högfrek
venspotential kommer ändringar i kapa. 
citansen mellan glödtråd och katod att 
kunna påverka frekvensen. Glödströms
ledningarna måste därför förläggas så, 
att deras läge i förhållande till j ord ej 
kan rubbas och på så sätt påverka 
frekvensen. Kabeln med strömförsörj. 
ningsledningarna drages genom ett hål 
i chassit till en plint på undersidan, dit 
en annan kabel från nätaggregatet också 
förts. Ledningen från kondensatorn C4 

till buffertrörets galler är dragen genom 
ett särskilt hål i chassit, så att kapaci. 
tansen till jord ej blir för hög och där· 
med onödigt belastar oscillatorn. 

Kopplingselementen tillhörande vart 
och ett av buffertstegen äro inbyggda i 
tvenne skärmfack på chassits undersida. 
Den enda förbindelse som finnes m l· 

lan stegen är kopplingskondensatorn, 
som placerats i en lämplig urtagning i 
fackens gemensamma vägg. Varje steg 
har endast en jordpunkt, under en av de 
skruvar, som fasthålla rörhållaren vid 
chassit, och till denna föres såväl av· 
kopplingar som respektive katodIed. 
ningar. Av fig. 6 framgår skärmfackens 
utförande, och sedan apparaten intrim· 
mats påsättes för säkerhets skull ett lock 
över facken. 

Nycklingen sker i modellapparaten 
med ett relä, vars rulle arbetar med en 
ganska låg spänning, 3 till 4 volt. Re· 
läet är ett LM-relä, men varje relä, som 
är tillräckligt snabbt att följa med även 
vid högsta förekommande telegrafe. 
ringshastigheter kan användas, om blott 
dess rulle förses med en lämplig lind· 
ning, eller lindningen på nättransforma· 
torn ändras att lämna rätt spänning. 
Nycklingsreläet kan även förses med 
kontakter för att automatiskt tysta mot· 
tagaren då nyckeln tryckes ned, men 
detta har ej prövats i modellapparaten. 
För att reducera de skakningar reläet 
kan förorsaka monteras detta på en vin· 
kel med ett par gummibrickor. 

Oscillatorenheten är fäst vid chassit 
med fyra skruvar, som gå genom gum· 
migenomförningar. Skalmekanismen är 
fäst vid apparatens panel, och vridkon· 

effekti\'t Q·värde av cirka 350 för spo· Fig, 8, Den färdiga styroscillatorn. 
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densatorns axel är förbunden med den 
genom en kraftigt fjädrande isolerad 
axelkoppling. Genom denna omsorgs
fulla montering är d t praktiskt taget 
omöjligt att skakningar skola kunna på· 
verka avstämningskretsen, och svårig. 
heter med apparatens uppställning be· 
höver ej befaras. 

Från apparaten nttages högfrekven
sen till sändaren genom en 52 ohms 
koaxialkabeL Denna kabel användes, 
trots dess relativt höga kapacitans, på 
grund uv att dess diameter utmärkt väl 
lämpar sig att kombinera med vanliga 
mikrofonkontakter, varigenom särskilda 
koaxialkontakter ej behöva anskaffas. 
Längden på koaxialkabeln är 1,5 me
ter, vilket medger att sändaren uppstäl
les på något avstånd från oscillatorn, 
för att slutstegets starka fält ej skall för
orsaka instabilitet hos oscillatorn, även 
om båda arbeta på 3,5 Mp/s-bandet. 
Oscillatorns omsorgsfulla skärmning bi
drager även till att hindra detta. 

Avstämningen sker i modellapparaten 
med den på högra gaveln synliga stora 
ratten, se fig. 9. På denna ratts axel sit
ter en cylindrisk skala graderad med 
100 olika delstreck. Denna skala fram
träder i det rektangulära fönstret till 
höger pit panelen. Avstämningskondell' 
satorns axel vrides ett halvt varv då rat
ten vridits 25 varv. På förlängningen av 
kondensatoraxeln är fäst en cirkulär 
skiva till vänster om det rektangulära 
fönstret. Utefter halva omkretsen av 
denna skiva finnes 25 delstreck, vart 
och ett svarande mot ett varvs vridning 
av ratten. Hela avstämningsområdet blir 
på detta sätt uppdelat i 2 500 lika delar, 
och kalibreringen kan göras mycket 
noggrann med denna stora avliisnillgs
noggrannhet. En kalibreringskurva har 
uppritats och är fäst under den stora 

ramen längst till vänster på panelen. 

Vid trafik är det emellertid ofta lämp· 
ligare alt ha de olika bandens kalibre
ring uppritad direkt på en skala och 
låta en visare, driven från kondensator

axeln, markera frekvensen. En sådan 
skala är avsedd att placeras mellan den 
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cirkulära skivan och kalibreringskurvan 
men har ännu ej hunnit utföra:;;. 

Strömbrytarna nedtill på panelen ha 
följ ande funktioner: Den längst till 
vänster är nätströmbrytare, motsvaran
de 53 i principschemat. Nästa åt höger 
har ännu ej kommit till användning, 
men den är avsedd att användas som 
omkopplare mellan AI-A3 och NB·FM. 
Nästa strömbrytare är »stand by», 
d. v. s. den ger ett beredskapsläge med 
rören uppvärmda och anodspänningen 
avslagen. Den motsvarar 52 i princip
schemat, medan den längst till höger 
motsvarar 51' Den användes vid into
ning på viss frekvens eller för att hålla 
oscillatorn gående utan att använda 
nycklingsreläet, t. ex. vid telefonitrafik. 
Denna strömbrytare är tvåpolig, för att 

kunna manövrera l\'B·FM-oscillatorn på 
samma sätt. 

Om apparat IlS layout återstår en
dast att påpeka de skärmar som hindra 
direkt värmestrålning mot avstämnings
kretsen från nätaggregatet och 6V6·an. 
Den ena har erhållits genom att bocka 
upp den del av chassit, som eljest skulle 
borltagits för att lämna rum åt nät
aggregatet, den andra har utföJis av 
l mm aluminiumplåt, som skruvats fast 
vid chassit med drivskruv. 

Den färdiga styrsändaren har sedan 
försetts med en bottenplåt av 2 mm alu
minium, på vilken fyra gummifötter 
fastskruvats, ett bakstycke av samma 
plåt, samt kåpa av 1,5 mm plåt. Panel, 
kåpa och bakstycke ha rynklackerats 
för att höja utseendet, men för att god 

Fig. 9. Närbild av avstämningskret <;en i Clapp·oscillatorn. 
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skärmning skall erhållas måste lacket 
avputsas längs de kanter, som beröra 
varandra eller chassit. 

Trimningen. 

Sedan apparaten färdigbyggts, provas 
kopplingen för eventuella felkoppling. 
ar. Innan rören insättas tillslås nät· 
strömbrytaren, och anodspänningen i 
obelastat tillstånd mätes. Läckström· 
men i filterkondensatorerna kontrolle· 
ras. Den bör ej överstiga några få mA. 
En kortslutning anbringas temporärt 
mellan kontakterna P~I glimstabilisa. 
torns hållare, och kontroll av att ' pän. 
ningar finnas pil rätta rörhållarkontak
ter företages. Därefter insättas rören 
och kontrolleras att de fa glödspänning 
genom att iakttaga att alla katoderna 
lysa normalt. Även stahiJisatorröret skall 
lysa kraftigt, men 0111 52 slutes, skall 
dess ljus avtaga. Det får dock ej för
svinna helt. 

Därnäst kontrolleras, att oscillatorn 
svänger, vilket även kan iakttagas pa 
glimstabilisatorns ljus. Beröres· näm
ligen oscillatorgallret med en oisolerad 
metalltråd slutar svängningen och oscil· 
latorns gallerförspänning försvinner. 
Detta kommer i sin tur alt öka anod· 
strömmen i röret och minska strömmen 
genom glimröret. så att det lyser sva· 
gare. Svänger ej oscillatorn borttages 
dess katodmotstånd, R2 • varvid brant
heten ökas så att svängningarna starta. 

Därnäst undersökes att förstärkarrö· 
ren äro fria från parasitsvängningar. 
Som indikator användes exempelvis en 
kristalldiod i serie med ett lämpligt 
motstånd och en mA·meter. Denna an· 
ordning inkopplas över högfrekvensut
gången. Med hänsyn till att sista röret 
normalt kommer att arbeta med en 
kraftig kapacitiv belastnin cr från koaxi· 
alkabeln inkopplas parallellt med indi· 

katorn en vridkondensator pa 500 pF. 

Med nyckeln uppe och SI öppen kon· 

trolleras nu att intet utslag erhålles på 

indikatorn. Inga parasitsvängningar fö' 
rekomma då i 6V6-an. 

Oscillatorns galleriäcka kortslutes se· 
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dan och SI slås till. Om fortfarande in
tet utslag erhålles är även EAF 42-an 
stabil medan ett utslag indikerar para
sitsvängningar. Först undersökes då om 
deras frekvens ligger öv~r eller under 
oscillatorns arbetsfrekvens. Ligger den 
över denna kan den vanligen avhjäl. 
pas med ett motstånd på 100 ohm in· 
satt i skärmgallerled.ningen direkt vid 
rörhållaren. Ligger den däremot under 
oscillatorfrekvcnsen bör anoddrosseln i 
EAF 42ans anodkrcts misstänkas vara 
upphovet, och dess lindningsdata får då 
ändras tills båda buffertstegen äro sta· 
bila, oavsett hur den tillkopplade vrid· 
kondensatorn är inställd. 

Sedan man sålunda övertygat sig om 
att oscillatorn svänger och att inga pa
ra5itsvängningar förekomma skall sta
bilisatorns förkopplingsmotstånd, Re, 
injusteras. En mA·meter inkopplas mel
lan stabilisatorns katod och j ord. Med 
SI sluten (nyckeln nedtryckt), minskas 
Rg sa mycket alt strömmen genom röret 
stiger upp till det maximalt tillåtna, 
30 mA för VR 150. Ett märke göres på 
Rg för uttagets placering och uttaget 
flyttas sa att strömmen går ned mot rö
rets undre gräns för stabilisering, 5 mA 
och ett n ,tt märke göres. Mitt emellan 
dessa båda märken skall uttaget place. 
ras, men man måste först kontrollera alt 
strömmen genom stabilisatorn ej över· 
skrider de tillåtna 30 milliamperen då 
SI är öppen (nyckeln uppe). Är delta 
fallet ökas R9, men endast så mycket 
att strömmen kommer under 30 mA. In
ställt på detta sätt stabiliserar röret för 
såväl högre ~om lägre nätspänningar. 

Härefter skall oscillatorns frekvens· 
område intrinU11as och skalan kalibre
ras. Använder man en uppbyggnad av 
den variabla kapacitansen som visats i 
fig. 2 inställes da först C" på maximum. 
och Ca med ungefär till tre fjärdedelar 

invridna plattor. Lägsta frekvens in· 

justeras Redan genom att rucka på spo· 

lens trådvarv. Cr omställes till minimum 

och Co varieras så att högsta frekvens 

erhålles. Proceduren upprepas nu med 

början vid lägsta frekvens. Efter något 

manipulerande har sa frekvensgränscr. 
na intrimmats och kalibreringen kan 

börja. 
Använder man den kombination ay 

kapacitanser, som antytts i fig 3, kall 
ett något enklare förfarande tillämpas, 
förutsatt att spolen lindats noga i över
ensstämmelse med angivna data. YIed 
C" h~lt urvriden och Cs ungefär i mitt· 
läge injusteras först högsta frekvens 
med hjälp av Co ' Sedan vrides Cv iII 
helt och lägsta frekvens intrimmas med 
Cs, varpå proceduren upprepas, först 
vid högsta och sedan vid lägsta frek· 
vens, tills frekvensgränserna ligga rätt 

utan vidare trimning. 
Kalibreringen kan sedan ske genom 

att man lyssnar i en nuggrant kalibrerad 
mottagare och antecknar inställning-arna 
på C för jämna frekvensintervall. Nogv 

grannheten av denna kalibrering blir helt 
beroende på hur noga den använda mot· 
tagaren är kalibrerad. Önskas större 
noggrannhet måste en 100-kp/ s·oscilla· 
tor med multivibrator användas. :\'[an 
får då hela frekvensområdet indelat i 
10 kp/ s-intervall, vilka ytterligare kunna 
delas i lika delar utan att noggrannhe
ten avsevärt försämras. Efter kalibre· 
ringen kan sedan en kurva uppritas ~ l,' 

ler en skala konstruera~, vilket man all' 
ser sig mest bet j änt av. 

Det återstår nu att undersöka aU 

nycklingen av oscillatorn ej ger upphov 
till knäppar eller kipp. För detta prov 
bör man lyssna till oscillatorns högsta 
överton, d. v. s. den som faller inom 
28 Mp/ s-bandet. I modellapparaten an· 
vändes ingen form av nyckelfilter. men 
om relä ej kommer till användning kall 
nyckeln försöksvis shuntas med en 0,01 
l/F kondensator. Detta värde får utpro
vas genom fön;ök, och eventuellt finner 
man att nyckelfilter måste anvätldas 

Denna oscillator har använts S0111 

styrsändare i amatörtrafik under cirka 

ett halvt år, och olika spolar ha härvid 

prövats, men ingen gång har rapporter 

sämre än T 9 erhållits, och oftast har 

det varit T 9 X på CW, vilket far anses 

vara ett tillfredsställande resultat. 

POPULÄR RADIO NR 7/1950 



Bandspelare 
~~~ 

Av fil. stud. ROLF PETTERSSON 


och mekaniker TORSTEN PETERSON 


,. "\ 
I detta sista avsnitt ger författarna anvis
ningar för tillverkningen av själva inspel
ningshuvudet, vars specialplåt måste värme
behandlas på särskilt sätt för att resultatet 
skall bli gott. 

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

I Tlspelningshuvudet 

Nu återstår det endast att nämna 

några ord om själva inspelningshuvu. 

det. Kärnan m åste göras av ,u.metall, 

som i Sverige tillverkas av Suraham

mars bruk, Surahammar. På senaste tid 

har det varit möjligt att komma över 

engelsk ,u-metall. Denna ,u-metall före

faller att vara bättre än den från Sura· 

hammar om värmebehandlingen utföres 

på rätt sätt. Materialet till huvudet i 
I110dellapparaten utgöres av Suraham

mars plåt typ 731 N. Kärn an består av 

tunna plåtbitar enligt Hg. 13, vilka är 

utklippta ur 0,3 111m plåt. Det går bra 

om man först klipper ut runda ringar 

och 5euan delar dem. Därefter måste de 

urklippta plåtarna värmebehandlas. 

Värmebehandlingen tillgär på föl j an· 

de sätt: De färdiga plåtarna, som om· 

sorg5fullt befriats frå n för oreningen, 

placeras i en ugn Oell upphettas i en 

atmosfär av viite ell r ammoniakgas till 
en temp ratur av 1050°. Denna tempe

ratu r "kall häll as i l ii. 2 t immar. De· 

larn a fa seda n " 'aln ' i uCYllen und r en 

peri od v ca • timmar, varunder vät
gas· lIer aml1loniakahnosfären måste 

finnas kvar. 
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En glödgningsmetod, där man ej be

höver vätgas eller ammoniak, är följan

de : delarna packas i en vännebestän· 

dig låda, som har ett tätt slutande lock, 

och detta tätas ordentligt med ex. eld· 

fast lera. Glödgningen sker vid nooo 

under 2-4 timmar. 

dan svalna i luften 

bitarna kunna tagas 

svalna hasti·gare. 

När metallen ar 

Behållaren får se· 

till 300 0 varefter 

ut i luften och 

värmebehandlad, 

måste man vara ytterst försikti g, ty den 

förlorar sina magnetiska egenskaper vid 
stötar o. d. Litet försiktig slipning och 

filning tål den dock. 

Den är även känslig för upphettning 

över 200 a 300 0 med åtfölj ande hastig 

avkylning, t) då erhåller man ett mate· 

09 

Fig. Il. Bandcell trum för uppspolningshj ul ~n . 


Svar\'a s a;. mä. -ing eller bakelit . 


rial, som ytterst lätt får remanens. 

SanlIna fenomen inträffar, om man till· 

verkar huvudet .av vanlig kisellegerad 

transformatorplåt, vilket i nödfall går, 

men ett dylikt huvud måste avmagneti

seras efter varje inspelning, 0111 man 

vill ha något så när brusfri åtel'giv

ning. 

Varje plåt isoleras sedan med ett 

tunt lager av papper, varefter kärnan 

ihoplimmas med cellulosalim och får 

torka ett par dagar. Gavlarna svarvas 

enligt fig. 13. Därefter följ er det svå

raste av allt, nämligen slipningen av 

spalten. Den kan ske antingen i en liten 

planslipningsmaskin eller för hand. Det 

är huvudsaken att man får ytorna abso· 

lut parallella och vinkelräta mot bandet. 

Spalten i huvudet måste nämligen vara 

absolut jämn och hålla ett värde av 

10 ,(l. Efter det att huvudhalvorna är 
slipande lindas de m ed 125 varv 0,15 
mm tråd på varje halva. Därefter läg· 

ges huvu det ihop i gavlarna. Spalten er
hålles på så sätt att man lägger ett mel

lanlägg på 10 ,Ll mellan h alvorna. Som 

mellanlägg kan man använda konden

satorstanniol. ledtill bör det även vara 

en spalt på 0,3 mm. 
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Fig. 12. Jnspelnillgshuvudet isärtaget. Till vänster och höger gavlarna, som håller ihop de båda 
plåtpaketen i inspelningshuvudet. Gavlarna s arvas av mässing enligt mått i fig. 13 b. I mitten 
de båda halvorna av inspelningshuvudet, som klippas ur special plåt, som före hopsättningen 
värmebehandla, på speciellt sätt. Se texten. Inspelningshuvudets båda halvor är lindade med 

125 varv 0,15 mm lackisolerad koppartråd. 

----l-~ Huvudet är fastsatt på en bakelit
skiva, vilken är försedd med en st ' r-

IO ~ . o d " b "d . dnmg sa alt et ar ara att tra a In en13~j .. @o _ _ __ och sätta in ett litet stift, som håller 
~ l --is !fast den. 

Q. 	 b. 
Fig. 13. Måttskisser för inspelningshuvudets 
båda halvor (a) och gavlarna av mässing, som 
håller de båda halvorna i rätt läge inbörd es 
(b). Avståndet mellan hAlen för de skruvar 
som skall förbinda gavlarna (ena gaveln förses 
med gängade hål) väljes så, att inspelnings· 
huvudets båda plåtpaket får plats på »utsidan» 

av skruvarna. Se även fig. 14. 

Denna har till uppgift att förhindra 
alt det uppstår skadlig remanens i hu
vudet vid inspelningen och måste finnas 
där. Om man vill ha högsta möjliga ut· 
effekt från huvudet, så bör man ha 
skilda in· och avspehlingshuvuden, där 
avspelningshuvudet ej har denna spalt. 
Dessa problem finnas utförligt behand· 
lade i Akustische Zeitschrift 2/ 1937, s. 
273. Där finns även behandlat, varför 
kärnan till huvudena måst göras av 

Där finns dessutom två stift, 

som är i förbindelse med huvudets lind
ningar; de verkar precis som en stick
kontakt. På så sätt är det lätt att på 
ett ögonblick byta hm'ud. Framför 
huvudet sitter en liten borste, som tryc· 
ker bandet mot detsamma. 

Vid monteringen bör man försöka få 
spalten i exakt rät vinkel mot bandet; 
kör man med sned spalt, så spelar detta 
visserligen ingen roll s länge man an
vänder samma huvud, men byter man 
ut huvudet mot ett annat, där spalten 
ej har precis samma lutning, kommer 
man att tappa en del av diskantregist
ret. 

Man kan mycket lätt få remanens i 
ett inspelningshuvud. I så fall måste 
det avmagnetiseras. Det sker enklast i 
en spole, som matas med 50 per. växel
ström. Den bör vara ganska stor och 
lindad så att den kan kopplas direkt till 
220 V. Effekten bör vara ca 500 W. 
Huvudet förs sakta in i spolen, varefter 
det dras ut långsamt och därefter av
lägsnas en bit ifrån den. Spolen kan 
även användas till att avmagnetisera 
inspelade band. 

Detta tillgår på så sätt, att man sakta 
för spolen över den inspelade bandrul· 
len och därefter vänder på rullen och se· 

permalloy, och dessutom beskrivs något 	 Fig. 14. Det färdigmonterade inspelningshuyudet. Huvudet är anbringat på en hakelitskil'a 
med hjälp aven mlissingskruv, som gllr genom gavlarnas ccntrumhiil. En borste applicerad på om bandens tillverkning. bakelitskil'an tryc.ker bandet mot luftspalten. 
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dan upprepar proceduren på andra si
dan. På detta sätt får man ytterst brus
fria avmagnetiseringar. Ett annat sätt 
är att ha så stark hö"frekvens i huvu
det, så att det inspelade automatiskt ra
deras ut vid nyinspelning (se svell5kt 
pat. 117421). Detta är särskilt lämpligt 
vid pappersband, som fordrar en gans
ka stark högfrekvens för att fungera 
bra. I modellapparaten är högfrekven
sens styrka ca 30 mA, vilket räcker för 
automatisk utradering. Vissa band, sär
skilt av amerikansk tillverkning, äro yt

terst svåra att avmagnetisera och måste 
tas i spolen eller med en permanent
magnet. Vid det senare förfarandet får 
man dock gärna brus med. 

Högfrekvensinspelningenär patente
rad i Sverige (Sv. pat. 115628) trots 
att det tidigare finns amerikanska pa
tent på samma metod (Am. patent 
1886616 och Am. pat. 164.0881). Det 
svenska patentet ,gäller dock endast för 
apparater, som äro försedd a med band, 
där det magnetiska skiktet består av ett 
pulverformigt material, där kornen äro 
isolerade från varandra genom ett bin-

Fig. 15. Här är apparatens bakstycke bortlage t. Till höger i förgrunden ser man ingångstrans
formatorn - vars läge noga mii8te utprovas med hänsyn till störfält från motorerna - och 
bakom denna ett seriemotstånd för motorn. Se texten. Av fotografiet framgår också hur snör· 

transmis8ionen ordnats. 

demedel. Katodförstoffade och galva- ställningen av katodförstoffade band 
niskt framställda band äro fria. Fram· finns angiven i Eng. pat. 511164. 

Fig. 16. Denna bild visar apparat ens innandöme sett upp ifran med appa ratens lock borttaget. Till vänster liingl't (ram är lik riktarenheten belä· 
gen. Man s [ här även de två filt erd rosslarna och en del elektrolytkondensa torer, som ingår i nätfiltret. Till vänster l ~ n gre upp ser man en 

bit av f"r ·tärkarem chass ie och t ill höger en bit avena motorn. 
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Referattjänst (forts fr. s. 227) 
(llI D an sk Ra,lio Inoustrl Dec. (1\H9) nr 12 
, 1f'8, ' 161J/ 170. 

t\: OIl!'>trllld ion s lll' skl'hning- uv r n I.;:utod::it l' äl e· 

lI ..:eiIlu,C'raf n!pu r i-jr t n~, -:!. 

1 - l ,..du·ma. 


fi:.!1.:ni ./fi1 1-18 

Bud, ,; (OZ7SI): Gitt~(' dyl"" ,,t<'r , 

fl)) Hauio gkko }'t!lH' , (1 000) \'0 1 13 nr :! ~ 

~:! / 23 i:!-l . 
l\. o Jl;'-,trlll, tiollSI}(,ioO}';:l'inl i n g a ' (> 11 rre k~l'nsmdC'r 
in" aln.: o r p li o ll l,\"p m ('u "tnagi:sk t li g a" so m 
i ndikator . YHXJ ·l s lrlim~dri\'e n. 
1 fot ng- I' .• l Sl'hemll , 1 n g . 
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EIl 111'111 lille' :\laal f's(~ IHl('r 
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1 :, l'i W Wtl. 


!i':11.:Hj' .7f;2.(Y2D .-l 1.10 

~outhworth. O: Rttil,l ..\ SW\~Pll Fr('j1w'lh'Y 

.-\.ulli u O~eilln l o l·. 

( .\) Hallin n nf! T e- Ie y ision ~ (>w~ F ebr. ( l nJU) 

\' 01 .j:l nr 2 s (iO/ GI, !IS. HlO, 

KU l.l~ t rllJ,: t i o 1l~lH \~krh'nin ~ av l'n {on f fek" pns

~'l\ ll('ra tof a,· illtl~ l' ff:' l'ell st rJ) Bw ll lll o tort.lrl\'(~ n 
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t'rpkn.' ll~kllI"Vall i df'n mUtta fiifstHrkarl'lI pil 

Pil .kat o d " tr;l1t'o seilloF:rar~ s kii rm. 

:! f!dCiJ.:!·r ., 1 ",("Itema, ti o ~l'ill o~rnnl. 


(;:!1 .:·n7 .jj va 

lirll."t", o T~, " 'at,sOU , R B (lh'p L or PhYI:- il's, 

{"niv . nf T e xas, _\ustin ); ..\n lnllHo n ' lI .\utlio 

Fn.' (lU r nc,Y Phu~wmet f' r. 
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)[o~es. R C (Syh'nnia Elect rit P r o uu(' t:-: IlI{·. ): 
Cr~·~tal D ia d e Fipld Strpn g.th ~[d(> r . 
(A ) Radio an,1 Telc'\' i,ion :\ews F eul', (1!1aO) 
nI! ta Hr 2 S 3u, l:JU/l:r '. 
l~i)II ... t rukti on~h }~krinl ill ;': a\" l 'n fli ltstyrkf'Illp'
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RADIOTEJ{~IK 
H21.396,11 ,1I2!Ui3/ .f>l, 156 
Rö:U"ke r, •• (F'ede ra l T l"' l efU m Hlunicati o lt Lab:-:, 
I Il r.) : i\lit ·ro wave Tee hIli<lu e~. 
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~ t' I' Pt'. 1.... . 1 
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fl'ek,· t:.' n s ml~ trnr. I 1 f:lt . ECC40 all\·;illtl ·V ~ ("Ila 
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1 :;;elw ma. 

Modulering 
n~l ,::mG.n18.2ij;1t lö9 
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Modulati ull. 
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Problemsidan (forts. fr. s. 231) 

plan. Skivan var lagrad kring en mot den

samma vinkelrät axel genom medelpunkten 

och dess periferi var i kontakt med en kvick· 

silveryta i en bägare. Genom skivan sändes 
en ström med styrkan 2 amp., som matades 

in genom medelpunkten och ut genom peri. 
fierin . Det gällde sedan alt beräkna vilket 

varvtal skivan hade l min. efter s trömmens 
inkoppling om alla friktionsförluster försum· 

mas. 
I fig . 2 återges det hela med en enkel skiss. 

Den radiella strömmen kommer att påverkas 

Koppar~k"\lC1 

d _H

BaNer,' -

Fig.2 

utav en kraft, som är proportionell mot ström

styrkan. ledarens längd dvs. radien och mag· 

neti ska fällstyrkan. 

HiT 
F =lo där F erhålles dyn om H insätte~ 

gauss ampere och T l cm. Denna kraft 

T 

verkar pil ett a\'s tand av 2 från med elpunkten 

varvid man erhåller momentet 
Hi? 

M=20 
TU gäller vidare att 

d r" 
där K är tröghe tsmomenlet och d(vinkel

accelerationen. Då momentet är konstant er

hå lles vid integrering i della fall 

M·t = K· cv 
Vidare är vinkelhastighpten UJ = 2., n. om /I 

är antalet varv / sek. De lla ger 
MI 

n= 2.7' K 

r 
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En RCA rörvoltmeter 

ger valuta lör pengarna 

Voltohmyst 195-A 
l)pu na rö n-u ltull~L L' r har ta ck \"fI f e l" in vHI ;:4' 

t1 01l1Uillkta ko n ~t ruktion . sitt gl'tli ~ lla uffij ranLl e 
oe h hillig-a pri x, tiH t CH lJI yc k e t Yi lhd r~id,: t HU 

" Hnll n ing" !Sih"ii l för labora tor iearbeten som 
SC r\"ie c . 
ln t't r ume nlct I la r Iinj:ir fre k\-cn~k u rnl frii.n 
3u II/ S- -lIHJ Iep!> . m:it er Il R- oc h " iix<:!sp,in 

nin :;ur uPIl Ull 1000 V s amt lIlo ls liintl upp till 
1000 ~r!l i r; Olllr:ltlCIl . Lä);. ta miltomr:ld c 0- ;; v 
lik- <, lI c r \'äx:(' l ~ Jlii ll ll i Ilg. 

}\(cd. ...1\ Sf" Iln.rn t kri s taUmi-U k roJlIl u t·Ht riicke-s 
f r e l,\"Cllsom rlulct; uppåt till 100 ~JIl/ '" 

Master-Voltohmyst WV-95 A 
Ve Jl s(> J1:l ~ t e Jll l'd lrllllll en i n _Å.s rörvollmclcr
:--<.' riv rne rl ~ I...'C' (; ru lo m :::- vHlJlli ngf\- , btrÖtll- och 
mo t Ul nu s lIliit ni n g' Ii \' t.' 11 mn tnill~ av k UPlJci· 

lnll ~ . 

Slrulllm;;lnillg f r" n IllA- lO A . 
K.1111:lf..' il:uI 9nl lit" II i II .:! fr ihl 5 [,l," 10041 ,uFo 
l'rt·l ... ven :-:o mril t1c no P!~- 2;-)(1 ~rll/:-: ' 

Batteri-Voltohmyst WV-65 A 
}\.Oll ~ truerall !ljr att llIöjlige;ö rn Illä Lnillgar, 
tJUr lI iit ~ [lii Jl llill 1,;' ('j filllJ S alt till!;:I. 6I1lH t OIll 

rhtle ll f Hr l ik l-1 pHJllling (IHg ::; ta 3 V) ~amt ;, 
olllriidc n " Itt viix,,]" !,_ (l li;;"ta O- lU Yl . 
Il Olt, r fUl' m o f"l. -m ät niJlg llPIl till 10()() ~Hl. 

Al ed !'o<" lltlr nt k r istaUmiitkroJlJ) uts trii,-,-k es fn'k· Voltohmyst 19 5-A 
,· ~n);<.m ....:td pt till 10/. l I P / _. 

Voltohmyst WV-75 A 
Jrll'd d illll ll1:itkrtlplt för 1'I' I' I' \"(. ' II :-; ( ' I' 11111.1 till !,!.-IU 

~\rp/s 1II I' d k u r t I(O , .(o J·um.tid . Vi sända gärna broschyrer eller ett instrument till påseende. 


EI.EKTRONIKBOI.AGET AB 

Kungsga tan 34. Stockholm. Tel. 20 609.3, 21 62 !JO. 
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mot 

CHAMPIONS NYA 

RÖRHANDBOK 
har nu u tkommit. Den innellåller ÖYN 800 olika ame

rilmnsku och europeiska radiorör lIIed dut at a lJelI f'r. 

sockellwpplingar och storI-eil:suppgifter . Insiind nedan

s tående kupong så erhåller Ni l'örhandboken omgående. 

Till AB CHAMPION RADIO, 

Rörstrandsgatan 37, Stockholm. 

V. g. sänd mig Eder nya rörhandbok. LikYiden utt~ s 

post.försko tt l, r. 1: 75 + porto. 

Namn 

Bostad 

Postadress .. . .... ... .... .. . . .... .. . ..... ...... . .. . .. . .. . . .......... ... P . R. 


AB CHAMPION RADIO 
Rörstrandsgatan 37, Sthlm - Tel. växel 22 7820. 

Filial: Nordhemsg. 62, Gbg. Tel. 123717, 142717. 


Nyhet! 
för alla 

konstruktörer, 
servicemän 
och amatörer 

KOPPLINGS· 

HANDBOK 

med fullständi ga a llslu tningssche
mor och sockelkopplingar f ör så 
gott som samtliga förekommande 

amerikanska och europeiska ror 
Alla värden på spänningar, st,römmar, motst,ånd och kondensato

rer samt förstärkning, brant,het etc_ Totalt ca 850 oliJUI. schemor kr. 6: 9S 


Sändes mot postförskott eHer mot insättande av likvid plus 
porto (15 öre ) ii vårt postgirokon to nummer 35 3161. 

AB BEV A-TEKNIK 

LINKöPING 3 

Tröghetsmomentet för cirkulär skiva meJ 
radien r, tjockleken d och tätheten Q är 

fl 
K = 2 ndr' 

Hit 
n = 20J12gr' d varv/ sek. 

Mcd oyan uppgivna värden e.rhålles 10,9 
varv/ min och till detta resultat har herr 
I DaMen i Älvenäs kommit med en lösning, 

praktiskt taget i detalj är densamma som 
ovanstående. Likvärdiga lösningar har inkom
mit från herrar Y ngve Franzen i Stockholm 
och Axel Bergensjö i Götehorg. 

Och så är det dags för de lI ya problemen. 

Problem 4 A (lätta uppgiften): 
Tre s/yeken ackumulatorer E J, B. och 

B.: med ill re resistans 0,01 , 0,02 och 0,03 
ohnt respektive och alla med emk:en 2,1 
volt skola parallellkopplas. Härvid felvändes 
B,. Hur stora strömmar komma att gå i sy
stemet då till detta batteri all slutes en yttre 
belastning på 0,6 ohm? 

Problem 4 B (svåra uppgiften) : 
En lång, rak koppartråd har radien r cm 

och genomflytes aven strömstyrka l amp. 
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Nybörjare! 


tär Er radioteknik från grunden 
genom praktiskt radiobygge ! 

S:iväl för den blivande radioingenJ6ren och 
servicemannen som för den hobby!ntresserade 
ilr vtlr praktiskt upplagda brevkurs l radio
bygge en Intressant och llirorlk v,ig till vUrde
tulla kunskaper. 

Vi sllndo gUrnn prospekt ulan nilgon förbin
delse {r!'tn Eder sida. 

Angiv tydligt namn och adress. Miirk kuver
tet eller brevkortet "RKR". 

AB BEVA.TEKNIK 
Linköping 3 

Surplus 

Materiel 


Radiorör, nya, förpackade med vanlig 
garanti, fabr. 'Vestinghouse, Sylvania, 
ROA m. fl. 

Typ 807 ...... .... ...... , .... per st. Kr. 7: 50 

~ GLGG ... .... ........... » :. :. 5: 50 

~ 866A ... ......... ... ... :I> ) :. 6: 50 

:I> GA07/18ii2 .. ........ .. :. :& :& 4 : 95 

:. 2X2 .... .......... .. .- » :& :& 7: 50 

:& EF50 .................. » :& :& 4:95 

:. 95;; ..................... :& :. :& 11:
:& 6AL .................. :& » :. 4 : 80 

:& 6SJ7 ... ...... .. ....... » :& » 3: 90 


OIjekondensatorer 2 mfd, arbetssp. 600 
volt Kr. 5: 50. 

D:o 1 mfd, arbetssp. 600 volt Kr. l: 80. 

Bilvibratorer 4 s tift, O och 12 volt, per 
st. kr. 10: 60. 

Allt material levereras med full utbytes
rätt. 

AB 'ÖSTA BÄCKSTRÖM 

Ehrensvärdsgntan 1-3, Stockholm, 


Tel. 54 03 90. 


POPULÄR RADIO NR 7/1950 

Buiikna (let totala jlödet per cm ledar
längd, som inom trådens mantel ta omslu
ter trådens axel. 

Lösnino-en till lätta problemet (nr 4 A) och 
det svåra problemet (nr 4 B) skall vara re
daktionen tillhanda senast den 15 juli, adress 
POPULÄR RADIO:s redakt ion, postbox 322l. 
På kU\'erlet skall anges »Problemlösning 4 A» 
eller »Problemlösning 4 B». 

Lösningar på problemen 4 A och 4 B kom
mer a tt införas i nr 9, där också lösningarna 
kommer att kommenteras och namnen på lö

I 5arna att publiceras. 

Vu rn läsare är Tillkomna med bltlrng unde.r 
de-nnu l'ubrik. ' Yl efterlyser praktiska, fiaker: 
trevliga ..rbetsmetoder, knepiga kopplingar 
oeh måtmetoder, liHtillverlmde detaljer, enkla 
oeh ...rreJrtiva h,Jillpmedel för sen-lce <>eh !el 
sökni.ng etc. Det räcker med e n blyertsskiss 
och rulgr:~ rader. Varje Infö rt bidrag honore
mg nled kr. ö:-. 

) Lager» för en förlängningsaxel kan anord
nas med h!älp av n~gr~ ~.elaljer av en ka,:se
rad potentIOmeter pa sa satt att lagret nvlags-

VRIDKOND" 
POiEHiIOME.iE~ 

E~~E.~ DV~IKT MUTnll 

I 

nas frän potentiometerhuset och fast drages på 
önskat ställe med muttern. 

(SM5SN) 

Man kan undvika skruvhuvuden på front
panalen, om man tillverkar pane1erna av miis 
singpl t och försänker skruvhålen samt fast-

CH"'''I'' ....... 

FA.OIITPANEL 

löder skruvarna. Obs ! rengör noga skruv och 
h l och uppviirm plåten ordentligt vid löd
ningen . 

(SM5SN) 

CONNOISSEUR 


PICK UP 

Är et,t mycket känsligt instrument, fram
stä llt till förmån för musikälskaren, som 

begär naturlig återgivning. 

Va rje pick-up är individuellt prova d. Av
viker ej mer ä n ± 2dB från den a v fabri 
kanten publicerade frekvenskuryan, som 

är rak mellan 50--9000 PS. 

eDP 
INSPELNINCiSACiCiRECiAT 


FÖR CiRAMMOFONSKIVOR 

gu maskin Il tan »grannlå ter» men kapa
bel till att inspela skivor i klass med de 

kommersiella . 
2 olika stigningar : Standard och ~Iicro 

. Cut. Den sistnämnda ger 10 min. speltid 
på en 12" skiva. 

CDP-motorer, -grayerdosor, -växellådor 
samt -förstä rkar e kunna ä ven levereras. 

"Q-MAX" 

CONVERTER RV-2 


llIand »Q-MAX :& övriga produkter kan 
nämnas: Trafikmottagal'e, UKY-motta- · 
gare, Siindul'e, Olapp-oscillatorer, Gr!d 
Dip oscilllatorer, Modulationsindikatorer, 
Spolsyslem, Skalor, Hattar, Isolatorer etc. 

Priser och närmare upplysningar från: 

Firma NILS EKENDAHL 
Jal'layiigen 29, Gävle 4 Tel. 214 02 

143 

http:POiEHiIOME.iE
http:s�kni.ng


TONTRÄD 

"Tophet M" 

samt HI:yunEN 


(ör Wire Uecor,lel·s. 


Pl'omt och billigt. Fransk tillnrlminJ.; . 


A.-B. NORRLAN DIA 

'l'el. 076347, (ii 6:H 8 

Stoekholm. 

MOBIL 

sändare och mottagare 

Tilh'erkad av ReA 

TI'e stat.ioner i ett Totalt Iii riil' 

.<\. 	 ~Iott(l.gnr., 6 rörs SU1)f"'r. 

Sändare 6 rör lIOPA nl(',1 807 som !'ilutI'Ut'. 
Gu.l1ennoqulll.tion j'Hr tf'le-roni. 
Frelo'ellsomri'ule 2-8 mc. 

n. 	"HI!~ 'rnlJlsceh'er fUr 2;1.1 nI(". 
KUll iindru!oi till ]44 eUer :!;15 IIle urnatör~ 
bu.ud . 

e. lnterkolJununikations"Yl"it('m J1l.ed 3 llllJ t' I' , 

nynsIllotor för ]2· volt~ n...JiIlUlulatordrift . 
Denna Ilnliiggllillg är idt"'tllisJ<. (c.r I!Ilura illclu
IJtrler !;lunt t'Hr nl0hil anultih' lItrustning- tH'h 
dro.kt.n.ltlk. 

rrls. lir. 88,,) : 

Frekvensmeter B(-221 
Kunll,lt>tt tnN kriMt.. tI, rör 	oc h talwlJe r 

!'rhoi:: lir. 495: 

AB BO PALMBLAD 

1.'nrkel Kllu.ttltWn~gllt. .~9 - Stockholm 8 . 

Telefon 449295 Växel 

BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
Under denna rubrik Införa vi standardJserade 
rada.nnonser av nedanstående utseende tUJ 
ett pris av kr. 2: 110 per md.. Minimum 2 
radera utrymme,. Dessa radannoll8er äro &,\'. 

.edda att .kapa en försiOljnlngskontakt radio
amatörer em.ellaDa ..............................................................................
............................................................................... 


'.fiII snlu: Ame riknufo'ka S lll'Illl1 ~ ~ilJ c.lnre. Ra
,liotlolöget Stjiirnan , tl'J. 45 fi-ll:! (Milhomm a r 
k1'an ~rll) . 

Till !W1u: Ett antal nyn T 115B m ",1 kr~'mp 
luekerade yterhliljen of'h rörp.l('kacle i orig inal 
kurtongl' f. P1'! ~ kl'. 4:; : - . :;\'31' till S~lflAPD. 
!!. div. · Fn, Gö teborg l. 

Stockholms Radioklubb 
Vå rsäsongens sista sammanträde höll s tors 

dagen den 11 maj i Soeialinstitutets res tau
rang. Tvenne föredrag fijrekommo därvid. 
F örs te föredragtihåJlare var fil. kand. Rulf 
l'ellers,on, välkänd för POPULÄR RADIO: 5 
Eisare genom artikelseri en om bandspelare 
för umatörbygge. Vid sammanträdet demon
strerade han s in hem byggda bandspelare, och 
använde därvid e tt likaledes hem tillverkat 
ba nd. Då detta band är tiJ1verkat på pappers
bas blir det synnerligen prishilligt, och kva
lit eten är accpptabel för amatörbruk. 

Talaren be.,krev även hur det går till alt 
kontakt kopiera HF-inspelade magnetofon band. 
Origillalbandet lägges därvid i kontakt med 
det band, på vilket inspelningen skall över
kopieras. Själva kopieringen sker sedan med 
hjälp av ett. magnt:tväxc lfälL, &om passerar 
h da banden. Kopieringen 	 kan öke löpande 
och med stor hast ighet, och dessutom kan man 
ju 	lätt samt idigt framställa fl era kopior ge
nom att Iii ta kopieringen 	 ske i ett flertal 
huvuden samtidig t. På så sätt kan man på 
ett billigt s;it t fram stälJ a en mangfald kopior 
av 	 magnetofon inspeln ingar. 

P å allmän begäran lämnade talaren under 
den följ ande diskll,;,ionen anvisning på hur 
man , j älv kan fram ställa magnetofonband. 
Den enklaste metoden var att inköpa järn
oxi -oxidul, uppslamma detta i cellulosalack 
oc h använda denna färg att stryka på pap
per,bandet. 

Kväll ens andra fiiredrag hiiIl s av docent 
Erik Inge/slam , som talade om »Från radio
r agor till röntgenstnllning». Inledningsvis vj
. de,; ett diagram ii",'r de clektromagnP.liska 
vägarnas fr"kvenssp C' ktrum och en del forml er 
för \':1gutbrcdning. Då utbredning egenska per
na för el ktromag lleti ~ka vaU'or av olika vag 
längd äro likartade kan man lätt göra modell
försök med annan vagliingd ä n den man skall 
använda. S kunna t iII exempel optiska feno
men ofta med fördel studeras med hjälp av 
3 cm radiovägor och motsvarande större appa· 
ratur. De tta ge r i en del rall bekvämare appa
ratdill1ens ioller, speciell t när d c t gäller höj
nings- och liknande fenom en. Man har till 
exempel n."d denna metod lycka t förklara 
ett fenomen i ögat. 

Talaren r edogjorde vidare för ljus- och 
röntgenspektra och beskrev en del apparatu r 
för sp"ktrala mätningar. Som e tL empel på 
en känslig ind ikator nämnd es en terml,tor
mottagare, som kan reg istrera värmes trål
ningen från en perwn på 4 e ngelska mil"s 
avs tå nd. Föredraget avslutades med en kort 
övers ikt av v,h :mekaniksteorin. 

Då d etta sa'i"nmanträde var det " ist a under 
viincrmine n avslutad es det med en enkel 
supe, i vilken ca 25 medlemmar d eltogo. 

Under sommarmånaderna anordnar Stock
holms Radioklubb e j några sammanträden, 
men verksamhe ten återupptages i september. 
K lubbens m edlemmar f, skriftliga kall elser 
till alla sammanträden. Man blir medlem enk
las t genom att sätta in årsavgiften 12: - kro
nor ( studerande 8: -) på klubbens postgiro· 
konto 50001. 1 denna avgift ingår prc.nume ra
tian på POPULÄR RADJO, som är klubbens 
organ. Klubbens adress är: Box 6074, Stock
holm 6. S e!;relerarell. 

UNITRAN 

High Fidelity 
Transformatorer 

RO-20.000 c. v. s. ± l dB 
411-14.000 C. I). S. ± J ,m 

Begä1' offert! 

NERMA RADIO 

Nockebytorg 6 - Bl'olluua 


Tel. 26 O~ 15. 


(i~IIf"rnlogpnt: AB "Elt-ktrohol"g. 


RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 

SPECIAL TYPER 


~. 
; ..~ '~'t··~',.i~•...-._ 

A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMATORFABIlIK • TUREBERG 

TELEFON STOCKHOLM 3516Bl, 351666 
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För reparationer och modernisering 3, mikrofoner lagerföra ,i alltid bu,!.!ldas

siga mikrofonkapslar i olika storlekar och lltfömn{len. 

Typ DBX. Frek,ensområde 30-10000 p/s. Känslighet -;'2 dE. Diameter G4 IDTII. 


Passar i Ronebtemikrofonerna EllO, G310. F310Z och RiDQ sam t i As: atic 1Jl04 

m. fl. Helt inbyggd i bakelithölje. Pris kronor 43 :-. 
Typ ECHR. Frekven~område 30-9000 p/s, Känslighet. -:j2 d B. Pas.;ar Astatic, 
Shllre, Turner m. fl. amerikanska märken samt i rem'l, Cha mpion o('b fl1ldra 
svenska fabril,at . Diameter 48 mm. Innesluten i metallhUlje. Levereras lwmplett 
med gummiring. Pris kronor 4{): -. 

T~' p DK 954, Miniatyrmikrofonkapsel. FrekYensomriide 50-6000 p/s . Känsi igh Pt 
-48 dB. Passa r till hörappara,ter m. fl. ändam ål. En utmärkt tnlmikrofon. Inne
s luten i metallhölje och försedd med lödansllltningnr . Pris kronor 18:-. 

TiHver\{are : R o n e t t e P i e z o e l e c t l' i s c fl e I n d. Amsterd am , Holland. 

Generalagent för SJJerige: 

~HRENSVÄRDSGATAN 1-3 - STOCKHOLM K - Tel. Växel S4 03 90 

o 

Ater I
• lager 

Pr e ci s i o n m o d. 8 5 
20.000 	ohm / V vid lil<- och 1000 Q/ V v id 

v:ixelström. 
~I mätomraden upp till 6000 "\' 

~r,i[)ninf( :'om rild p n: (}-3-12-ti0-300
J 200-6000 Y . 

Slrö rno mrnde n: 0- 1W /.lA, 0- 1.2 - 12
l:!O mA, 0--1,2- 12 A. 

~lotstul1d s omri't[len: ( 0000 obm (33 ohm 
i r: (m t rllm). 
0--6Q0 kiloohm-6 
nlcgob _m~ meg
ohm, 

Derjh Imutn ;lI>: t rnu --26 till + 70 dB, 
[n . I r ll m e'lI l,' t iir försett med justerba ra 
fi; r-k oppling"ar i fo nn av l'ot en tio ulctrnr , 
dlkrt lllf'lHiir 1lllLlcrlUttad service. 

ELEKTRONIKBOLAGET 
Kungsgatcn 34 Stockholm 

NI 

iUfROH att allt inom spedalra{]io finns VICTORJ.>!. 

wire-recordr-TS. mä.t i nst rumen t 
mikrofoner m. m. hos Palmblads, att. vår strävan 

WALTJ';R 
BRITISH är en perfel(t service oc.h att minilltyromkopplar~

FERR.QGRAPH 
'o.pe-recon)("Ts \'årt nya gnlpptelefOllliummer är WIDNR1' DORI..EC 

riU01\,",utser
BULLERS 

kera.miska m.ateriel WODEN 
transformatorer 

MILLEN 449295 

WRIGHT &: WEAlItEkor t Vu gsrna.t erlel 
vibratorer, trans for

POLAR RADIO\' I SION yt;CTOR nmtoTf'r, omJwPllhlr<~ 

"riUkondf>'llsutoTt"T' trflfikmot tnp:are so('kelplintnr ffi . m. 

AB BO PALMBLAD 
Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm S Växel 449295 



•• •• 

ut

med 

.~ 

~ 

Urifl~l,än. 

RONETTE mikrofoner i ett flertal utför:wden 
och prislägen friin .................. Kr. 65:

1\ya SINUS Reflexllögtalare med inbyggda 
drivsy:s tem till nya , HigTe priser. 

TYP SUR 81 för 5 \Va t t.;:; effekt ... Kr. 140: 

TYP SUR 123 för 12 waLts effekt ... Kr. 180: 

TYP SUR 253 för 25 watts effekt ... I{r. 295: 

i=OR.T~RK~RE 

foa& 

Bäcks t röms Dreu mliuie:;erie äl' lll.l 
vidgad och fÖljande storlekar lagerföras. 

TYP GM 12 Vlixelströmsförstiirka re 
12 watt. uteffekt enl. S E :\"::; I'ö r. 'lag 
till normer kla 's 2 ........ . Kr. 425: 

TYP GM 28 ViixelströIJlsfÖrsttirkare .med 
23 wHtt:; u teffekt eul. S E X:5 försla

till normer kla' s 2 ......... Kr. 565:

TYP GM 50 Vlixelströmsförs llirkare med 
50 wM!.s uteffekt enl. S le :\":$ förs la

tm normer k[a. s 2 ......... Kr. li25: 

T~P R 10 Ilu I. rhlrl\'en t i ,rsliirkllrl' weIl 
l:.! \\ Ill. 11IefCeht \'Ju Ii , ·ull. 

omg .. ... ... ...... .. ...... .... lir. 395: 

Typ CR 12 Växels triiwsförstiir 
kare med inb. r:ldio, 12 wa tts 

uteffekt enl. S E ~: s förslag 

till normer klasS 2 Kr. 495:

AB GOSTA Dle STRÖM 

Ehrens\'Hrdsgatfln 1-3 - StocldlOlul - Telefon ,'iixel 5-10390 . 


