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I TROHM:s 
Pot antiometrar 

m d S-märkt tryck- oell urags trumul'ylare. 


l:'lnues i föl jande olllll,iirdc-n. lo garitroi:;ka ,· l ler l illj;i !';\: 


GOK, lOOK, O,G, 1 och :2 ruegohm K r. 8: -. 


D :o utan s trömbrytare : 


lOK, 25K, 50K, l OOK ohm. 


0,25 0,5, 1 och 2 megoh m, K r. 5 : 40. 


D :o I miniatyru tföran tle, 2fi lUlll dia ml'll! r: Tr6dlindade motst6nd 


W, !!5K, 50K, lOOK ohm. 


0,2:;, 1 och 2 megohll1, Kr. 4: 2;;. 


Gra"iitmotstlind 1/2, 1 orll :2 wn l t . 


r UNIVERSDl-IMPORT"'I 
AKTIEBOLAG 

Norr Mälarstrand 62 T el. 52 0685 växel 

\._ STOCKHOLM ", 


\. 

Le l'p I'l'l'US i Yiirden upp till 160 watt. 

Begär special broschyr 

Offl'I'I'r{IJ på b{Zf{är{111 tIl ' 

B A L L A N T I N EPRECISIONSINSTRUMENT 
M od ell 305 
Peak to Peak Rörvoltmeter för laboratoriebruk. 220-240 volt 
50-60 pIs. 

Särskilt utmärkande egenskaper för detta precisionsinstrument 
är dess förmåga att giva exakta indikeringar vid transienta eller 
pulsspänningar av kort varaktighet. Noggranna indikeringar kun
na erhållas av pulsspänningar med några få mikrosekunders var
aktighet, vilka upprepas endast 10 ggr per sekund. 

Instrumentet är förkalibrerat, kompakt uppbyggt, lätt att avläsa 
och sköta. 

Positiva och negaitva pulsspänningar registreras över ett om 
råde av 0,001 till l 000 volt (Peak to Peak). Dekadområden och 
logaritmisk outputskala äro karakteristiska detaljer tillsammans 
med en separat användbar bredbandsförstärkare med hög för
stärkning. 

( UNIVERSDl -IMPORT'\ 
AKTIEBOLAG 

Norr Mälarstrand (;2 T I. 5206 81l växel 
Stockholm. 

\. 
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INNEHÅLL 

Problem, ida n 

Ny JrgJng - nytt <.In sikt'.! 

Ty,; \,.a LP-skivor 

Vilken blanclarkuppl in g är 
bäsl ? 

Spolenhet i m inia lyru lföra llJe 

ppmälnin~ av frekven6sv illgc lI 

h os en frekven,.modulerad 
generator 

Förslkla!,,,, ig 3-kanalförstärkarc 

Radiolänk för television Frank
rike-Englantl 

Enkt:! ,j· rörs FAL.mottagare 

Nybörjaren, an l<'Jlll 

T Vr - Sllur t ak tuelll l 

.ya Löcke · 

POPULÄR RADIO: s refe ral

t jä n ~ t 

COSSOR 
dubbelstrå le-
OSCILLOGRAFER 

MODELL 1049 

med inbyggda likspän
ningsförstärkare. 

Frekvensområde : 
0-100 kp/s. 

Acc.-spänning: 2 o. 4 kV. 

Anord ni ng för såväl me· 
kanisk som elektrisk 
triggning. 

Blålysande, fintecknande 
katodstrålerör med plan 
skärm. 

MODELL 1035 

Frekvensområde : 20 p/5
7 Mp/s. 

Acc.-spänning: 2 kV. 

Kippaggregatet avlämnar 
genom en kalibrerad 
omkopplare svephastig· 
heter från 15 I-ts till 
150 ms. 

Fotografiskt registreringspapper speciellt avpassat för regi

strering på oscillografer lagerföres . 

B e g ä r p r o 5 p e k t! 

G e fl e r a l a g e n t: 

AsögatwD 113--119 STOCKHOLM Tel. växel 44 99 90 



God ior/"illning Pil, d et nya lire!, kiira 

liisehrcls, ber Likslröm la ulbris/a i (l1"I; l s 

jörsta numll1er, vars problemsida börjar 

med komr.lentarer till novemberläsningar

Ita iran ,Iet /III, näs/an bortglömda 1950. 
Dct har tiJvis fralllkonlluit som ön,;kemdl 

frän en avlägse t IJ oendc ge ntleman. alt p ro 

blemen skull , bli ;.il lit d ma tematiska _om 

lLlöjligt och lILcr elektri~ kt , m knepiga . F y,i 

kaliska r cson.'mmgsprobIE·m å ledl'<, och lik

s tröm hade lörsök t si~ pa nftf!ot sadan t i 

förra åreb novclllbernunlluPr. Result a tet är 

gan, ka intre-,ant å tilIvida . all enda ,; t 'n 

lö,ure klarat ätta uppgiften och han h:tr an

,änt n ·o nn t·nJ.l ng-I11Ptodcn ( unge fär), medan 

däremot 7 j ij-l r e klarat svara upp " iften , men 

av d e,,-a har '!ndast td . anl·än t r "' ont'mango

mctotlcn. 

lätta pro hlplllet haJe vällnen CallerströIll 

ett likriktaro8gl! regat och det begärdes. 

att han skull~ beräkna förh å llande t III lian 

I uxelspänni ll f;l· n och likspänningen över kon

densatorn, d:l likriktaren var obelastad. K nn

d ensatorns läe kmot~ tu n d BIltOgS vara oänel lig t 

" tort och lik r i 'lflITÖret id eellt. 

( 


Likriktarrörd g"r pulserande likström, ,0111 

laddar upp kondensatorn till en spänning 

220 y 2 = 311 volt. Då kondensatorn inte läc

ker, kommer den att bibehålla el ' nna spän

ning, ty någon ti trÖlTI kan inte gJ. från kon
den, atol'lls pluslJelägg genom konden,atorn 

lill jord och d1l. röre t är id ee llt, och ""led e 
,<pänar 100-% -igt, kan ej hdler nugon ström 

gå från kondensatorns pluslJl'lägg ge llOm rön: t 

till jord. Spänningen över konden , atorn är <i 
lunda konstant 311 volt och nagon överlagrad 

l'äxelspänning; finn s ej, I artör det sökta för

h 61land t'l blir = U. 

Om lilan därelllot uelasta!' likriktaren med 

ett mou,tå nd, konlIner li kspännin~pn ov,'[ kon

d ensatorn att bli mindre än 311 volt och en 

viss öI'c rlagrad l'äxeJspänning ult förefinnas. 

Rätt svar till denna uPPi'ift hUl inlälllna lo 

av herr Torstett Hammargren. Vallgatan 1, 
Jönköping, som kommit till della re, ultat utan 

n~gra som hels t räkningar. Herr Hammar

gren I)Tkte uppgiften var alldel es fö l' lät! , 

ln e ll Libtrölll SOIll enda t fall e n lösning till 

probl emct är inte , ii fullt övert ygal! om dett a. 

Yi gå i alla fall vidare och " . pa den lara 

uppgiften. Denna gic:k aLL lösa mer! ett mini

mum av räknearbete, om man tänkt e på rätt 

sätt. 

Uppgift 8 B behandlade brytandet aven 

I·J"ktrOI1l3gnet yar; lindning var kopplad till 

220 V likström. :'Ian vi"t !', aLL det gick 0,33 

R DIOMATERIEL 

RADIORÖR 

1\'L:\TINSTR1,MENT en gros 

Vi ha välsorterat lager av: 

IIörLelefollcr 

BIektrolytkoJldellSalorl'r 

:'\[01 " talllI Jj",--J 00 '\\-a I r 

~ii tlra nsforlllll l.orl'l' 

])1'0 . s lnr 

lli ig ta larl' 

l'id'-IIJ.I" 
l'olCIltiolllC'lra r 

:,\GiLlllst rllulc nt 

Dn t leder 
E llropei"ka w·h ilwl'ril,HUska rHlliurvl' JU , III. 

RADIOI(OMPAN IET 
Odengatan 56 - Stockholm_ 


Tel. : 32 20 60, 31 00 2;;, 31 31 H 


:\, genom lindnin ge n odt fragu. "ilke t mot 

stå nd lindningen måste shuntas m ed, för ull 

spänningen mellan lindningens ändpunkter ej 

"kulle över,tiga .300 V. Fi g. l dsar schema 

,j"er kret-I·n. 

Fig_ l . 

För att riitt kUfIna lör tä denna uppgift fy . i

kali",k t slude ra yi förs t kre tsen. inkoppling 

lll edel-t "t r<illlbry la ren ' l il . ~ är bruten. 

~trömmen i ä r i inko ppling ögonJJlicket = O 
men växer lIndan lör undan upp till sitt fort 

farigh tObl'ärde i=E I R _ U nder detta gäller 

KirdtllUlf< 2:a lag 

E = R i+L ' d,/ dl 
:'IIultipJiccrJ ; clenna ek l'. med i· dl och JJl

tl'f!;rera ~ erhfIll('-
Eit = Ri2t+ Li2 / 2 

I vänslra lede t s tå r här dcn en ergimängd, 

,;om tagit ~ fra n ballerie t, och dCll är lika med, 

~O-'ll'iga e rfarenhet i bra nschen bor ·(1.l' föL' t1n ~i lld ;I ~ 1 

e r häller H1 ror nv l ltigstn k valitet. 

y,h- mer iin 

'
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CI~EMfl-TELEVISION, England 
presenterar 

Elektronisk tidmätare oth räknare 

samma inslrument 

Instrumentets funktion som tidräknare byg

ger på tre olika »referensoscillatorer» med 

stor frekvenssta bilitet. Under mättidsinter

vallet inmatas ett antal perioder propor

tionellt mot mättiden. 

Referensfrekvens l Mp/s kristallstyrd 
Mätområde l mikrosekund till 0,999999 sek. 
Noggrannhet ± 0,005 % ± l mikrosekund 
Referensfrekvens lOOkpIs kristallstyrd 
Mätområde 100 mikrosekund till 9,9999 sek. 
Noggrannhet ± 0,005 'Yo ± 10 mikrosekunder 
Referensfrekvens 100 pis nätfrekvensstyrd 
Mätområde 10 millisekunder till 9999,99 sek. 
Noggrannhet nätfrekvensen % stabilitet ± 10 

millisekunder 
Räkneområde l till 999999 

Separata referensoscillatorer med frekvenserna , O kp/s och , kp/s levereras 

som standard och oscillatorer med andra frekvenser offereras på begäran. 

Snabbräknare för 
industriändamål 
räknar upp till 30.000/sekund och kan även användas 

vid uppsortering för kva ntiteter av', 2, 5, , O, 20, 50, 

och '00 st. 

GENERALAGENT 

EI.EKTRONIKBOI.AGET AB 

Kungsgatan 34, STOCKHOLM. Tel.: Mätinstrumentavd. 2162 90. 

3 : I 



\'aJ ' Dill står i högra ledet : nämligen del~ Yad 

TELCON CAB1ES 
Telcon 
h. f. kabel 

Telcon 
namnet i världsklass 

Telcons k a llel är känd f ör sin garantE'rat biign kntlit ct ; ultr,j -k ortvåg:;lE'dni ngnr, 
lllikl'ofonkll' el , bill'adioledningar, nedledning tn lJ1lliir feeder 300 ollm. fördröjning;; 
kabel, anl lmikrofonislw ledninga l' e tc. !f>ola tiOll: Telco-thene h. f. isn1.-materia1. 
Telcothene. vars elel;(r. gennmslagsh iUlfastbet iiI' 40.000 volt Ile r mlll f>iiljes iin>n 
;;om ~tiingl> t·, pla·tto r, band. Kalttlogcr tHl fabrikanter och gross ister. 

THE TELEGRAPII CONSTRUCTION & l\IAIj\:TENAIWJ~ CO LTD 


Loncloll - G re0n\\'i(-11. 


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

\ 
o 

N YHETER FRAN GELOSO 

;;polsy . ~m mNl HF-steg 2002 för fl \'u~längdsoml'å dcn lO- W : l J--2,' ; 24---10: 3~ : 
G-I--IOO ; 190- G80 - r; rammofon utförd med j iirnldil'nor och spolar med böga Q
d irden Barn t försedd m ed lufttrilUrtlr, lnby g-gda ri)rh!lll arc för lIF- och blandar
~tE"g. Labofatorietrillll11at. Pris Kr. 86: - netto. 

StaUom Bknl .. till 8jloJs )'stem 2C02 utrörtl med swin g'lnställnlng' oc h flodlJ e l y sning-. 
Gla~sk u lan nlpd stAtion~llarnn fl all a hand :-;anlt ny en g-radel'ntl för amatöruanden . 

rris Kr. 29: no. 
:UF Trl1i.n,.,formntor -Hi7 I"e/ s fi.Jrscd(l Il ll' tl 1l1fttrlmra.r oeil jHrnkä rnor . 

Pris l'r . 8 : 25 netto. 

Yridkol:.(lf'n~fltor 793 3-gang kap. -420 }I F. Split-stator med 3 /< 7;-) pF. K eramisk iso la
ti on. Pris Kr. 2.2: - netto. 

!)~rörs h yggsab; i vilken in p::tr Qyan angi,na GL:lo~o (le lar. Le'\"el'sn R med sam tli~'H 
(l e lar fr e I. bo rrat chaas i lIl ell t'xc.: l. l"l)r 0('11 hög talare. PrI" Kr. 286: - netto, 

SUjlple ll lcnt till k atRlng- ,,(I u tko mmer under nyilr. (De so m ttdig-ar c erbållit dl' 
katalo g- 50 e rh :\ llel' d (~ tta "up plement utan anmodAII.) Vi förR .tfindl~t p il la ~(' l' rik 
~or t f'ri n ".:: a, all radiomatf'rial. .,.., er-

NATIONAL RADIO 
)Iåla rga tan 1 - S t ockholm - Tel. 208662. 

,-------------------------------------------------------------/
4: l 

som överförls i joul skt värme (Ri2{), och del s 

vad som upplagra ts i lindnin gen i form a\' 

ma;rO('· ti sk energi (Li 2,2). I fortfarighet,lill 

stånd utvecklas enda~ t joulskt värme i lind 

ningen, ty då förmår denna icke uppla .gra 

rn e r lnag ne ti sk energi. 

Brytes nu krelsen med S]> kommer lind

ningen alt förhindra att strömstyrkan upphör 

mom entant kretsen, ty den upplagrade 

magnetiska energien kan inl e försvinna ögon

blickligt, utan strävar e fter att upprätlhålla 

, trönllllen genom lindningen. Spänningen 

mellan lindn ingens ändpunkler kommer ""le

des att bli produkten av strömslyrkan i bry t

ögonhlir ht och mot ståndet mellan ändpunk 

terna. dvs . då linrlnin g"n bry le s utan att shun

tas med ett lllotHi1l1d, kommer spänninge n att 

vilja s tiga t ill e tt oändligt stort värde, vilket 

prakti skt innebär, att ma n får översl ag mellan 

varven i lindningen eller i s tröm bry taren 51' 
För alt förhin d ra delt a slutes bryta re n 52 in

na n Si bryt es , så a tt lindningen får lad da ur 

sin magne tiska energ i genom motSlåndet R lf' 

där den omsättes i jouIskt värme. Slorleken 

ay R hestämmer sålun da spänningen överu 
lindningen vid brytningen. Den fick i d t' tta 

fall uppgå till 500 V. Allt så 

0,33 ' Ry = 500 

R =1515Dy 

Som , Ylles behöver inte uppgi ftelI 220 \- au

vändas, och inga besvärliga räkningar göra" 

utan problemet kan lösas genom e tt fysikali,kt 

reso nemang, om man har klart för sig, hur en 

likslrömsma tad eleklromagnet beter sig ,id 

inkoppling och brytning_ 

En sådan resonemallgsmässig lösning har 

bl. a. gjorts av hr Harald Trefall fra Bergen 

i Norge. 

En annan lösning är den följand e. Vi tän

ker oss försI, att kretsen nått s ill fortfarig

hetstillslånd med Si sluten och 5 2 bruten. Så 

,luter vi 52 och bryter Si' Då gäller 

L . di/ dt+(Ry+R)i= O 

vilket ge r 
i = A· e-(Rv+R)I / L 

Vid illkopplingsögonblicket ( /=0) är i= E R 

i detta f all 0,33 A. 

Strömmen i kretsen varierar således med 

tiden enligt 

i = (E/ R) . e(Ry+R ) f / L 

Och då spänningen över magnellindn ingen 

är lika med spänningen över urkopplingsmot 
ståndet Ry 

VI.= R " i= (ER ylR)e-(Ry - H) f / L 

vilket också ger Ry =1515 och DIan ser även 

här alt uppgiften 220 V är överflödig. På 

detta sätt har uppgiften lösts av herrar Hugo 

Skogs berg, Arvika; Helmer Ögård, Lapp

träsk, Finland; R. Westerlltnd, Gö teborg. 



R A D I O M·E T E R 

Teletekniska mätapparater av hög klass 


FREI{V}<;~SA~AL\:SA'l'O}{' 

tYll FR.U 

mClI '"<lriub el banuurecltl ocli 

myckct cu kel att balansel'a oell 

justera. Användes för mUtning 

U" uvertonsllalt, intermodula

tionsdistorsion, spektra vid frc

kv cn, · och amplituumodulatton, 

urulll- och stÖrs p;ioninga.r m . In. 

Frek" cnsområdc : 20-16.000 p/;;. 

.\IUtnoggrannbet: 1 'I. +1 p/ •. 

Spänningsomräde: 100 HY-1.000 y i 15 olUdden. 

Bandbredd val'iabel l 3 steg: 2, 8 o~ h 25 p;'. 

I{APACITANSMÄTBRYGGA 
sa 11111111 nhyggd med 

OSCILLATORFöRSTÄR
UARE 
tYll CMBl/OSFl 

/lF. 

Mätnoggrunnhet: 0,1 'I,. 

Frekvcnsområdc: 20().......0.oo0 p/ s. 


Förlustfaktor : 0--1l0 X10-'. 

~lii tnoggranobet: 1 %. 

OSF'I : OscllIatorfrekvcns: 1.000 p/s. 

Detektorförstärkare : 50 du. 

?\faximal ulgångsspiinning: 50 V. 

Q-METER 
typ QMl 
för direkt mätning av spolars 
godhet. Kan liven an<li.ndas för 
bcstämniug av förlustfaktorn l 
kondensatorer och dielektl'ika 
samt till mätning av kapacitan
ser och indnktanser "id hög a 
f rek venser. 
Q-områue: 3(}-62i3. 
[,'rekvcn,omr.: 50 kp/s-73 )fp/H. 

0,001 pF-1,111C~(Hl: )Iiitområde: 

~Hitomr~uen: O/' 1- 2, :;"""'&-1()-25--{)0 
GruncJfrekvenBområde: 20--20.000 p/s. 
öycrtoner: 20--fi0 .OOO p/s. 

KLIRRFAKTOR


MATARE 


typ BKF;; 

f(jr mätning av diAtorsiOH 

Dell störnivå i J; ; .~fr ek'f('ntH 

kretsar. 

och 100 'I. distori,on, 

RöRVOLTMETER 
typ RV31 

har stort frek"ensOlUl'fldc med stor 
I<lln,~) ighet och Lög' ingilngsimpedan8. 
Frekvensomrfide: 20 p/S-lO Mp/s, 
Splinningsområden: 3-10-- '1()-lO()-3oo 

och 1.000 mY. 
MU tnoggranllhet: viii 1.000 p / s: 2 ' /,; 

30 p/ s-3 Mp/ s: 3 '/, ; 20 pis-lO Mp/ s: 
3 °10. 

IroRVOLTMETER 
typ RV33 
har stort frekvcnsomdde med stor 

käns!!ghet och hög lngfing·slmpedans. 

Frel<vensoml'iide: 20 p/s-3 Mp/ s. 

Sp ii nningsomrdclen: 5-l~O--HiO o<:L 


GOO mV, 1,5-5-l5-ilO--150 oeb 500 V. 
Miltnoggrannhet : 60 p/s-l,;) Mp/s: 2 ' I,. 

GRID-DIP METER 
typ GDOl 
för bestämning av Bviing;niogskretsntl:> 
reeODUllsfrekvens. 

}<'l'ekvenSOIDl'Uue: 2,5-220 Mp/s, 80m 

t:lel<es uv 4 utbytbara osc!llator
spolar. 

Mil tnoggrannhet: bil ttre än ± 2 ' I •. 

"tförligt prO<:lpekt over uei;~a appal'HtE'l' ii,ensom ö'-er RADIO~U;TEnS övriga tillverkningar sundas glirna beg-lll'Un.p" 
Generalagenter: 

BERGMAN & BEVING AB 

Birger Jarlsgatan 9 Stockholm 7 Tel. 232615 

5:1 



P H ILI P S vridtransformatorer 

ge kontinuerlig 

o.:h praktiskt 

taget förlustfri 

spänningsreglering 

Transformatorer av bordstyp 
~____________~A~______________, 
r \ 

~~~n 

~ ~~ ~ 

~ritsPän- 1 

nUl,!; 

V , 

Effekt 
VA I A 

Dimensioner i 

H Al 

nHn 

HI 

\ Sekun
dö r -

H 2 !str. A 

110 360 - 165 - 130 30 2,8 
110 730 - 185 - 150 30 5,5 
130 175 - 165 - 130 30 1,2 
130 350 - 165 - 130 30 2,3 
130 690 - 185 - 150 30 4,6 
130 1380 190 260 187 190 50 9,2 
220 130 - 165 - 130 30 0,5 
220 260 - 165 - 130 30 1.0 
220 520 - 185 - 150 30 2,0 
220 1040 190 260 187 190 50 4,0 
220 2080 215 272 215 200 50 8,0 

I 

~ ~........,
W .;::::::<~::>. 
Il) .. H2 MI ~ 

\ Iy 
Inbyggnadstransformatorer 

110 V nätspänning motsvarar 0-130 V sekundärspän n ing 

130 V nätspänning motsvarar 0-150 V sekundärspänning 

220 V nätspänning motsvarar 0-260 V sekundärspänning 

Bordstransformatorerna i storlekar t.o.m. 1040 VA ha 
smältsäkringar i kontaktarmsledningen; de övriga stor
lekarna sakna inbyggd säkring. Utspänningen är varia 
bel antingen mellan O V och nätspänningen, eller mellan 
O V och 20 ,/,0 över nätspänningen. 

SVENSKA AB PHILIPS MÄTINSTRUMENTAVDElNINGEN STOCKHOLM 66:1 

Lars·Olof LenIl ermalm, Stockholm och Axel 

Bergersjö, Götehorg. 

Efl er della övergå vi till p rohlemen. 

Problem l A (lätta uppgiften) 

Gallers tröm och nyans tällde laboratorie

adepten Ludvig satt och kivades , Gall er· 

s tröm, som hade 25: - mer betalt per 

m.ånad, ansåg sig vara che/ över Ludvig, 

m en. denne ansåg motsatsen, ty det mate· 

riella stod sig i längden alltid sorgligt 

slätt gentemot det höga och al/toms[!än· 

Ilande illtellektet. 

»Se bara här vad lite du lam, Jag serie· 

kop plar .5 st, identiska element med emk. 

J,33 V och mäter spännin.gen med en volt· 

meter, som då visar 5,77 volt , Så vänder 

jag ett av elementen i motsatt riktning 

mot de övriga och kopplar dessutom in e/l 

Illotstånd på 100 Q i kretsen i serie med 

1.'Ol tmetem, som nu visar 2,95 volt. Vad 

är inre motståndet i ett element?» 

Problem l B (svåra uppgi{tf'n) 

Men Ludvig var in te nöid med att lör. 

bittra enbart Gallerströms liv. Han hade 

högre planer än så, NI ed en änglalikt 

from UPpSYI1 inträdde han i dr M Agne T 

Fälts rum och sade: 

»Jag går i en radioteknisk kurs, och 

vi har just hUllnit till katoder och elektra· 

ner och Gluwt. Hör här. En. elektron lrån 

en glödkatod genomlöper först ett aecele · 

rande elektriskt fält på 1000 wlt och där· 

elter ett transversellt magnetfält av 4 cm 

längd och 12 gauss. Hur stor blir elek tra· 

nens rihtningsändring i det magnetiska 

jältet. Elektronens massa är 9,11 ' 10·· -~~ g 

och dess laddning 4,801' 10- J O e.s.e,» 

Problemlösn ingarna insändas till POPU· 

LÄR RADTO =- redaktion , postbox 3221. 

Stockholm 3, Pa kuvertet skrivc'i »Problem· 

lösning 1 A» och »Problemlösning 1 B» res

pektive. 

Lösningarna ska vara redaktio nen tillhanda 

senast den 20 januari och kommentarerna 

kommer som vanligt i nummer 3. Och så 

vässa vi pennorna och intellekten på en gång, 

I{ven /örslag till nya problem, helst, med 

radioteknisk anknytning, är välkomna, 'Proble· 

men jämte lösning kan insändas under salllma 

adress som angiuits ovan, .5: - kr. betalas 

fö r varje infört problem, men glöm inte: pro

blelllen skall kunna lösas på ele~ant sätt 

inga långrandiga utläggningar och grovräk· 

ningar! - och måste också vara riktiga pro· 

blem: tankenö tter 1/1. e d kärna i.' 

Likström. 
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MOll. 381 

KAPACITETSBRYGGA 

Silllp::;on i ll trod ucera r en II ." 
kapucitnlli'br;>gpl. liten till 
formatet. Otit uek,-ii!1I :ltt an
,-ii nlla. 
:\lodell 3i-il u,'gger ]JU ell 1I.'
" tl! re"ol Il tiolIera Ilde, [la tell
terall lcuppl ing, "om gör uel: 
w iijligt ,i\'en Eiir llel1 lllilldre 
prfarue att. llled liitthet o("h 
precis io ll IltEij ra bl1l<l<:itet~

wätllillgflr. 

Ill ~trllllIe ll tet oJllfattar fi;l

jande tre olllri'l(lell : 


Olllr:trlc' l 20 Illlllf<l. till :>_000 

111 Il lfl!. 

On)l";lue ~ 0 .00:; w fd . ti ll ~ 

lnfll. 
OIllr:l cle;J] lIlf(!. till ;::;00 lllfd. 

]ll;;a 1IllILtilllice rHlldp faktorel' ('!lpr :lndra u t rii Jmingar uehi;Ys. 
~t i ill ill <lPI' iinskalle OIHr;lllet. justera llle(l urygganllen fi;r 
IIl:lxilll:tlt ll t~J;j;': o:'h <lyiii s k:ll l<lcjtetell llirekt UrI s l,illan i 
IIlil · ...1ll1ic-rof:lr:t li l' ll er llli('j'ofum<l. Iwroende pil Yilke t olllrädc 
~Oll l ill ~ t iillt~. 

l )pt lill a fOl"lIlH tet tillsn III lIlll lIS Illed llpL stom !Il ii tO llll"11dct Odl 
det l'lg-:l prhl't gii r JIl(l(lPll :'\Sl I il! e tL icleaU"J,t ill"trlllnellt Eijr 
;illll som h"r 1I1 l'd rflllio oeh e il'ktTote!mil, Mt gii r,l. 
III"tnllll (' lItN ,il' inb,-ggt i p]l treYlig llal,elitl :"l(ln oeh llIcll h ,i ll
!Jal" ('[":III ahll lllnilll lllHl111' 1. PI'is Hr. 185: - nto. 

Mod. :WO. 

l.:NlVERSALlr\STRUMm\,l' 

l -lli,-prsnLill "trlllllent llled 

~().OOO olllll / nllt. ii r lllyckl'l. 

]l;H itligt, kraft igt uyggt och 

.t!;e l' llOg~l':llll1H llts lng. ])PII 

(lnl la i ~ kl tngef~ um,i rkl iga 

st ri iIllförI!rllkuillgen möjlk

g<; r exnkL sl'iillldn .g "5a\" lii:-;~ 

II in:!. 

iu'!'.\ : 


~o.ooo Ull IIl [ler "oll Iikslliill

lli ll~. 1 .000 nlllll ]ll'r \"eJ l t y, ix (' l


~ pii IlniJlg. 

Lil(- 01"11 , ·J.wbll;lllllillg: ~ ..)-IIJ-.JO- 2:::i0-J.000-.'.OOO '-011 


:\l iIliam!lt>rt> likström: :10-100 ()("ll .-,00 nl.\. 


:\Ii/Toalllpi're lil,ström: 1.00,'1.\ . 


.\m!lt>n'lil,sh·ÖIlI: lO .\ml'. 


Dl' r ibl'l: (.-, olllr:"llll' lIl : - ]:! till +.,., dR 


Ohm: O-:!O JIIf'g'Ohlll 1"-1 :\ olllr["l('ll . 


"[1-'11 .i'1 Jtl~l ... Pris III'. ~ I.;: -IltO. 


1.' t :IU j:llll" i » »2:')0: - » 


Till mOlle ll :W(J l"l n Dm-,ilHl"" pn lnilrknl(l]l [i; r ~.:;.()()O y lik


"p; inninl.!: '1\'''cIll, [<il" te lf',-is ion"urllk_ Pris lo'. ii;: - utn. 


Mod. 303. 


lWRVOLTMETER 


D et ta jll ~ trllwel1t l,ull all 


,,;irlllas SO lll \" o ltlllete r ( lik


~ piilllling ), ohwmetE'r , \"(Jlt 


meter (vLlxeI81)iillllillg), ton


frel'ye ll S,-oltlllE'te r. rudiofre


k'- eu 8,-o!tllleter ( llled extru 


Ill ii tk ropp) , ullt11utmete r och 


1<':\[ illtlil'ator. Det har salll 

Illa storlek SOUl Jllollell 260 


ocll kall i likhet llled Iletta 

jl\.';t tlllllellt le'-ereras Ille(] jn 


lll s i Otl! i fii rgernn s nHt el

ler urllllt ( ljn;; llnlll t). 

D.lT..!: 

Lil(Sllälllling: Olllr'lllen 1,2--12-00, :100---1.200 (:~O.OOO IlI (',1 

(,,,tra llliitkro jljl fvr hvg~piinning) inpllt ll\Ot ~tiin<l: 10 meg'o!tlll 
iiir "all ltliga Oll1rätlf'll. :\lii tl"'o(Jp med isole ra t llIot" t'l n cl Olll 
l llIegohllJ. Ollll,opplare fii\" jlo liinLlrin!;_ 

Ohm: 0--1.000 lllt'gOlllll pil.' Olik" olllri"ldpll. 

Växelsllällllillg: OllJr'lclell J .2-1:!- liO-:-l00--1200. IlIlp('<l an ,'i 
( llled l,alleL) IIllgl'fiir 200 ,"."1" " llllllta u "iII 27G.000 ohlll. 

Lrtgfrel(l' enSS!länllillg: Olllr il dl'll 1,2-12-(\0. FrckH'lI"klll"YilU 
.i'iulIl till 100.000 (lpl·iot!E'!". 

Decibel: Olnri'ltlen - :20 lill + :L -:10 tilL + :2::. -I- -t till +::7 . 
+1 8 tilL + :>1. och + :~O till O:~. 

Uällslighet: 1 miUhnltt. 000 ohm. 

Hög"fI't>I"'enSSllälltlillg: ( Si.ikn;n!; lllPd extra lll,ilkrol'l')- Om
r ;lde: :W "oH lllax. Frek"ell,;kllrnl11 .iiinlll fr!'lll :W I; c-l00 "[('. 
10:::i---12;) Y. GO jleriolle!". 
l: tan jalu" i .... .. ... . ... ... .. " .. . . .. PI'js In', 3i>O : -nto. 
:\1(' <1 jalu~i .......... _. . . . . .. . .... .. .. . _.. »» 3i;) » 
}; xtm Ill,itkr0lll' ... » » .JO » 
!Tö.!!sp'inningSlll'itla·o]ll' » » 8i) » 

Mod. 2-10. 

t·~I"ERS.-\LINSTJ{DIENT 

»HiIlUlllC'ter» llled 1.000 ohm/ 

HM. 

Yäxe l,s \lällllillg: 0- ] .1. 1.)0 . 
,.)0. :~. OOO y , 

J-, il(spännillg: O--J .'. ,.1, :100, 

7.,0, 0.000 Y. 

LilIsh'ölll: O- U , 1.,0. 7:::i0 lll ~\ . 

01111) : 0 - :).000 ( lI1il:t~kala :,0) 

(I 300.UOO ( lIIitt slwla 3.000 ) 

Hänslighet : ± .J % reSjl. ± :~Ofo 

l-'illll l'''; i SY:ll't d ler l'l'llllt 
( lj Il ,, \Jn III t) . 

Pl'is 1,1'. iii): -nto. 

B CHAMPIO RA D IO 
Hiir~ (ralHlsg;\l. :n - Sthllll - Te!. 2~ ,820 ,-iixl'1. 


1·· ili :\ 1 (;i itl·hol'.!!: :'\onlllplll"!-('It. G:! - 1','1. 12 :;71,. J-t n l • . 


l 'l"tiil lnillg"ar i :-;llld,110Ill1: 


~n"l\':ig-l'll :;0 - '1',,1. 2012.)7 , :n ':-. }S. 


~[allll :-;kiU llad~galilll :!-I: - Te!. ~l ·"i l ~O , :21 J~~ ~):~ . 


l'(Jlllelll~gat'lll :)i' - T e l. :!~ ,f, ~(). -Il G:) .~. 
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Philips rör 

Philips presenterar här några rör av
sedda för konstrukt ion av mindre och för mindre och medelst.ora förstärkare. Dessa .rör re 
presenterar den senaste utvecklingen 
inom förstärkarrö(sområdet såvälmedelstora förstärkare 
fråga om hög verkningsgrad som 
mikrofoni- och brumegenskaper. Ta

vf 
V 

6,3 

DF67 ()chDL 67 ha 
låg g lödslröms fö r
b ruknin g oc h slo r 
glödspänningslolerans 
och äro idealiska för 
batterid rift. De goda 
egenska perna ha upp
nåtts genom lämplig 
a vvä g n ing mella n 
glöd trå d sd ia mele rn 
(8 Ii Jo :h dr iftstempe
raturen, som endast 
utgör 51)0°C. 

EF 40 ingångspentod 

If 
A 

0.2 

Användn. 
område 

typi,k. 
dala 

LF·fö rstä rkare 

lF.fö rstärkare 

Spänningar, 
molslånd 

V. = 250V 
V,2 	= 140 V 

2VV" R -

Vb = 250 V 
Ro = 0,22MQ 
R,2 = 1,0 MQ 
Ro = 1.5 kQ 

Vb = 250 V 
R. = 0,33 Mn 

R,2 = 1.5 MJl 

Ro = 2,2 kf.! 


ECC 40 dubbeltrlod 

EL 34 slutpentod 

vf lf Anvä ndn. Spänningar, Strömmar Övriga Sockol-
V A område mOhlånd mA data koppl ing 

6,3 0 ,6 
fasvändar· 

rör 

V, = 250 V 
V, ~ -5,2V 
RI = 870fl 

I. ~ 6 
S 
R; 

fl 

= 2,7mA/V 
= 11 kQ 
= 30 'Ö, , 

4 o o o o /r ' 

I 

VI 

V 


6,3 


If 
A 

1,5 

Användn. 
områdo 

Klass A 
slut rör 

KlalS A8 
push·pull 
sluls teg 

Klass B 
siuIrör 

Strömmar 
mA 

I. = 3 
1,2 = 0.55 

I. = 0,86 
1, 2 = 0,18 

l, = 0,58 
1,2 = 0,12 

l, """ = 2 x 75 
Vb s 375 V I. m~)I = 2 x 90 
R, 2 - 500fl Ig2 mi ll = 2x l0
RI - 132f1 Ig 2 IN1A ~ 2x 22 

l, m" = 2 x 20 
Vb - 425 V l. .... -	 2 x I06 
R, 2 = 800Q 1,1 """ ' 2 x 2,4 
V" Ig 2 m.Jl .-o- 2x 28= - 42 V 


l, 
 "'" = 2 >: 20V.. = 800V l, mu = 2 x 98 
Vb, 2 ~ 400 V 

'g2min = 2x 2 
V,I ~ -41 V 192 max = 2 >: 27,5 

Spän ni nga r. Strö mmar 
molslånd mA 

V, = 250V 
I. = 100V,2 - 265 V 1,2 = 14V,, - - 13,5 V 

Övriga 
dala 

= 1,85mA/V 
R, = 2,5 MR 
C'ot = 0,025 pF 

g = 180 

g = 210 

Övriga 
dala 

s = 11 mA/V 
R, . 15 k fl 
Ro • 2,0 kfl 
W, = 25 W 
W, = 12 v; 

R.. = 4 kf.! 
W, = 37 W 

R.. = 4,4 kQ 
W, - 58 W 

R" II kfl 
W, ~ 108 W 

AX 50, AZ 50 likriktarrör 

Subminiatyrrör 

bellerna upptar de viktigaste data och 
utförl iga uppgifter kan erhållas från 
Svenska AB Philips, Röravde!ningen, 

Sock.l- Stockholm 6, tel. 340580, för riks
koppling 

samtal 340680. 


EF 40 är elt speciellt ingångsrör vars 


© 
stabila elektrodsystem förhindrar mik
t o o pl, , 
.. o 00 0 ...... rofoneffekl. Röret medger 210 ggr 

( I 

spänningsförstärkning och brummet 
har - bl. a. genom en bifilärt lindad 
glödtråd - nedbringats till endast 
någon .l <V. 

ECC 40 är en intressant dubbeltriod 
med identiskt lika elektrodsystem med 
skilda katoder. Det kan användas som 
motståndskopplad kaskadförstärkare, 
fasvändarrör, oscillator eller för kon
struktion av enkla Re-generatorer. 
Brumförhållandena är mycket goda 
och medger så låga ingångsspänning 
ar som 10 mY. 

Sockol · EL 34 är en slutpentod med 25 W 
koppling 

anodförlust. Redan i klass A lämnar 
detta rör 12 W uteffekt vid 250 V 
anodspänn ing . Ett push-pullsteg i klass 
AB lämnar 37 W uteffekt och ett push
pull steg i klass B ger 108 W vid 800 V 
anodspänning . 

AX SO, AZ SO är sedan många år 
välkända för sin pålitliga Philipskva
litet. AZ 50 är elt he lvågs- högva 
kuumrör och AX 50 är ett helvågs
gasfyllt rö r. Huvuddata återfinnas i 
vidstående tabell. 

Typ 
VI 
V 

If 
A 

Spänningar, 
motstånd 

SIrommar 
mA 

Sockel
koppli ng 

, 

~, 
I 

AX 50 3,75 
V" ~ 2 x 500V.fI 
V" ' max 15 V l, = max 275 

AZ 50 3 
V,, 3 2 x 500V.1I 

M 2 X400Voil 
= 2 x 300V.fI 

1. = max 250 
~ max 275 
- max 300 

Typ 
Vf If 
V mA 

Spänningar, 
motslånd 

Strömmar 
mA 

v. - 22,5 V I. = 0,05 
V. l 18 V 

Övriga 
dala 

s - 0. 1 mAN 
R, = ~ M5lV.' = _ 1,15 V 1, 2 = 0,0 1 

0,625 13,3r.
V
..:'b"------"'-'.::....:.+ - - -----J!--------l 

= 22,5 V 

DL 67 1,25 13 

I. ~ 0,0117Ro = l Mn 
R" = 3,9 Mfl 
V. , = O V 1,1 ; 0,0025 g 31 

R., = 10 MR 

s - O,42mAfV 
R, ~ 0,4 MR 
R. = 0,1 M!l 
Wo -' 18 mW 

Vb ~ V.2 45 V l, = 0, 42 __
Rk = 5,6 k Ro = 0,1 M!l 
R" = 3 Mf.! 1,2 3 0,08 W, = 6 mW PHILI S 
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TIDSKRIFT f Ö R R A D I O TELEVISION 

Ny årgång - nytt ansikte 

POPCLAR RADIO kommer fr. o. m. som är tidskriftens läsare . Ändringen 

detta nummer ut med ett nytt omslag i tidskriftens utstyrsel innebär egent

och med en na _ot ändrad uppläggning ligen endast , att POPULÄR RADIO:s 
al- innehållet. Denna reform - det må ansikte nu fått en lätt »make-up». 

genast betonas - betyder inte att PO Visserligen finns det folk , som an
PlL.~R RADIO nu lagt om sin redak ser att den typografiska utstyrseln för 
tionella kurs. Tidskriften kommer så en tekni-sk tidskrift är oväsentlig; det 

lunda även i fo rtsättningen att innehålla finns också de som hävdar att en allt

material för alla kategorier av radio för populär uppställning al' en teknisk 

t,' kniker. Förutom översikter om aktu tidskrift ger den en bi~mak av »kolore
ella II yheter kommer POPUL " R RA rad fackprr~s» . Konsekvensen härav 

DIO även framledes att innehålla artik skulle vara att en vederhäftig teknisk 

lar om beräknings- och mätmetoder {ör tidskrift helst bör se torr och tråkig ut. 

ingen jörer, kcnstruktionsbeskrivningar Denna uppfattning delas inte av PO

för alllatörer och tekniker, nytliga tips PULAR RADIO:s redaktion, som an

och upplysningar för amatörer och ser ser, att en modernare uppläggning, som 

\ iceluän och Leskrivningar över appa- gör det lättare att läsa en tidskrift och 

1::[.: r och hjälpmedel för ~äl1 J aral11atö lättare att hitta i den är ett avsevärt 
rer. )):'n omständigheten, att P OP l AR plus, som ab-solut inte behöve r ,1terver

H \.DIO iakti ,kt är den enda radiotid ka m enligt på ti dskri ftens vederhäftig 

skrifteil av betydelse här i landet, är nå het. D et finns ocks:'! åtskilliga utländska 

)!ot som förpliktar, och redaktionen rxempel på radiotf'kniska tidskrifter 

kOlllmer alltid att vinnlägga sig om, att lOed betydli p.t mt'ra »populär» uppliigg

tidskriften ~kall kunna tillgodoOi (' all a dc lIing än POPU , ~\ R RA DIO men med 

"kilda kategorier ay radiointrt!sseradE' , I Llerot "ednhäfti gt tll'h \'älrer1igerat in-

o C H ELEKTRONIK 

nehåll uppskattat av många Jackmän 

även i vårt land. 

Det är många läsare, som fragat var

för POPULAR RADIO behåller sitt ur

sprungliga namn, som numera knappast 

helt täcker tidskriftens inriktning, då 

den ju inte längre enbart vänder sig till 

en bredare publik utan också samtidigt 

är en tidskrift för radioingenjörer och 

-tekniker. Måhända kan det förefalla 

som om en ändring av POPULÄR 

RADIO:s namn skulle varit b('fogad i 

i samband med den omläggning som nu 

genomförts. 

Härtill må endast sägas det, att ett 

inarbetat namn är en ovärderlig tillgå ll g 

för en tidskrift och att ordet »populär» 

dock har flera betydelser, varav åtmill

stone en helt tacker redaktionen strä

van beträffande tidskriften: att den ii ,'eli 

i forhä ,tningnl - även med sitt nya 
ansikte _.- skall bli en i ordets bästa be

märkelse poplllär radiotidskrift, gäma 

läst och uppobttad av alla kaLegori"f 

av vårt Ianus radiotekniker. Sch . 
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AKTUELLT 

rrYSKA LP-SKIVORl Karl Tetzner: 

Som bekant har man hittills för fram

ställning a l' grammofonskivor tilläm

pat en a\ den tyske fysikern Emil 

Berliner i mi tten av 1887 angive n me

tod. Enligt .lenna får man ca 4 spår per 

millimeter på grammofon~kivan. Dessa 

spär har e t konstant avstånd mellan 

varandra, l;beroende av den amplitud 

de på "kiva" registrerade svängningarna 

har. Fig. l visar i stark förstorin g bur 

en sådan äldre skiva ser ut; t. v. ser 

man »omod lerade» spår, t. h. se r mall 

spår med modulering. Man inse r lätt. 

att om man vid tillfällen, då amplituden 

hos det insl,rlade programmet är liten, 

kunde lå ta ;.påren gå tätare pa skivan, 

skulle en \ iise ntlig utrvmm" f' besparing 

uppn ås. 

Denna gr ndtanke har förverkligats 

vid två m'a t yska typer av LP-skivor, av 

vilka fig. 2 \' i"ar ett mikrofotografj. 

Här liggn lj udspåren, "a länge del illle 

inspela ..; nag ra svängn ingar 111) cket tätt. 

J de numera använda pla';lmaterialen iir 

a V5tåndet 2 ~,u =0,02.::; 111m. Avståndet 

mellan sp:lrr.1l ökas först vid ökant-le 

inspdningsarnpJitud (SI' fig . 2 och 3). 

Redan om kring 1900 framla des de 

första försl agen att till verka g ramnlO 

fonskivor m ed föränderlig ~jJ H rbredcl. 

Vid slutet al' 20-talet t0i! Columbia i 

London ut dt patent jJa e n liknande 

prillcip utan att dock vid den tidpunk

ten ha de tekniska hjälpmedel, som be

l LP--k i"or = 1') !l N· pl ay iw ' ·skivor = lån ....pe.
lalld ~ ,k ivor. S" ä~l'n FAHLSTRÖ~I, H : "'Den 
Ju ng, pl'land,' ~rumlHofonskivan. POPULi-\R 
R:\OfO nr 9 1'H9, 5 . 242, 

hövdes för att Jön-erkliga denna tanke

gång. Senare frångick Columbia denna 

väg och öve r raskade som bekant värl

den 1948 med sin »micro·groove-ski\-a», 

vars varvtal 50\11 bekant är 33 1/ 3 r / 

llll n. 

I Tvskland har arbete na att möjlig.

göra ett föränderligt spåravstånd fort

satt med avsikten att framställa en LP

sk iva , som skulle gå med sam\11a stan

dard va rvtal som hittills ti lläl11 pats,lU 

r/ min., och som skulle ha samm a spå r

profil som tidigare. 

Som första förslag~"tällare p å detta 

område framträdde' den i Hamburg 

verksamme fysikern Edvard Rheill 

(som samtidigt är chefredaktör för den 

största tyska rundradioprogramtidnlng

en, »Höhr zu» ). Han framlade sina er

farenheter i form av e n långspela nd e 

, ki\'a, som är ha~erad på den l1\ ~;; ut

vecklade tankegången, Hans upptag

ninf!'sapparatul' styr gr avyrnålen vid 

upptagning i vaxmatri-e n p å ,.adant 

sätt , att den inte S Oll1 hittills p-nr i en 

likformig spiral utå t och inåt och på så 

sät t ästadko!1ll11er ett konstant SpElra\'

;;tand - utan han låLer gr a v) målf'n 

,.llTas på sildan t sätt , att var j e l1\ tt spilr 

Ta1)(' II J. 

Som eJl egeJl(\ollllig tillfällighet 
fål- Illan betee!mi! (len omstän
digheten, att det helt n)'ligeIl 
framhommit t.vå olil{a slag av 
låJlgspeJanile sidvor i Yäst-Tysl,
laml, som båila är gl'llIldalle }lå 
samIlla priJlcip. I llellaIlst,aelule 
artikel Jämnas några telmisl{a 
uppgifter om (lessa Il)'a »LP

sld'-or». 

skäres på e tt sådant av~ tålld fräll före

gående som motsvarar den \ id tillfället 

förhanden va rande inspelningoampl itu

elens storlek på a ng ränsande- op21r. Här

ii-!-e nom kan man spara en hel del ut

r\-mill e och för e-n viss ski vstorlek kan 

spe ltiden avsevärt förlängas. Resultatet 

framgår av tabell l. 

Den exak ta speltiden hos del[ Il \ a 

skivan kan inte utan vidare sägas vara 

så oeh så s tOl', enär den - 50111 förkla

rats ovan - är beroende av ljudstyrkan 

hos det inspelade musikstycket eller ta

let . :Vlan kan av tabellen emellertid se 

att man - för ordinära inspelllingar 

kan press a in innehållet på en gammal 

30 cm skiva på en 2S cm skiva. I all

mänhe t spelar man de flesta schlag:['1s 

och dansmusik endast i 3 mill" och Ed

\-ard Rhei o. kommer därför inom kort 

att släppa ut en 1\\- 20 cm platta, SOIll 

har samma speltid som en 2,=) cm platta 

~laximal speltid för : 

-

Ski\ s to rlek 

(diam. ) gamla skivor 

-----=-----;----::-. _- -:-::--
2:) cm 3 min Ii s 

Rheinska skiHlr 

-\-----::---;---
ca o min 

30 c m 4 min 30 s - o .ca I-O mill 

10:l 
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men som kräver endast 70 % av det 

.;kivmaterial som åtgår för den förra. 

Över upptagnLuO"sapparaturen förelig

~,' r ännu endas t o fullständiga uppgifter. 

Den lär innehåll a ett elektroniskt styrt 
-v6lem med 56 rör, vars principiella 
verkning _ätt framgar av fig. 4. Cra

\",~ rhuvud t! t S få r s in spänning från mi

krofonen via en förstärkare och ett spe

" ielIt fördröj ningsfilter, som fördröj er 
rn ikrofonsvängningarnas framkomst t ill 

graverh uvudet. Spänningen från mikro

fo nen tyr också regleringso rganet för 

fl amdri ningsmekanismen, dvs. arvta

let ho' det skruvhj ul, som driver gra
vernålen utifrån och inåt över grammo

re>llskivan. En särskild nålmikrofon (2 

i fig.) tar upp det föregå ende spårets 

iLlspelningsamplitud. Spänningarna I ran 
.;1\ äl mikrofone som nålmikrofonen 2 
påverkar regleri ngsorgan t på sådant 

~ä tt , att skruvhj ulets hastighet avpassas 

~~l, att ett mot utstyrningen i n 'sp. spår 
lämpligt spå rav. tå,nd erhålles. 

fördröjningsfilter I 

F'ig. 4. Den principiella upphyggnadr ll 
av en in pelningsapparatur fö r åstad
komm and e av variabelt spåra\·stå nd. 
En nålmikrofon tar upp föregäend 
'pårs sphamplitud och påver kar det 
reglering,organ , som r ep:lerar sph a\' 
-l ndet. 

" ' -.\lUABLE MICROGRADE 78" 

Vid samma tid offentliggjorde die 
/}eutsche Grammophon Gesellschaft en 

del uppgifter om en ny långspeln ings

"kiva, som upptagits enligt systemet 
» ari able Micrograde 78». Denna in· 

~I elningsprincip motsvarar sannolikt 

den princip som angivits av Rhein, och 

man lär ha upp nått ungefär amma re

~ult at. Ä ven i detta system blir sp ' rpro

ilen av samma karaktär som visats i 
rig. 3. 

F ig. 1. Spåren i en ord inär grammofon· 
skiva i stark förstoring. Av tli nde t mel
lan spåren är kOl15 t:wt och oberoende 
av ampli tuden hos de in<pclade Ijud
~ \·ängningarna. 

Fi;;. 3. Exempel på ill spelning enlig t 
det nya ty ka inspelningsförfarandet. 
Det visade avsnittet visa r e tt st älle på 
en skiva , rlär ptt kraftigt pukslag före
kommer, 

Om upptagningsförfarandet enligt 
Deutsche Crammophon Gesellschaft 

känner man till att inspelningen s er 
ia ett magnetofonband. Ett särskilt av

~pelningshuvud l igger - i tid mätt 

ett spår före det egentliga avsp elnings

huvudet och påverkar en regleringsme
kani Ul , om ställer in hastigheten hos 

graverhuvudet - r adiella förskjutning

lm ett m ot inspelning amplituden " va
rande värde. 

Fig. 2. Spilren i en grammofonskiva 
med variabelt . pårav tånd enligt det 
nya tyska inspeln ingsförfarandet. Av
ståndel meJIan spåren är beroende sy 
amplituden på ~\' ängningarna. 

Båda uppfinnargrupperna är för till

fället i aktion och gör reklam för sina 

resp. uppfinningar under det att de å 
vitt möjligt underlåter att avslöj a n ågra 

detaljer om sina resp. system. Rhein 
påstår, att han redan 1942 framlade 

sina g rundtankar för Deutsche Gr am· 

moph on Ge ellschaft, un cler det att 
grammofonbolaget sin sida påstå r alt 

I rincipen reda t! d ar känd sedan lång 

t id tillbaka . 

1 1: 1 
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FÖR KONSTRUKTÖRER 

Vilken blandarkoppling är BÄST? 


Il,'dallst.åellde artikel redogii

I'es för de för- och nad,delar 

"om Iml'akterisel'at' olilm sla.g av 

IW\l (Jlingar föl' hlandal'steget i 

en "lillet', 

Med blandning aV5e~ SOlll bekanl den 

process, n d vilken del! mottagna s ig na

lens freh (' ns i en super moduleras med 

en växel spänning fråll en lokal oscilla

tor och d ärigenom Dmvalldlas till ell 

~pänning med fast frekvens, mellan fre

kvensen, Blandningen sker i ett blan

darrör; detta rör kan kopplas på olika 

sätt, varvi d olika blanclarkopplingar er

hålles, med olika egenskaper och me(l 

både för- och nackdelar. iVIan brukar 

skilja på ); additiv» och »[lJllltiplikativ» 

blandning, 

ADDITlV BLA~J)~IM; 

Den enkla;\te hlandarkopplingen erhål

les med en diod som hlandarrör. c fiF' 

l, Signaler ledes från antennen till en 

resonanskrds, som avstämlll f':; till ~ i p. 

nalfrekven;;en, Oscillatorspänllill g(, l1 pa

tryckes mellan svängning3krelse n och 

dioden via en induktiv kopplin g . ~ är

Jllast diod(- IS katod finnes en Re-k J'f'ts. 

Jlled vilken man kan inställa diodelIs ar

hetspunkt g nom variation av kretsre

~istansens \ ärde. S ist i katod g n :nen li g

ger en svä llgn ingskrcts. som är avstämd 

I iII mellanh ekvensen. 

Dioden kan uppfattas som en pe rio 

disk kont akt, som slutes och brytes i 

takt med o!',:illatorspänningens frek vellS. 

Beteckllas signalfrekvensen med h och 

oscillatorfrekvensen med fz, in nehåller 

den ström man får i mellanfrekvens

transformatorns primärlindning fre

12:1 

hellserna fl, j ,+ j". jl-j" och j". 
:\\' alla dessa lrekvemer är Jllan eJlwl

lertid endast inlresserad av lllellanfn:

b-eusen fl-j:2, varför ll1ellanfreht'n,· 

lransformatorn a\'ställlllles lill denna 

frek \ ens. 

Dioden ar ege ntli gen ett dåligt blan

darrör enär d'm inte ger någon fiir

stärkning, Den maximala förstärknin g, 

som kan erhållas med denna kopplin g 

i1r l och detta tal når man mycket säl

lan. Att dioden trots detta fått en så stor 

hetydelse under de senaste åren, beror 

pii, att den är synnerligen användbar pii 

ultrakortvåg. Vid dessa m) ckn höga 

frekvenser kan man nämligen icke för

SlIl11lll a de n tid, det tar för elektronel'lla 

all gå fr fln katoden till en allnan elek

lrod. Ett Jlergallerrör kan av natllrlipl 

~käl ickr hyggas så kompakt som 1'11 

diod, och man är därför l\ungen nit 

all\'ända dioden vid blandningen, 

VIan har eIIlelleltid gatt ännu ett ~lE'g 

fralllåt teller tillb aka), genom att er

5ätla elektrourörsdioden med en krj· 

~t a lldiocl. Kopplin gsschelllat blir i hn

I'llclsak de tsamma, men med de n förd, '

Il' ll. att glödl råden kan undvara:;. Kri

-talldioden har ilven andra fördelar. 

\) p;;,.; c1illl el13ioner kan göras ännu min(l

le an elektronrörsdiodens och cl e~ c 

kapacitans kall cli1rige noll1 :w se \·ärt lf'-

ANCj ~-----------.. 
'--"-' 

05C. 

Fig, 1. B1andarkopp]ing med diod, _,\dclilil' blandning. 

dllceras. Kristalldiodteknikell ar el! 

kapitel feir sig som vi inte skall €ni in pa 
i delta sammanhang. 

Ehuru diodblandaren är den enkla,,(f 

:1\- alla blandarkopplingar, ar docl 

triodblandningen äldre. Principschemai 

för lriodblandarsteg v isas i fig. 2; d!"1 

liknar som synes mycket cliodblandaren. 

yIan kan nämligen uppfatta triodell~ 

galler som en diod anod, men då triodcll 

\'erkar som ett förstärkarrör får man Pli 

\·iss förstärkning i steget. 

Pentodblandningen visas i fig. :3 och 

är i princip sak samma som triodbland

ningen, Skillnaden är endast att skär ll1l 

gallret förhindrar anodåterverkan, vil

ket ör mycket betydelsefullt. Såväl ho

trioden som h05 pentoden får man ['n 

\ l';~ blandningsförstärkning. Man rök· 

nar ,om rpt!el nwf[ att blandnjngsbranl

heten hos dessa rör är ca 0,3 g e ngn 

den branthet rören skulle ha i en 

\anlig förstärkarkoppling. Hos pento

den kan man 50111 bekant uttrycka för

stärknin g< tl som en produkt av stati5

ka hrantheten och belaslningsiJllpedan. 

,;ell. Detta uttryck är även användbal'l 

för cn pentodblandare. I formelll ersät· 

ter IYlan endast den »normala» branthf

ten med blandningsbrantheten, Då det 

finns pentoder med mycket stor brant

)1E't kall man även i en blandarknp plin!-, 

tronsf. 
MF'
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uppnå en ganska betydande blandnings· 

fiirstärkn ing. 

De i fi gurerna l , 2 och 3 \'isade blan· 

tlarkopplingarna kallas för additi va 

blandare. Orsaken till detta är, att sig· 

nalen och hjälpspännjngen tillföres 

salllma elektrod i röret; de två spän· 

ningarna »adderas». De additiva blan· 

dal'na har ett par olägenheter, ~om 

medfört, .att man sett sig om efter andra 

blandningsmetoder. Den första olägen. 

heten är den koppling, som uppstår 

nwllan signalkretsen och oscillatorkret· 

~t~ n. Denna koppling förorsakar nämli· 

gen, att en avstämning av exempelvis 

"ignalkretsen invt'rkar pa oscillatorn så, 

att den ändrar frekvens eller spänning 

(dragning). Man kan undgå detta ge· 

nom att insätta ett buffertsteg mellan 

osc illatorn och blandarsteget. Xl' strä· 

va n att utn Ytt j a mottagaren för ett stort 

frekvensområde, måste buffertsteget 

va ra av bredbandstyp, vilket i sin tur 

förorsakar besv ärligheter. 

Den andra olägenheten består i att 

c;~cil\atorspänningen kommer att upp· 

träda i antennkretsen, vilket medför 

risk för utstrållling. Denna nackdel :n· 

lägsnas genOll1 ett eller två stegs HIo'· 
förstärkning före blandaren, men detta 

fördyrar naturligtvis kopplingen i hög 

grad. I special mottagare med HF-steg 

och eventuellt buffertsteg utnyttj ar man 

"Illellertid alltjämt ofta additiv bland· 

!ting med utmärkt resultat. Fördelen iir 

framförallt det obetydliga brus, som 

al stras vid ad itiv blandning. ( ene· 

dan.) 

~H;LTIPLIK\TIV BL.-\~J)~I~G 

Tidigare nämndes alt man, för alt uuJ· 

gå de mindre önskvärda följderna av 

den additiva blandningen, såg sig om 

efter andra blandningsllIetoder. Sålunda 

kom mall på att leda ~ignal. och oscilla· 

torspänningarna till var sitt galler. Man 

kallade blandningen för multiplikativ 

blandning och efter hand utveck lades 

olika dylika blandnin g~typer. Vid mul

tiplikativ blandning använder man SOIl1 

nämnt, två styrgaller, ett inre och ett 

yttre. Det inre styrgallret reglerar ka· 

todemissionen, allt~ä totalströmmen, 

medan det ) ttre fördelar katodström· 

men mellan ett skärmgaller och anoden. 

Skärmgallret har härvid två uppgifter. 

Den ena består i a skärmningen av det 

yttre styrgallret från det inre -- för att 

förhindr.a återverkan - den andra gäl. 

ler upptagandet av de elektroner, som 

ej passera det yttre styrgallret. Dt'ssa 

returelektroner är till stort besvär i 

Jllultiplikativa blandare och många för

sök ha g j orts för alt förhin-dra de ras 

skadliga inflytande, bl. a. med h j älp 

av elektronoptiska anordningar. 

Det första muJtiplikativa blandarrö· 

ret var pentodell: i vilken man utnyttja· 

de bromsgallret "om yttre st) rgaller. 

För detta ändamål fordrar röret andra 
arbetsspänningar än när det drives som 
»ren» förstärkare och den erforderliga 

oscillatorväxelspänningen är mycket ~tor. 

Denna blandarkoppling uppvi,:ar icke 

några egentliga fördelar och utnyttjas 

dä rför sällan. Pentodens egenskaper 

80 111 multiplikati,' blandare liknar m er 

triodens som ren förstärkare och della 

kan icke sägas vara bra. För att råda 
bot mot pentodens olägenheter införde 

man ett extra skärmgaller utanför det 

andra styrgallret och då d tta icke h el· 

ler visade sig tillfyllest, införde man e ll 

bromsgaller niirmast anoden; härmed 

var man framme vid den s. k. heptodcll. 

En heptodblandare visas i Jig. 4; d l 

är denna koppling, som för närvarande 

• 	är den mest utnyttjade i vanliga rund
radiomottagare. Genom ändamålsenlip: 

konstruktion har man lyckats att elimi· 

nera många av de olägenheter, som tirli· 
gare vidlådde blandarrören, men m an 

kan likväl icke säga, att de moderna 

blandniugsmetoderna är idealiska. I de 
här omnämnda blandarrören tillförd 6 

signalspänningell det inre styrgallrcL 

medan oscillatorspänningen påtryckte~ 
det yttre. Man har även undersökt el t 

omvända förhållandet med oscillator. 

spänning på första styrgallret. Denua 

utveckling har lett till oktoden och 

pentagrid- convertem (fig. 5). I Europa 

har oktoden utträngt heptoden , men i 

Amerika användes »pentagrid » fortfa

rande i stor utsträckning. Oktoelens 

egenskaper lämpar sig endast i undan. 

tagsfall för kortvågsmottagning. Härf(ir 
utn yttj H~ istället företrädesvi~ hexodr r 
eller heptoder. 

Utmärkande för alla multiplikati\ il 

blandarrör är den relativt låga blalJd· 

ningsbrantheten. I medeltal kan mall 

räkna 0,5 mA/V, men den kan för \,js~a 

rör "ara betydligt mindre. En ann an 

Fig. 2. BlandarkoppJin g med triod. Oscillat?rspäll' 
ninO"en påföres i katodkret~f'n . \,,'nom kapacllansen 
gall~r.katod kommer oscillatorspänllingen ut i antenn· 
kreLen. vilket medför ri sk för utstrålning frän an· 
tennen. såvida inle bJandan'teget förrgås av ett 
HF·steg:. 

Fl 
05e. 

Fig. 3. Blandarkoppling meJ peutod. Oscillatorspän· 
nino'en påföres i o·allerkrelsen. Samma schema kan 
äve~ tillämpas för"blandarkoppling med triod enligt 
fig. 2. 
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Spolenhet i miniatyrutförande 


Fit< 1. 'polenhet i miniat) rutlörande 
fr;~ S,lenska Rar/ill AB. 

F ig. 2 l\lclla nfrek \ enol nms(ormator Sy 

ny konstru ktion fr n S" cIZ ., lw Ri/dio 
.4.8. 

./ 

S venska Radio AB, StockllOlm, börjaJe för 5 

år öedall till verka en spolenhet för Ung· och 

mcll alll'åg samt 5 kortvågsområden. Spolen. 

heten som på sin tid be~krevs i I 'opulär Rad io' 

väckt e uppmärköamhct på grund av sil t enkla 

ut rörande, ' u till "erkas vid samma företag en 

liknande enhet med formatet 60 X60X 80 mm. 

en 5torlt, k som bä ttre ps'osr till de nutiJ a 

min iatynletalj ern a. 

På ett s tat iv kombinerat med en t yå'~c k 

I ion "omkopplare (jmfr fig. l) äro fyra sIIol

,.ö r placl'rade. Rören innehålla små kärnor av 

lrögfr~ k'·e n sj ä rn . S polarna äro uppträdna på 

Tabell 1. 

Väglängds· 
omr de 

Band<;p rid· 
ning 

Spegel. 
frck en. dämp

nin g 
m ffi 

d B 

Lå ngvåg SO 
Mellanvåg 40 

40 52 49-52 18 
32-42 40-42 16 
25 32 30-32 15 
20-26 2 26 10 
15- 20 19-20 8 

, FREI TN. N jlt bandspridningssystem. 
POPU LÄR RA DIO, 1946 h. 2, s. 38. 

ruren och koppl ad!: direkt till omkopplarc:n . 

Genom axi ell försk ju tning ku nna spolarna 

trimm1s tiII rätt värde. Spolarna äro seriekopp· 

lade, varför vis, trimföljd måste iakttagas. 

:,r ~ t! spo];ysl ·me t erhålk~ en mycket god 

ba ll d~ pridlling. Kort vägsLanJen bli placerad.· 

rakt un rln varandra på skalan och upp taga 

u nger,i r hälften av IIlrYl1lm~t pa re pektive 

d~ l-k H lor. J11I[r lab ell 1. 

Ny !\IF-transformat.or. 

Fi g. 2 ,i -a r en ova nligt utformad spolko,,· 

.; truktioll ~om utvecklat s av samma företag. 

Den är huvudsakligen av;;edd för mellanfrc· 

h ell-kre tsar. Indukt un<rn ka n ändras ±- 15 "( j, 

gr' lIo m atl ~, ;tiindd mdlan dc t"a på käfllan 

placerade lindninga rna vari era_ o n jämrörel · 

, ' med en vanligt förekommande spoltyp med 

skruvkärna ,-i sar att en ickc ovusentlig fö r 

bätlrin " av Q-värdet från ca 200 till 300 upp 

nås. P raktiska fördelar med denna konstruk · 

tion äro och , a tt induktansinställningen är 

entydig (pa kon struktion er där kärnan ka n 

pa,ser a förbi läget {ör maximal induktan 

kunna för"å tliga feltrimnin gar UPPSl» och att 

i ett fill r spolarn3 kunna SIA mycke t nära var

ändra. Kopplingsgraden varieras genom att ~ n 

av spolarna vride i förhållande liII den andra, 

be värlig sa:, är det starka bru , som 
uppträder i mulLi plikativa blandare. 
Medan man vid additiva blandarkopp. 
lingar kan uppnå ekvivalenta brusresi· 
stanser på 3-5 kQ, ger multiplika. 

riva hl ndare ofta bru, resis lRn se r upp 

till 200 kQ. Detta är en betydelsefull 

fakLor, som man måste Laga hänsyn till 
vid dimensioneringen av mottagare. 

Av v d som agt torde framgått, att 
det inte ä r så enkelt att bestämma sig 
för den ena eller andra bl andarkopp. 

lin gen, då alla har hade in a för· och 
nackdelar. Vid planeringen aven ny 
mottagare är det därför alltid av stor 
vikt att man ägnar blandaren särskild 
uppmärksamhet. 

(Populcer Radio) 

F il; . 4. Mul tipl ikativ blandn.ing med hep od. Kopp
lin ~en lämpli J1; för kort våg. 

Fig. 5. Multiplikativ blan dning med »pentagTiJ·c on· 
verten. Förses rö ret med ett broms"alJer n ärrnll.!i t 
anoden fM en oktod, lt ofl a använt blandarrör. 
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fÖ R JN GE N JORE~ 

Bengt Tiste : Uppmätning av frekvenssvingen hos en 

Vid frel<venSUlodulation med 
sinusformad spänning aven bär
våg försvinner bärvågen vid vis
sa värden på modulatIonsindex. 
Denna omständighet kan använ
das för bestämning av modnh. 
tionsindex och därmed frekvens
svingen hos FM-sändar e. I ne
danstående artikel redogöres föl' 
den teoretiska. bal<grunden till 
Il6nna bestärnllingsmetod. 

n~ORI.. 

En frekvel1smodulerad spännings ögon-

Llicksvärde kaJl skrivas: 


dl) = Vo eos [cuot+ C1cuu/~ ) . in [ll] 


.dä r Vo = 
Wo = 

.1wo= 
Q = 

&

Genom utveckling av (1) i Fourier

~erie och efler n del mellan räkningar 
erhålles slulli O'en; 

+00 

11 ( t ) = VQ • ~ J,, ( / Iolu/ Q) . O (wo + -
n =-0:> +nQ) ·t (2) 

där J" (L1wo/ . ) är en Bessel-funktion 
av l:a slaget och n :te ordningen med 
argumentet L1coo/ Q. 

Av (l) framgår, att storheten L1wo/Q 
iiI' ett direkt mått på modulationsdjupet. 

AUlo/ Q benäm nes modulalioIlsindex 

(Idl betecknas i fortsättningen m,.. 
m, = Jcuo/Q 

Av (2) franigår, att den frekvensmo

J ulerade vågen består av elt oändligt 

antal svängningar med frekvenserna 
wo+ nQ, där - ao:-:;n:-:;+oo, således 

belägna på avståndet Q från varandra 

utmed frekvensskalan. Varje sådan 

(1) 
amplituden. 

omodulerade spänJl ingens nn
kelfr kvens . 
frekvenss\,jngen. 

modulationsvi nkelf rek \- e/l~ell. 
tiden. 

frekvensmodulerad generator 

J 
1,0 """kr\:-T--r-r--r----r-----.- ,-,-r---r-.---,----,--,---, 

\ -r- t--t---+-·-··-I--+--I---1I---j----i-- t-- -t--1 - j--

~ 
-~~\'-T-~---r--t--+--~-4--~--~-I I , r--+--+--~~ 

L1 .1 "'00 
, I 'Jo(mf) =2: (_1)1"\ [mT\f/en

- n!J 2 


\ n"O 
0,5 + ---t-,\r-- r----I- I 

+--1--\-\-,--1 --;---, I -~ - -r----t-- - -J------+.1----I 

t----Ir---t--+-t----II-_+-~~-t--f_____+-_j -----jr---t-- J

I'~ ~ 

Fig. 1. Kurva åskåliggörande funk tionen J o (m,). Denna funktion v~ 
am pli tuden hos bärvägen för en Irekvensmodulerad bärvAg [ör olika 
värden pil. modulat ion ind x ( mf l. Vid vis a värden pA modulations 
index försvinner bärvågens amplitud helt. 

svänonings ampli.tud är VO · Jn(mj) . 
En är IJn{rn; ) j= IJ_,, (m,) I, följ r att 

Evängningsspekt rum är symmetriskt 

kring bärvågen. I fo rtsättningen intres

serar enda5t bärvågen. 

Ur (2) erhålles ultrycket för bärvå

gen genom insättning av n=O: 
Vo -Jo(m/) . eos Wot 

Bärvågen är således en svängnillg med 

vinkelfrekvensen Wo och amplituden 

Vo' Jo(m, ) . 

Funktionen J" (mil åskådliggöres i 

fig. L 
Som synes, går funktionen genom 

noll vid "issa vä rden på m I' Detta inne

bär, att bärvågen vi de- a värdtm på 
m i upphör alt existera. Denna företeels 

möjliggör åledes en bestämning av fre

kvenssvingen L1wo genom avlyssn ing fl \' 

bärvågen i en selektiv AlVl-mottagart! 
vid variation av modulationsindex_1 Ur 
tidigare gjord definition, m,= Llwo/ Q. 
fram går att man, genom variati()U av 

modulatioIlsfrekvensen Q vid godtyck

ligt l1cuo, alltid kan erhålla ett mr, vid 

vilket bärv gen försvinner. 

l GRO BY, ?Il G: A M ethod oj MetlJari.n& 
Frequen cy Deviation. Re Re\'iaw 1 (1940) 
3. 473. 
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N Ä s T A N U M M E R_____________________________________________________ 
5vingen . 11.')u) , till dess atl bärvågen för· 

Sl lllner. Da erhidl(', frekvenss vingen ur 

satll]Jandet: 

Televisionsmottagare i PR 
där 11/ [ har e tt a l' de nedan an 1!i, Ila 

I näSla nummer l'il börj as l' fl artikel, ,·ri f'. omfattande ell ulförlig; IH" 
, kr ivning av ell lelev i.< ion smoliagarr . kons truerad för c1 1' 1 . venska [('1,· lärdena. 

~ i "ion .,ys temet. Det är fråga om en proj cktion8mott agare, föro",rlcl med För atl HI g öra vilket värde, som skaLl 
Philip,; proj f' kt ionsrör ;\ IW 6.. 2. som ger en bildqorlek al' 30 X40 cm. 
I, [ocl ellapparaten har hygg tS' 31" de dam b.a in g,r' njörel'l1a K Mo rIenselI 

använda~. neddrages modulationsspän

...h .r Pall/sen och artikel , rrien " I,"rge ur d.. n dan,ka tid , kriftell nin gen till noll, varefter den återigen 
I'opu la> r Radio. 

Det ma te rial som inga r i denna mot,"~a re fin n ~ till gä ngligt pa 
lång~alllt pådrage .., varunder antall't 

' , cnska marknad '· Il. och dd bör därför in le l' rbinrla n"gra , törre SIa · uppträdande minima i bärvågen räkna,; . 
[ig hct" r för en nagorlund a ru ti nerad amat ör at l .,j iil" tillverka denna 
II ppa raL Dock vill vi gärna anatla en mind re erfaren amatör -- och i 

Del vä rde på m" som skall använda:;. 

\ arje fall en nybörjar" -- atl ge " ii! r a hygge t, därtill kräver e1 ,·t no<, fralllg:u' al' nedanstående tabell L 
:d ltför mycket fackkun , kap och lan a. V i kan emell ertid redan nu a,·· 

löja alt POP( lL \R TIADIO har en annan. n;,~Ol f'nk lu re, tek "isiofl-' 
Det \' i5a r s ig i praktiken vara lätta,;l 

upparat Und fl' arbete. ' om' i beräklIar ha klar för publicerin ;r Olll na alt upptäcka bärY<1''' ;:nJinimum vid \'a· 
il OIl tid. 

Den . M'Jllotl agare, som skall allvändas 

, om i"dikatoL bör vara försedd med 

krU allfilter (,ch beatoscillator. f vI-sän· 

naren 111odulera~ från en tongenerato r. 

I'af"; frekven'l skall vara variabel och 

"tIggrant källd. Med frånslagen modu· 

ler ing inställ~~ s mollagarI'" och sändare 

)J a a m ma f rekvens. Motta"aretl5 kri· 

slal]filler ink,)pplas p å högsta selcl tivi· 

tel: och läm plig tonhöjd inställes pa 

heatoscillato rJl . Därefter inkopplas mo· 

nulat ionen, ol:h modulalionsindex varie· 

r a , antingen genom variation av modu· 

lationsfrek ver en eller genom variati()l! 

3\- spänningl"'n ( = variation av fr('kvens· 

riation enbart al' .:1(1)0 med Q konstallt. 

\\('n med en myck('t högt uppdriven 

selektivitet på m o ttagaren kunna sid

handskomponenterna bli besväran de, i 

s~'nnerhel I'id låg modulationsfreb'en~. 

Delta ill~(,' al alt ,idhan JskoJtlpo nelller· 

na ligga pa al'st,indet ~>. från varandra . 

.vh lningar lIled lägre ll1odulation .-fre· 

kvenser böra därför uJldvikas. 

r tabell 2 anp:cs n,igra uträknade vär

den för lllodulatiotl,frekvense r i p/ s . 

lid vilka härvågsrninimull1 skall inträffa 

för olika värden på clI'JQ. 

2,405' Ql 

5,519' Q2 

3,654' Q~ 

11,792 · Q4 

14,930' Q:; 

18.071· QI; 

T.-\.BELL 1. 

'Iri"illlulIl Ilr 2 ;:: 4- :; G I n (I/>6) 

'IIo,lu lation s· 1 


index In ( 2,40.) 1 ::> ..')1918.6,14./11.792114,930/18,071 118,071+:1 (n- 6) 


T.umLL 2. 

1(' \, . 2:1 5 k p " I 10 kp.'" I 20 h.l'!' ! 40 kp.' , ! 80 kp.',I 

.0 t . 2'1 
.02/ 2, 
.0a/ 2.7 
.04/ 2:1 
D.ö/ 2., 
.0 / 2,u I 

I 

20HU 

91t(j 

41<iO 
l IllO 

U60 
1118 

fl 32U 
:3620 
2 :no 
1 700 
1 3·10 
l laO 

16600 
{ 250 
,~ 620 
3 :WU 
2680 
2 210 

I100 kp/s 

I 
.13300 11600 
14500 18100 
9240 11600 
6 780 8480 
5360 6700 

S 5304430 



InO"enJ'ör Gustaf Hammariund:b . 

Förstklassig 3-kanalförstärkare 


Den :) ·kanalfÖrstärkare som kommer 

alt be_ hivas i det följande har utfor· 

Jllats m d häns yn tagen till de synpunk· 

ter suJI1 framfördes i en artikel i förra 
lIumr L av POPCLÄR RADIO.l 

För~tärkaren är dimensionerad för 

rrekvensbandet 20-15 000 pI ; detta 

jr uppdelat i tre kanaler med en hög· 

talare för varje ,kanal. Frekvensdelnin· 

fT n hal' utförts så, att kanal l överför 
~ 

Irekvensballdet 20--400 p/ s, kanal 2 

Lrekvensbandet 400- -2 500 p/ s och ka· 

1Ial 3 Irekvensbandet 2 500-1.5 000 p / s. 

Denria uppdelning av frekvensbandet 

",ker i en filterkombination som i fort· 

~ättningen kommer att benämnas »del· 

nillgsfiltret». 

Uppbygglladen av detta delningsfilter 

,ir avgörande för konstruktionen i sin 

helhet, då övriga delar iförstärkaran· 

liiggningen måste anpassas efter filter· 

typen. Det synes därför lämpligt att i 

första hand behandla principen för del· 

Il i ngsfiltret. 

))ELNINGSFILTRET 

I~nligt det förenklade blockschema, som 

atergavs i fig. 3 i artikeln i förra num· 

ret av POPULÄR RADIO användes tre 

parallellkopplade filter för uppdelning 

HV frekvensbandet i tre ,kanaler. Kon· 

~truktionen med parallellkoppling av tre 
filter medför ur beräkningssynpunkt 

,i~sa svarighetr:r, men medger för övrigt 

i stort sett fria händer vid val a,· filter· 

lvp. T roligen kunna relativt enkla filter 

använda.s, da fordringarna på snabb 

dämpninossökning i bandkanterna ej 

Den filterkombination , som kommit 

till användning i modellapparatens del· 

nin b<>sfilter, innehåller emellertid endast 

två filter men i stället tillkommer två 

extra transformatorer. Denna konstruk· 

tion torde vara att föredraga framför 

parallellkoppling av tre filter , då till· 

verkningen av tva transformatorer stäl· 

ler sig betydligt enklare äll tillverk· 

ningen av ett bandpassfilter. 

Denna konstruktion medger emeller· 

tid ej fria händer vid val av filtertyp. 

De båda filtren måste nämligen utföras 

med konstant impedans inom passban. 

det och blir därför något komplicerade. 

Principen för delningsfiltret framgår 

av fi g. 1. 

I figuren betecknar fl ett lågpassfil. 

ter med gränsfrekvensen vid 400 p/ s 

och f~ ett högpassfilter med gränsfre. 

kvensen vid 2 500 p/ s. Båda dessa filte r 

äro beräknade för karakteristiken Zo 
och vidare utförda så, att konstant impe. 

dans erhålles inom resp. passband. De 

äro sammansatta av två halvlänkar med 

en m·deriverad halvlänk på vardera si· 

~: 
fl 

'"JV 
--'I 

R I"'-' 
B 

C 

"'v R3~ 

D
f2 

I deIUlU och någt'a följande ar· 
tilllat· I<ommer en redogörelse 
att lämnas fö" beräkning och 
konstl'uldion av den i föna 
numret omnämnda 3-kanaIför
stärka ren. I dl'Ua avsnitt ge· 
nomgås förstärkarens allmänna 
1I(1IJbyg'gnad 01'11 klangfärgskon· 
trollen. 

dan. Genom m·deriveringen erhålles en 

jämn impedanskurva inom bandet. 

T l och Tz äro transformatorer med 

oll1sättning 1:1 och mittpunktsuttag på 

ena lindningen. Tl måste kunna över· 

föra frekvensballdet 20-15000 p/ s. 

medan det för T 2 är tillräckligt m ed 

frekvensband et 400-15000 p/ s. G är 

en oscillator för frekvensbandet 20
15000 p/ s med en inre impedans av 2 
Zoo Bl är en efterbildning av karakteri· 

stiken i lågpassfiltret och B2 är motsva· 

rande efterbildning för högpassfiltret. 

R I och Kl äro avslutningsmotstånd för 

lågpass· resp. högpassfiltret och har en 

resistans = Zoo Rz är ett avslutningsmot

stånd för frekv ensbandet 400-2 500 
pis och lika med 2 Zoo 

För alt klargöra verkningssättet h05 

detta delningsfilter har effektnivåer upp· 

ritats i fem olika punkter (A-E) inom 

detsamma. Dessa kurvor återfinnas i 

fig. 2 och har givits beteckningar, som 

motsvaras av de fem olika punktema 

A- E i fig. 1. I punkten A erhålles hela 

det fråll oscillatorn utsända frekv ens· 

bandet 20-15000 p/ s och effektnivan 

i denna punkt har angivits som O·nivå. 

Impedansen i denna punkt är 2 Zoo 

Av effekten inom frekven sbandet 20 

00 p/ s gå r ena hälften förlorad i 

balall5en Bl medan den andra hälften 

pas erar genum Etgpassfiltret och mot·lorde vara alltför stora. ~~ standet R I . I punkten il erhålles sålunda 
HAMMARLUND, G: Nagra synpllnkter på 

ljudåtergivning. POPlJLÄR RADIO 19.")0. h. 
12, • 417. 

Fig. 1. Principschellla lör fi;ir~ l ä rkaren' 

de] Il i t1 i'5 Glter. 

{rekvensbandet 20-400 p/ s 

effektdämpning av 0,35 neper. 

med en 

17 : I 
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Fig, 2. Effektnivån i olika punkter, A-E, i delningsfiltreI. Fig. 3. Block- 'h,'ma för 3·kanalsförstärkar rn . 

] 8: I 

mikrofo n, men m all måsle d ha en ~'" 

p arat gramrnofonförstärkar , för deQ,n a. 

då en högklassig nfdmikrofon ger l",· 
lydligt läg re spänning än l volt. 

BredLand förstärkaren M ä r en lv.\· 

stegs kraftig motkopplad förstiirkar 

där delningstransfonnatorn Tl t j änstg " r 

som utgångstran forrnator. Motkopl-" 

lingen är blandad slröm- och spännini!~ ' 

motkoppling, så avvägd att utgångsi rn · 

pedansen blir den för filtret riktig;] 

nämligen 2 000 ohm. Förstärkningen 

är vid rak förstärkningsku rva ca 2." 
n eper (10 ganger ). 

KL.~. ·GFAR SKONTROLLEN 

För-tärkaren är förutom med vanlig 

volymkontroll för edd m ed klangfärg~· 

kontroll för bas oeh diskant. Av dessa 

är ba_kontrollen den viktigaste. Denna 

må - t~ finna för att vid godtycklig ljud· 

tyrka kunna återge hela registret m ed 

den för örat rikliga tonbalansen . Dell a 

fö rhå lla nde torde vara känt för de flesta 

Ei a re, men det kanske inte skad r med 

en litet utförligare redogörelse för !lP II 

teoretj -ka bakgrund '!l. 

F ör aLL klargöra delta terges ell 

ljud tryckskurva för Ll »lIormalÖra ) . 

Ii ".. 4. Denna kurva återger örats kä m· 

l ighet vid olika frekven er och Ij udlryd. 

Vid l 000 pi ~ ä r ö rats kän lighet i ph H l 

räkna t proporti onell mot lj ud tryckel j 

,a·bar och dä rmed även proportion.l l 

mot den påtryckta spärllJingen. Det gäl . 

ler alunda full överens tämmelse mel · 

lan phon-skalan och den påtryckta spän· 

nin gen i dB räknat. Derm8 proportiona· 

litet gäller i stort sett för Irekvensbandet 

20 -400p/5 

1nont l å~~passfiltrets pa baud f" rh Ile 

I, alans i dclnin gstral! fo rm aLorn Tt, \ ar· 

fö r s lor dämpnirw erhålles mot p unk· 

teu C för frekvenser under 400 1'/ . 
Utanför passbandet blir iilteri mped 11' 

~e.n imagi n ä r och Lo taIreflexion erhål· 

les. Balans fö refinnes ej längre i tr ns· 

formato m TI , varför' f rekvensbanJ et 

400-15000 p/ s rhålles i punkten C 
med en e ffektdämpning av 0,7 nepe r. 

Impedansen i denna p unkt ä r Zo/2. 
I delningstransformatQrn T!l sk r en 

liknande uppdelning. Av energien inom 

frekvensbandet 2500-1 000 pi går 

sålunda ena hälften förlorad i balansen 

B2, medan den andra h älften p as er ar 

genom högp a~sfiltr t och motst nd t 

R3 • l p un ~ tet Derhillle sålede fre· 

kvensbandet 2 500- ] 5 000 pis med en 

effektdämpn ing av 1,05 neper. 

Inom h ö.gp assIiltrets passb and erhål· 

les balan s i T2, varför stor dämpning 

erhålles m" t punkten E för f rekv nser 

ovanför 2 ~ OO p/s . F ör frekvenser uno 

der 2500 1'/' är emelleltid filt erimpe· 

dansen im agillär, och i punkl n F. e r· 

h.Hes sAlu ,uh frekv ewbandet 401. 
2 '-00 r / s rued en effektdämpnin g av 1, 
!Ieper. l mp r'dansen i delma punkt är 2 
l , eller d en amma som vid osc illatorn. 

Eftersom kra ft förstärkarn a -kola an· 

slutas dirckL till punktern a B, D ch E 
iir det cg ntligen spä nningsni\ åerna, 

"om intres I rar. I punkten B erh ·· lIs en 

dfektdärnpll ing a v 0,35 n per , m en ef· 
tersom det '.amtidigt ke tt en halveri.n(Y 

a sändning;impedanspn blir pänning " 

dämpni ngen 0,7 neper. I p unkten D er· 

hålles p li samma sätt en spänn ingsdämp. 

Iling l , neper, medall i jJ unktell E spä ll' 

l1 ingsdämpningel1 är densamma s In 

effektdämp ning n eller 1,4 neper. 

F ör att rh Ila hög ta m ·' j li6 spän. 
n ing vid ingå ng Il till kraftför tärkarna 

iir de t angeläget att h lIa fill rkarakte· 

ristiken h ög ~om möjligt. Med hög 
fil terkara ter iSlik följer emeller tid dels 

stora värden p a i lågp assfil tret ingående 

induktan er dels stor primärinduktans 

i de båda delningstransformatorerna 

"peciellt 1\, som skall överföra frekvens· 

bandet 20- 15 000 p/s. Med hänsy n till 

möj ligheterna alt tillverka dessa induk· 

tans r och delningstransfo rmatorn T t 

har filterkarakteristikf>n fastställts till 

1000 ohm. 

B räkn iu och konstruktioll av filter 

och transformalorer k onuner alt be

handlas i en senare arl ikeL 

3·KAl\ l LFöRSTÄRJ{i\HE!'I1S upp

BYGGNAD 

Ett blockschem3 över förstärkaranlä;.:g · 

1Iill{! en vi sas i fig. 3. 

Snlll f ramgår av fig uren är dCJI salll · 

l1Iilllsalt aven bredbandsförstärknre 

1:VI) för frekven5band >t 20- 1500 
p: ' ~ . J (,t ovan besb.rivna deln ingsfil tret 

"all1 t en kra ftförstärkare FJ - f l för 

\"ul'dera kanale n, De s utarn f inn ell 

\' uri abelt l ågpa~. filter (fo ) m d gräns· 
frek\- nsern a 7 SOO, 6 000 och 4. 00 
p/ s. Bred handsförs tä rkare n är av~edcl 

a lt anslu tas direkt efter likrik taren i en 

lokalmottagare eller d istall'lll oltagare. 

Ing ngsspän ningen kall ar a l vol t för 

ful! uuyrnittg av resp. kanal 'r. F ör· 

·tä rkaren kan äv'n anslutas till en nål· 

2500 - 15000 pIS 

http:proportion.ll
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Fig. 4. Örals kä r"l i gh~ t vid olika frr k,,' n, CT och ljudnivärr . 

öve r l 000 p/ . För hekvenser under 

l 000 pi s däremot verkar örat som en 
kompre ionsförstärkare, så att käns!i", · 

helen i phon räknat ändras snabbare än 
spänningen i e1B. Detta förhållan de är j 

storl sett likformigt inom det för rund
radi o använda ljudstyrkeområdet. Man 
brukar räkna med att detta område om
fattar 30--70 phon. 

Man kan därför ur dessa kurvo r be· 
räkna, ilken spännino-sändring som er· 
fordras för en viss sänkning av ljudstyr
kan i phon och räkna med att dessa 
kurvor gälla inom hela rundradioområ· 
Jet oberoende av vilken ljudstyrka man 
utgår från. I Hg. 5 återfinnes tre sådana 
kurvor. Av d "sa motsvarar ku rva l en 
~äI!kning av lj udstyrkan med 8,7 phon 
( l neper). F ··r att ås tadkomm a en för 
örat likformig sänkning av ljudsty kan 

måste sålunda i detta fall spänningen 
sänkas med 1,0 neper vid l 000 p/ s 
medan den vid exempeh ·s 50 pI s en· 
dast behöver sänkas med 0,4 neper. 
Kurvorna 2 och 3 motsvara en sänk
ning av spänn ingen m J 2,0 resp. 3,0 
neper vid l 000 p/ s. 

Denna baskontroll utföres understun· 
dom med kontinuerlig reglering s. k. 

fy siologiskt riklig vol. mkontroll men 
det har här ansetts lämpligare att 
utföra den i lre steg av den sLorleksord· 
Il in o- som Vl as j fig. 5. iIl man i tället 

göra en fysiologiskt riktig höjning av 
I" uclstyrkan, åstc detta ske efter spän
Il ingskurvor, om äro spegelbilder av de 
j fig. 5 vi ade. D Ea kurvor vi ~ a s i 
fig. 6. 

De nu omnämnda sex klangiärgslä
gena ha anslutits till en 7 ·läges omkasta. 
re med rak förstärkning i mittIäget och 
tre lägen med »stark» bas och tre lägen 
med »svag» bas på vardera sidan. 

Vid mottagning av orkestermusik bör 
rak först ärkningskurva användas om 
programm t återges med samma ljud. 
s I rrka i phon , som förefinnes i konsert

salen. Denna ljudstyrka torde i aIImän· 
het vara för hög för normal radioåter· 
givning och man kan då sänka densam
Illa samtidigt som man genom en av

passad baskorrektion bibehåller en kor· 
rekt tonbalaIls. En sänkning av ljud· 
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styrkan med g,7 phOll JllotS\ ras av 

»slark» ba;;, läge l, på baskontrollen . 
En sänkning av ytterligare 8,7 pholl 
m tsvara av läge 2 os . 

Vid atergi ning av tal kan det under· 
stundom ara önskvärt att åLerge detta 

med större ljudsl rka än den i studion 
förefintl iga; detta bör i så fall ske med 
en förstä pk ning kurva med försvagat 
basregi ter. En förstärkning. kun a med 
»svag bas» kan även komma till all· 
vändning för begr änsning av lönt ingar 
med låg frekvens, s som nätbrum m. In. 

vid distansmottagning. 

En klangfärgskontroll av diskantre· 

gistret är knappast nöd ändig för fysio· 
logiskt riktigt återgivning, men d t kan 
ändå ha sitt intr se alt kunna variera 
klangfärgen för det övre registre t. Ett 
diskantuppdrag kan exempelvis under· 
stundom, om störn ingsnivån är mycket 
låg, vid distansmottagnin o- användas, 
för att kompensera den ökade d ämp· 
ningen för höga frekven er i mellan· 
frekvensbandfiltret. En försvagad di · 
kant kan användas för begränsning av 

störningar men diskantavskärningell 

är givetds inte så brant som i det vari· 

abla l gpas filtret. 

Diskantkontrollen regleras lik uffi ba .- · 

kuntrollen aven 7-Jäges omkastar , me,l 
rak fö rstä rkn ing kmva i mitLläo-et och 
tre lägen »stark diskant» och lre lägen 
»svag di kant» på vardera sidan. Dis· 
kantuppdraget har inla ts i b redband· 
förstärkaren återkopplingsled med.lIt 
övriga klangfärgskontroller liggn fön

fö r!'la fÖl'Slärkarsteget. 

D IniJlgsfiltret är i huvudsak utfö rt eli
li gt den tidigare angivna principen. 
Delning transformatorn T1 är anpas ad 
till bredbandförstärkarens slulrör o h 
har en impedansomsättning av 2 300 til l 
2000 ohm. Konstdämpningen D pil ta 

0,5 neper har tillkonunit i avsikt att fu r· 
bättra impedansen mellan d båda del · 
ningslran formatorerna. Detta vlsacJ.. 

sig lämpligt, då dämpningskurvan för 
mellankanalen uppvisade vissa ojämn. 
heter på grund av mi anpa ning 
bandkanterna. 

Delningstransfonnatorn T2 har (' Il 

spänning50msättning av l :4, för all 

kompensent den högre dämpningen för 
kanal 2. Transformatorn T3 har likale· 
des en spänn ingsomsättning ay 1:4 och 
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Radiolänk för television 


I sam!.au.[ m e.! firaucltl av 100-ar,lIIinn,· t al' 

nedläogningen av telefonkablar ll1 e llan Fn;.;

Ittnd och Frank 'ikF anordn ad BBC reporta~, " 

utsä ndnin gar fra n framk botl r ll. Hän·id UI

nyttjadt" :'" nya anläggningar för lllikroYJ.g~]äll

I-.ar . Mellan C"Jai s och London hade man ~å

lu nda anordna i en TV-raoiolänkförbinrld, ,-, 

010 4, Jänkar. ] ) " <01\ arbetad e pä my c:ht hö" " 

r r"kven-~ r olll k ring 5000 '\[p ,' o. R r portagl" 

progrämmet up Hu,:!":; lned \'3nliga t e l(~ \ j ... ion~

k,rme ro r., och d . s -a fick modul"ra ell s ändan' , 

arbetand r' pli GilOO }[p ' ~ , monkrad i omerlel· 

I'al anJulninj; iII en paraholi~k SPl'gcJ. som 

r ik tade, mot e n punkt på eng ·J , ka kmten . 

:-;winG,utl' , där lIlott agareapparaturen var upp

, 1,,11 01 . A\' - tundd mellan Calai, och Swin,~"iI

"lr ' 3 ·1 -\'<'n ~ l. miL i tredj,: radiolänk en Ita ' 

Frankrike - England 

de Inan från början tänkt -i ;.; att använda en 

~änd a re , som arhetad e pa 187 "['p/s. mpn 

..!clllla vi , ad e , ig inte fUlI g"ru ulan man fick 

i ,iHa ,;tund byla ut den mot pn ~ änoare fö r 

6.5 '\1)1.'5. Della \'ar en IJ e~\ ikelse för nBC, 

"om tänkt sig att provet "kulle ut,·:, ]utande ut· 

föras med de trans portabla anläggningarna 

för In\ ckd höga frcb'cnser. 

Samtli;<a antennanläggningar I'ar mon le rad, ' 

på höga byggnader, t.. x ll1pe]vls - i ~ta radio

länke ns matlagare i en torn pa Lomlons uni· 

\ (,,.'ilet, medan länken i Swinga te vjo engebka 

kll ,-tl'n var monterad i en mas t med en höjd 

uv ca 100 III tillhöranoe en a\' RAF: f! s mla 

radar , tationer. 

Programmet ,oick 1I1miirkt och bildbalitl'll'll 

\ar tilllred sstälfande. 

tl' nllPn 
\ e.r. 1\ogo'rann in. 
, tällning var nöd· 
\ ändig för att 
inte pa " c rande 
fart) g; i EngeJ.i
ka kanalen "kul
le föror saka fao 
oing . Neder, !. 
Rik t ant ~ lIl1 e n pa 
Lonclons univer
sitet. 

all.'iells tillräckligt med ett 6V6. Maxi

mala uteffekten är för kanalerna l och 

2 ca 5 watt medan den för kanal 3 är ca 

3,5 watt. 

HögtalarfIl för kanal l har en dia

meter a" 13 tum och en ba~ rcsonans nå

got under 40 p/ s. llug,Lalarna för kanal 

2 och 3 bildar tillsammans en s. k. kom

bin ationshögtalare. 
(Forts.) 

har lillkomm it för att även för kanal 3 

komp Ilsera fiir den högre dämpningen. 

Genom att på detta siltt höj a späll

niJlg n för knalerna 2 och 3 hlir de

samma Il agot högre än för kanal 1. Av

~ltllning5mol5tånden för des~ a båda ka

naler ha eme.lertid ersatts med poten

Liometrar, varigenom det blir möjligt 

aU anpassa utgångseffekten från de tre 

kraflförstärka n a med hän SYll till verk

~' 

lIillf!'sgraden h05 resp. högtalare. Denna 

anpassning av högtalareffekten blir gi

vetvis en engångstrimning, varför de 

ovannämnda potentiometrarna icke fin

lias åtkomliga på frontpanelen. 

Samtliga kraftförstä rkare äro 2-stegs 

kraftigt Illotkopplade förstärkare med 

en utgångsirnpedaus av ca 0,2 ohm. U t

gang,l'teget i kanalerna l och 2 utgöres 

av ett 6L6 medan det för kanal 3 har 

~o 100 zoo ~ 1000 tDOO 1000 10000 Il<IOO p; , 

-f 
~~ ICIO wo ~oo IO()O '2.000 5000 10000 \:5000 pi .!> 

- -f 

Fig . .J, Kw'vor \i ~alldt' erforderlig ~~ännin~~ändring, 
vid ol ika fr ek\enser vio sänknil7g av ljlll],lyrkan med 
R.7, 17.4 och 26,1 phon. 

Fig. 6. K lln (,r \ i,and ,· erforderlig spänlling ,.änrlring 
\' id olika frpkvrn ..e r vid höjlling a\' ljud>l yrkan med 
8.7, 17 ,..~ och 20,1 phon. 

I l 



FÖR AMATÖRER 

Enli.el 4-rörs ~-' M -mottagare 


_h den lwlläntlsl\a 1'lllliotidslu'jf
tell ]{ ~t d i o H u l l e t i Il ha r 
POPULAR RADIO fäH mot!aga 
en be'i ll'ivning- aven enl{e.) FM
mottagare, i vill{en en nmlig 
hexod användes som F~U-(lete){
tor. 

D el råder knappast tvivel om, aU det 

för FM-mottagare i framtiden kommer 

att finna~ n mycket stor marknad. 

Dett a hänger samman med de möjlig

heter att å3tadkomrna förstklassig och 

~törningsfr i rundradioll1ottagning som 

föreligger vid FNI-mottagning på UKV. 

f synnerhet i storstäder blir fördelarna 

m -·d FM-rundradio !l1vcket påtagliga, 

och det förefalle r ganska sannolikt att 

17VJ-sändningar i framtiden - iiven i 

~verige -- kommer att bli viktiga och 

värdefulla komplemelJt till rundradio

~iindningarna på låJlg- och mellanvåg.1 

Den FM-mottagare som skall beskri

\ as här är inte lJämnvärt nwr komplice· 

rad än en mottagare för amplitudrnodu. 

lering. Sålunda finns det ingen di:3kri

minator med kritiskt kopplade och däm

pade kretsar, vars justering kräver till· 

gå ng till laboratorieinstrument. I stället 

används S0111 FM·deLektor en vanlig 

hexod och utgfll1gsspänningen från FM. 

detektorn är så hög att den kan direkL 

påmatas slutsteget utan föregående LF
steg. Mottagaren har inte särskilt hög 

känslighet, och är användbar i första 

hand inom ell FM-sändares inre räck · 

\ irldsarea, där någorlunda hög fält· 

-tyrka är för handen. Den innehåller 

f: ndast 4 rör + likriktare. Den kan bli 

perfekt trimmad med hjälp av d ' n enk

last.e signalgenerator och särsk il t för

delaktigt är aU det inte i mottagaren 

' F. n. finns rl et en försökssiindare för FM i 
6' ng i StockhollIl. Den är !,å 1 k W och arfu>
I Jr t . v. pa frekveiLen 41,62 Mp.' " 

ingar några speciella typer av rör eller 

[lag ra sv ii ranskaffbara komponenter. 

Enkelheten hos kopplillgen och den 

höga känsligheten hos den speciella FM

de-tektor som används är oobå betydan

de fördelar som bör ge nya möjligheter 

för dimensioneri ng och konstruktion av 

kombinerade AMj FM·mottagare. 

Den FM·detektor som amänds i JllO' 

c1ellapparaten påminner i någun mån 

om »gated be am tube·kopplingen», som 

först beskrel's av Adler~; men i modell

apparaten används ett normalt blandar

rör av oktod- eller hexodtyp, som arbe

tar vid normala arbetssp~inningar. 

Kopplingen är dock illte In'. Den ung· 

har hittills denIla FM·detektortyp inte 

fått någon J11era vid~träckt praktisk all' 

vändning. 

DETEKTOlm.OP]'U:\GE:\ 


I flergallerrör av typen hexod, heptud 


eller oktod finns det två separata st yr


galler. Om en signal på fö res det första 

gallret närmast katoden, kommer elek

tronströmmen att styras av den pålagda 

gallerl'äxelspännin gen . Efter att ha pas

serat det första positiva skärmgallret 

bromsas denna elektronström upp av df t 

andra negativa kontrollgallret och ett 

elektrol1moln utformas vars täthet beror 

på elektroderllis"ionens stodek från ka-

Fig. J. Den färd iga FM-moltag.al'en med påmonterat indikatorinslru· 
ment (a"l'lt alt använda,. vid avstämningen till F .\I-st alionenl. 

er -ka vetenskapsmannen Zakarias fick 

1940 ett amerikanskt patent på denna 

koppli ng och han följd e. 1941 av Kal· 
m.us, som beskriver prakti",kt t aget 

samma sak, men al' okänd anlcclnilt~, 

" \DLER. R: A Ca/ ed Be(lIn TI/ be. EIet.:tro
Ili r.~ 1950 nr 2. !; _ A2. 

toden. Genom influensverkan mellaJl 

elektronmolnet och det andra kontroll

gallret kommer en liten kapacitiv ström 

alt uppkomma i den krets som är för

bunden med detta andra styrgaller. 

Denna ström är förstärkt genom _att 

Illan avstämmer kretiien till den ink oll\

21 :1 



II ande signalens frekvt: ll s, \' ilket re ·ul

te rar i en ganska hög HF- pällning på 
andra kont rollgallret, som \ i f e llans

frekvens n liggcr 90 ° fa"för kjuten 

i f-- rhållande till i ilgå ng~ pänningen pa 
grund aven kapacitiva kopplingl' lI . 

Om frekvensen hos i ngångsspänninge ll 

varierar, ilket är fallet med n F M

signal, kommer också fasskillnadcJ1 

mellan våxelspänningen på de bäda 

gallren aU variera. Då häda gallren 
kontrollerar ,anoo trömmen och dera., 

~ammanlagd ' effekt är avhängig av fas
differensen. kommer anod tlömmen att 

variera, Ont ingångssigll alert- frek en 

höjes eller sänkes. Lyckligtvis kan det 
samband som här föreligge r göra;;; lin

järt med mycket enkla medel. Om d'n 

yttre k retsell som är förbunden till 

det andra st yrgallret (skärm gall ret) har 

d t rätt a Q. l'i~rdet o h är a stämd till 
Lärfrek enSf!ll hos F_VL ignalen, J.-ommer 

kretsen att arbeta ;:om en m ycket god 
FM-detektor. 

l" Pv
~ 


Fig. 2. Ku rvu vi"a nJ · h u!' <l l1olbt r öm· 

men ändra i FM-detektorrörCl vid ay
stämning 11\' F M -d tek torkretsen Öl r 
och under FM-, än(b.rl'n ~ härIn' kl pn". 

Figur 2 visar hur anodströmrnen 

\ an rar när in " ng 'si gnalens fr b 'cns 
I an ra Ö\'/"I" och undcr bärfr k \ en en 

fo. Den IinJ.ira delen är fltmill tone så 

Ji njäl' som de bästa diskriminatorkopp
lingar teorel iskt kan bli. 

Det linjär l området beror al' Q-värd l 

hos den yll r,~ kret -en och detta ka n j u

,leras med h. älp aven parallellresistans, 

för att anpa sa kre t en till d t fr kvens

, ving, som föreligger hos den signal, 
-om skall Ir ottagas. E n mera el(~g ant 

metod är ngiven av Adler och består 

i tt man anbringar återkoppling till 

anoden f rän den yttre kretsen, varvid 
man uppnår den önskade dämpningen 
IItan förlust j förstärkning. 

Den .amf'litudbegränsande verkan 

~om uppnå" i denna F :'VI-detektor är 

22:1. 

my t:ket god, ehuru d t kan ant , att 
gated beam tube (se ovan) är bällre 

i d tta aveend . ITur • om helst är nå

gon ä rskild amplitudbegriin arp onödi 
i denn a motlagarekoppling, om man 

encla:t har en ignal av li lIru('klig ~t)'r

ka, som föror-akar en total iindring i 

anod ' trömmen av omkring 0,2 m eller 

mera. D n lagCrekvcll ' p"nll ing, om 

erhåll är da tillräcklig för att Jirekt 

dri a tt J utrör. Om ett rör med hög 

branthet användes är det t. . m. ut· 

r mme fö r att anbringa mUlkopplin "" j 

lulste CTeL, evcntuellt då kombin rad 

med frekvenskurvekorrigeri ng. 

Beträffande de rör som kan komma 

till användning i FM·detektorn, S' är 
e,'cmpelvis P hilips AK2 m ycket lämp. 

ligt, men ty ärr är detta ett r ör av den 
gamla 4-volts typen. Röret 6 n är näs· 

ta n lika bra, men fordrar något h öo-re 

... kärmgalIerspäntu n ' . R öret 6A 7 är 

ock å bra, men utgångsspänTlingen blir 

lägre. Detta är emellertid ingen nackdel 

om mottagaren skall användas tillsam· 
mallS med en tillräckligt kraflig LF-för
stärkare. 

Del är mycket sannolikt, att en hel 

del andra rör, med del1. angivna upp-

Fi~. ::l . . ä rbild 3\ a\ , läm ning,l..reht· 1I i F" !-rnolt a~a r(· n. 01 , p·era den 
l illa s lin gan som uniiringats rörlig i nä.r1H' lcn av aV; lämning,kre lsen . 
Den un vä nd .. , för fina\·, tämni ng al kre l.,pn till FJ1-sändaren här IIg . 
D 11l<l1l arh.-tar på höga fre kven Q, ·r. rnr.~tc Jd uingarna gÖI;\'- korla . 

byggn aden av st)'!"- och skärll1g:aUer ka n 

använda för samma ändamål . Det är 

mell r lir] m) cJ.-et vi kti gt, att apacitan

e ll m lIan kontrol\ crallren är sä l· CI SOI11 

möjligt. 

MOTTAGARENS 1\0 'S'l'IWliTION 

Ehuru det är möjlig t att b YCl rra en f HI.. 
mottag r , som u luta~ llled denna typ 
av F 'l-detektor. så å r el t ju så; alt fre· 

kvensen , p \'ilken FM-stationerna sän· 

de r, är {) anska hög. 1an kan därfö I 

räk11a med, alt rör n arbetar mera ef

fektivt \ id n lägr frekvcns_ Detta gör 

det önskvärt, alt man använder en su

perh terodynkoppling. Å andra sidAn 

har det visat sig, att delekt rn arbeta r 

bättre på ganska hög frekvens. Dettn 

kan vara cn fördel, då MF·förstärkare ll 

j u ma~te h a ganska tor bandbredcl. 

Beräkningar visar, att en mellanfre
kvens på 20-25 'Mp/ vid anliga Q

vä rden på retsarna ger ett till räckligt 

brett baud för FM·mottagnin cy Vidare• 

är det en fördel, att denna mellanfrf'

kvens fall '[ inom det område, om täc

kes av normala signalgeneratorer ; ck 

induktansl'ärden som fordras i motla
garen i mellanfrekvensdelen är chi! 



Ja un gefär av den storlek, som normalt 

användes för kortvågsområdena i van· 
Ilrra motta rrare. 

I MF·för~lä rkarsteget b ör man an

I ända ett rö r med hög branthet. Ett icke 

;jverbryggat katod motstånd är nöd än· 

"i ~ t fö r att tillräcklig stabilitet skall 
,· rnås. 

Bruset i denIla mottagare är inte så 

besvärand , och praktiskt taget vilket 

1l10defll t blandarrör som helst går bra 

för F M· ignaler i denna koppling. Då 

lIlall kan r" kna med att det und r de 

kommande åren endast blir möjligt att 

få in en enda FM·stat.ion på de fle -ta 

platser i Europa, är det ingen anledning 

-att . h ålla p å med av tämningsmöjlighe· 

ter i signalkretsarna. Grovavstämningen 

"ör med en lufttrimmer och fin avstäm
nill cyen kan "ke aenom att man vrider 

på ett kortslutet varv (se fig. 3!) i när 

heten av osciJIaLorspolen till dess att rätt 

fre kvens uppn ' . Kretsen är fast av

~Lämd med hjälp aven trimmer och nå

gon ändring är knappast nödvändig 

annat än om man byter antenn. 

1_ .,_ 1;; =3--30 pF tri mnlt 'r 
C~_3 = 500 pIC g.limmer 
e, = .56 pF kcrami5k 
CO= 100 pF glimmer d. kerami,k 
C " _ 12_ ](; = sc text 
" -9- 10- 13 1-1_ 17_ 22 = 2 000 pI" glinu ner 

Cu _ 1s -' 47 pF glimmer eJ. keram i ~k 

elu = 2 000 pF papper 
C20 = O,OS "F papper 
C21 = 0,01 .//F 

23-2 1-2~ = 16 {' Fj4S0 Y el.-ly l 


390 pF glimmer el. kerami,ik 
( 27- S00 pF glimmer el. keramiok 
C~R=50 I-,F/ 12 Y el.·lyt 

C26 

R1 = 22 kD l W 
R~_8= lSO Q % W 
R~ = 47 Hl 112 W 
R4_ = 22 kD l/Z W1 3 
R.'_ 21 = 1000 D % \';' 
R JS= O,l i\W l,{, W 
R7 = lS Q ljz W 
Rg= 4700 Q 1f2 W 

10 kQ l/~ WR10 =
 
Ru = 270 Q % W 


470 QR12 = 
R l4 =0,47 MD pot. meter 
R1;;=0,22 ,W l W 

3300 Q l W R16 = 

Stycldistll 

Rl~= 2 MQ l/~ W 
RIQ = lOO Q V2 W 
R2o= 150 D l W.;' 010 

R~ ') = 0,22 MD % W 
R23 = l :-.in pot. meter 
R2 l = 1 1.0 J/~ W 

6K8 6AI och AK2 

RA = 22 k.0 6800 Q 
RD = 47kD 33 kD l W 

RE = ev. shunlmolslånd 
= 2 varv isolerad, mon leras på insid an av L~L1 

L~ ~ 3 varv l mm, 12 mm 1>, spolens brerl rl : 
10 mm 

1,3 - 4 varv l,S mm, 12 mm C/J, spolen! bredd: 
12 mm 

I närhel en av L3 aobrigas ett kortslute t van . 

30m kan vridas i förhållande l il1 L3 . 

~~l =ca ] ,5 pH 

L G 


DR = 10 H. 60 lilA filterdros5el 

T = 2X 280 Y, 60 mA etc. 

Yj = ECH21,42 etc. 

V2 = EFSO, EF42 etc. 

V;l = AK2, 6K8, 6A7 

Likriktarrör A21 


I'R.\KTISKA Tll'S 

VleIlanfrekven.kretsarna kan av täm· induklionsdetektorn är gan ka känslig jordning av primärspolen i nättransfor· 

mas med hjälp av trimmerkondensato för störande brumfält, arför placering matorn kan medföra förbättringar. i 

rer. Den induktans som erfordra är a n ättransformatorn bör ägnas stor brumhänseende. För att få bort det 

ungefär I,S ,uH. Man har fu nnit, att omsorg. D s utom har det visat, sig, att Fort . pd lid. 29. 

Fig. 4. ~ ~t-mo ltagarens principschema. 
Kond en.'alofcrna e, och c, U, varia bla 

C 2.0 

trilllnwrko den atorcr. 
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fÖll SÄNDAREAMATÖRER 

Nybörjarens antenn 

Av förste telegrafassistent Sune Baeckström 

MATARIJWl'IINGEl\. 

Vi börja med den i artikeln i III SJ . ,'10' 
omnämnda dubbeltrådiga mata;'led

ningen eller feedern, 80m skulle ö,-e r

föra högfn kvensenergi från sändaren 

till antennen utan att själv utstråla nå
got nämnvärt av högfrehens. Den ut

göres av tva parallella trådar av ante'nn

wire eJ. d yl., vilka sammanhållas till 

rätt inbördt~s a,'stånd medelst en sär

skild typ a, isolatorer, 5. k. feed erspri

dal'e, av något lågförIustmaterial , t. ex. 

högfrekvensporslin el. dyl. A \'stnn drt 

mellan tråd arna brukar ,'ara l( 1.'1 

Lm och avs L ndet mellan spridarna om

krillg en halv meter. Se fi g. L An 

bringas spridare för glest, or akar detla_. 

att trådarna vrida sig samman eller »slA 

ihop» vid h lasväder, För tätt med spri

dare orsakar, att matarledningen blir 

för tung och gripes för kraftigt av , :nd , 

stötar, varvid antenntråden; som matar

ledningen "kall sluta vid, blir hårt at!

trängd och kan brista ,-id bla5v~d, [' 

eller när sn;, och isbark necltyn<.:.! hela 

anordningen; isbarksbeläggnin.'t~r kun

na f' ooa manga ganger större diameter än 

tr darna. 

Hur en spridare bör fästas med s . k. 

najning vis a, i bild 2. Anordnillo-en be
.. o 

namnes ofta »stege». Dess karakteris

tiska imped11lls, dvs. rI(~n impedans, som 

ledningen s\..ulIe få, OIll den vore oänd

ligt lång, bl ir med de här angivna måt

ten omkring 400--600 ohm. 

,. Dä~ de lo'.: ala förhållandena ej äro 
lamphga för uppsättande av »<, tege», 

kan man använda de moderna s. k. 

bandkablarn a, som numera finnas i 

handeln för billigt pris. Man skall i 

24:1 

della fall ,'älja den t) p, ,'ars karakte

ristiska impedans är 300 ohm. Då den

nas impedans nagot ändras vid fuktioc 

väderlek. bör kabeln före uppsättning 

ingnidas med något ,'ax, S01l1 hindrar 

fuktighet att »31å sig» pi! kabeln_ 

GE:\"O:\J]<'ÖRIl'IG.-\R. M. l\I. 

För såväl »stege» som bandkabel gäl

ler, att genomförino-ar j väo o-a r o d,,1 b ob' ~. 

helst böra göras med ordentli o-a °ellOI11o o 

förin r'si olatorer. De"sa böra avlastas 

från di rekt dragpåkänning medelst »8\'

bäming» av någo t slag. Beträffande 

bandkabel har man även att tänka pa 

att den vid geno mföri ngar oeh andra 

fästpunkter ej sönderbrytes genom att 

»fladdra» j blåsväder. Fig. 3 \'i;;ar ett 

exempel för »ötege» och fig, 4 ett f>Al'IJI

pcl för bandkabel. Man skall även kom

ma ihåg, att vid väggen låta feedern 

göra en liten hli~( ~ nedåt, ,-<I att det blir 

r.lroppam i~ning för regm11tten. så att 

detta ej längs trådrn rinner In lIlot 

\ä1gen . 

Ofta är mall emellertid nog tvungen 

att som »genomföring» hl,lt enkelt 

klämma in feedern i kanten av ett föns

ter el. dyl., då mall ej kan behandla 

husväggar hur som helst i en hel del 

fall. Mrt[ då skall man åtminstone tänka 

på droppanvisnillgen för regnvattnet ~a 

att ej ,'äggrns ut"rrnde förstöres. 

Avlastning av dragpåkänninf!; från 

skarvar gäller även den punkt, där en 

bandkabel går in på mitten aven all
tenntråd. Här lo"ser Inal1 J'ragan. genom_ 

'. BlECKSTR9M, S: A ntenlljilter för nybör, 
Jarens c:matorradiosändare. POPULÄR RA" 
DIO 19:>0, h. 9, s. 289, ' 

:\"t'danstående ut)psats auslutt'r 
direkt !.iiI förf:s tirligarll ar
tiJ{el i POPljLÄR. HADIO nr 
!1 / 1950 om antennfilter till 
nyhörJarells amatörradiostation. 
,iiken artil{el i sin tur anslöt 
till den i lir ]0/1949 beskrivlIfI 
amat,öl'fa(liosänrlaren för D,'bör
,iare. Den antennanläggning. 
SOI1l beskrives, har arbetat till
fredsställande på amatörradio
freknmsbanden 3-30 Mp/s, är 
av ellke! konstmlition och pas
sar till det tidigare beskrimil 
a nt l'1111 fil tret. 

att hela skarvanordllingen inklämmes 

mellan ett par sammanskruvade plattor 

,IV !lägot lättarbetat lågförlustmaterial , 

t. ex. troIituI eller plexiglas (för frehen

~ r r över .30 Mp/ ;; bör dock plexigla ej 

ifrågakolllma). Ett exempel bland 

Jllånga andra tänkbara visas i bild 5. 
För varje feeder gäller, att tvära krö

kar om möjli gt böra undvikas, och att 

:~enomföringarna, hurudant de än m ås-te 

:Inordnas, flöra vara sådana, att feedern 

, ' lektri~kl 5ett »flyter jämnt», så att df' 

elektriska (' genskaperna om möjligt hål

las oförändrade hela vägen frål! siin d a

JT till antelln, 

ISOLATORER. 

Som isulatorer i cl(>~a Ieeder- (lch 

antenll-auliif!:gllingnr böra , hånsett fec

rlerspridarna, s. k. äggisolatorer använ

ilas. Hur trådöglorna skola anbringas 

i des~a fralllg,'ir av bild 6: isolatorn 

skall utsätta" för endast tryck-pllkän
Jling, icke llCl"O n dragpåkänning ; vida

te skola öglorna gå igenom varandra. 

ii,-eu 0111 isolatorn skulle gå sönder. 

Däri genom hindras antennen fr ån a ll 

lalla ned vid isolatorbrott. En nedfal

len tri\d kan orsaka olyckor för fordolL 

personer eller djur, enär trådel! syne~ 
dåligt i mörker och dimma. 



I upphiingllillöspulJklerua vid äJldar

Ila bör det vu ra tre äi'gisolatorer lätt 

·fter varandra, så att i"olatork apaci tan

,·en till bortomliggande bärlina ned

hringa- till e tt oskadligt värde. Flera än 

Irc iso latorer i följd är onödigt. Eli ma

tarledning ::;kull <111tid, såvitt Illöjligt. 

närma sig sin a ntenn under räl vinkel. 

Df'n arhetar då på biista sä ttrt. 

ANTRNNE~. 

'Fill en hörj n Illå e l'lllriG lJJll, att lör 

t'll leda re, SOIll är en elle r flera hah·dl

gor lång och isoler<1d i ändpunktel'lla, 

~tröm och spiinning fördela sig en ligt 

riO'. 7, som vi.:iar en antenn, som svänger 

pa sin grundton re.sp. sin andra ö, ('r

lon, En sådan antenn kan t. ex. ströl11

lllatas vid ett strömCllaximulll eller spän

ningsmatas vid spänningsll1aximum. 

(Begreppen ström- och spänni ngsmaxi

JIlum ha förklarats i tidigare artikel Olll 

11 ntennfilter.) 

Vilr uppgif t är nu alt åsladkollll11a CII 

antenn, som arbetar tillfredsställande på 

amatörfrekvensbanden 3-30 Mr/ s, s' k. 

multi hand-antenn. Bäst är då att av

~tämma även malarledningen. l fig. fl 
är vis at ett exempel på hur man därige. 

nom kan åstadkomma en s. k. milt 

punkLsmatad antenn, som fungerar både 

på sin grundton och på Sill andra över 

lon. Endast strö01kuT\'Ofna äro utsatta i 

__... omk __: 11.1__.l.110-15 cm1 _.____r. _o_~_m 

hg. U. _~.\'t'n "id högre ö,-ertoJle r »~lälll

Iner» det i fig. B, , ilke t lil an lätt finller 

genolll all rita motsvarande halvvågor 

i salllm a stil. I feederns Jledre ände i 

hg. B erhålles spännin!!;'imaximum ' 

~lröl11mini01Um fö r både grundtonen 

I)ch för alla öI'ertoner, så alt spä nn ings

Jllatning bli r möjlig i s<1mtliga fall, tr ots 

aU s trömförd elningskurvlJrna i de olika 

fallen skilja "ig väse ntligt. 

Betriiffandl~ val av Jiilllplig lräd gäl

ler, att vanlig <Inlennwire !ned f1ia meln 

pa omkring 2 nll11 duger hr a. 

~UTTi\I.-\TA\) Al\"TJ<:l\"l\". 

I fråga 0 111 valet av antenntyp och 

matning komma gi"etvis lokala förhål

landen att invf'rka s tarkt , weil iförsla 

han(l bör i dett<l f<lll <Invändas en nt/:U

l/latad diJ>ol (s , k, cen lerfed). Denna 

antennl) p är synJlerligen lämpl ig på 

(~rulld av all den så lätt kan göra:; ~ym

llletrisk mot jord, vilket medför flera 

<1",('värd<l fördelar. (Läs, vad SOllJ sade" 

heträffand e »;: Yllllllel ri mot .i ord » i clen 

lidi gare artikel n om antennfiltret! ) Di· 

lllell~ioJleringar lJch matningsmetoder 

för migra olika f<lll al mittmatacl clipo[ 

visas schema tiskt i fig. D a, h, c och d. 

Siffrol'1l<l gälla för matarledninga r al' 

I,p »stege». 

Såsom framgår av de lva alternalivell 

fig. 9 a och 9 b, kan en mitlmatad 

anten.n -inom vi~::; a gränser förlän gas el
ler förkortas <llitefter de lokala förhål

landen <I, om m a n blott »följer efter» 

med matarl ednin gens längd , sa att hela 

lr ild längden »l'Unt o m» "ysteme t (från 

,'n .l ntenn~inde , ham oc h tillbaka gellOlll 

I)(/da feederpartel'1la, till dell and ra an

lennä ndell) är i det närmasle oföränd

rad. Detta gäller, om matarlednin gen är 

;1\" typ »s tege». 

Gäller det bandkabel, fär lilan Jör~t 

i ~in ka sig antennen utförd med. »s tege :~ . 

antingen den nu har normal län gd eller 

avvikanrle längel. »Stegens» längd får 

"edan omräknas till ,den däremot sva

rande längden ha nd kabel ; vi återkomma 

därtill senare, 

l vissa fall kall det tänkas, att e11 

"ändareamatör råkar vara en person i 

~!\dan ställning, att sändaren även kom-

AN"TENN 
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2o,sam ZO,8B m 

20,42. m 

3,5 - 28 Mil/S spönning~motning 

20,73 rr 20,73 m 

2 0,73 m 

3,5-2.8 Mp/s spänningsmatning 

IS,2o4m 

11,58 m 

1S,a 4 m 

3,5 Mp/s ,!lpänningsmorning 
7-14 Mp/!o 5trömmotning 
ca Mp/5 mellanting mellan ström

och &p(inning5mal:ning 

!le 

10,lo;, m 1o,a'3 m 

10,36 m 

3,5 Mp/s strömmatning 
7-28 Mp/s spänningsmotning 

41,45 m 

W,4Z m 

3,5 Mp/$ strömmotning 
7- 28 M pIs spönning!motning 

10 a 

41,76 m 

'ZO,73 m 

3,5 Mp/~ strömmatning 
7-28 Mp/s spänningsmatning 

lOh 
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mer att användas på andra frekvenser 

än amatörbanden, då stationen även är 

avsedd för annan radiotrafi k än ama

törradio, exempelvis vissa mil itära sta

tioner . I dylika fall blir alltid den mitt · 

matade ant l'nnen bäst på grun d nv si n 

symmeh-i . då d Il skall matas med så 

ayv ikande frekvenser. Övriga antennty

per bruka vanl igen uppvLa en ganska 

~ tor mi -anp a ~ning, om de användas 

på andra frekvenser än sina »egna». 

men för dl' n mittll1atade antennen kan 

\ i1 ll ligen antennfilLret lösa d" nna fr- ga 

,gan~ka ti ll fred s.ställande. 

t\"D~lf\TAD ANTENN, 

Om de lokala förhållandena ej med

g i,'a uppsä ttnin g av en mittmatad an

t nn, kan en iindmatad antenn (s. k. 

zepp, förk orLni,ng av »Zeppelin-antenn») 

a lII'än d as. Principen för denna är, alt 

lIen dubbel trlld iga matarledningen an

slute enpoligt i antennens ena ände, 

\ arvid den and ra m atartråden slutar 

bl int. Detta kan vid först a paseende 

verka vara en egendomlig konstruktion, 

men det är inte så konstigt, som det se r 

ut. T älJ ka vi os nämlig n den m ittma

tade antcllIlcn så änd rad, alt del1 

rtubbeltr diga matarledningen allti d 

får strömminimumjspänningsmax im1lll1 

i öne änden_ kan man ju br yta t raden 

i sLrömm inim t och sålunda borttaga 

deIl ena halva n av dipol n, utan att n 

gan störning av ström- och pännin <7 

förd lningen sker i den 'terstående d 

len av sy~temet ant nnmat r ledning. 

Den ena matartråden blir då »blind», 

men matarledningen är avstämd och 

fyller fort far ande ina u rsprungl ig 

uppgifter alldeles som vid den m iLtrna

Lade antennen, vilket man kall övertyga 

, ig om genom att uppri ta kunTor på 

samma sä tt som i fi . 8. 

Zepp-antennen i sin helhet är dock i 
prakli ken nugot svå r att få symmetri k 

m ot j r d. I fig . 10 a och 10 b anges ett 

par dimen ioneri ngsuppgifter Jamte 

m lningsmetoder. pänni ngarna bli rätt 

h Öfr8 i matarledningen övre ände ; se 

till alt isolationen är fullgod säLkilt 

j u. t där ! iffrorna i fi t>, 10 gäll a fö r 

ma tarledni ng av typ »stege». 

Som tidigare nämnts, kan en »stege >.' 

er ättas med en 300 ohms bandkabel. 

Då emellertid ström- och spänningsvå

gornas fOTtplantni no-shastighet, den s_ k. 

våghastigheten , är lägre i bandkabeln 

än i »stegen», mås-te en viss längd »ste

ge» mo tsv aras aven kortare längd 

bandkabeL för a lt b åda skola få samma 

»elektriska» längel. Förhållandet mellan 

vågh asLigh ·terna är: 300 ohms band

kabel!400-- 600 ohms »stege l> = 0,82/ 
0,9(;:) . » ' tcgens» liingd m åste därför 

m ultipliceras med 0,82/ 0,975= 0,841 
för att bandkabelns längd skall erhållas . 

I fig, 9 och 10 svarar sålunda 20,73 
m »steo-e» mot 17,43 m kabel, 20,42 m 

» -tege» mot 17,17 m kabel, 11,58 ID 

»stege» mot 9,74 m kab el och 10,36 m 

» lege» mot 8,71 m kabel. 

ENKF;LTRrIDS~IATAD ANTENN. 

Om de lokala förhållandena ej med

gi ,-a \ a re ig cent rfed eller zepp, varc 

s ig med )stecre» eller bandkabel, kan 

man som nödfallsutväg tillgripa den 
enkeltrådsmatade antennen (s. k single

wi r -fed eller windom) . Principen för 

denn a ii r , a tt man använder en matar

lednin O' med en enda tråd och ansluter 

denna ti ll en <idan punkt på an tenntrå

den , att pas ande impedans erhålles där. 

Matarledningen ä r j detta fnll i cke av-

tämd, var för leoreLi kt i nga ~stående 

vågor» skulle utbildas pEl den. Därför 

kan den här vara av godtycklig längd, 

om den bloLt anslutes till en punkt, där 

antennen uppvi ar en impedan , som är 

lika med matarledningcns karakteristis

ka impedan -_ Matarledningens andra 

ledare motsvaras här av jordytan ; an

tennfilt ret må -te all tså nu bli osymme

triskt mot jord, l iksom antenn och ma

t rledn ing i sin helhet. Vidare kommer 

den en keltråd iga matarledningens ka

rakteristiska impedans at t ändras stark t 

med omgivningens elektriska egcnska

per. Ut detta sammanverkar till att den 

enkeltrÄd3matade antennen blir svår att 

ra fu ll t f r i från de n ackdelar, som man 

i ,'anl iga rall skulle un dgatt genom att 

anvkinda symmelrisk du bbeltrådi g ma

ta rledniug. N ackd lama i fråga ha upp

riiknats i börj an av den tidigare art i
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keln om antennfilter. Under inga för

hållanden bör den enkeltrådsmatade an

tennen användas för högre sändareffek

ter. 

Skall en single-wire-fed arbeta på alla 

amatörbanden 3-30 Mp/ s, blir det 

bäst att välja det utförande, som efter 

;;in uppfinnares anropssignal benämnes 

VSIAA-antennen. Fig. 11 visar schema

tiskt. hur filter. matarledning och an

!,:nn böra anordnas i detta fall. Lägg 

: ärskilt märke till dels filterkretsens 

:indrade koppling beträffande länken 

och jordledningen, dels tråddimensio

Ilerna för antenn och matarledning ; ut

tag på exakt 1/ 3 av antenntråden, som 

i detta fall må~te användas, fordrar 2 
m 111 :5 antenntrad med l mm:s matar

tråd, för att impedansanpassningen mel

lan antenn och matarledning skall bli 

någorlunda riktig. Däremot ha filtrets 

båda ~polar samt dess kondensator de 

vanliga värdena och konstrueras allde

les som anod kretsen i sändarens slut

"teg enligt den första artikeln i denna 

serie (POPULÄR RADIO nr 10/1949) . 

.\SIiSIi\:DD. 

-:\'är man har en utomhusantenn upp

satt , får man ej glölnma risken vid åska. 

l matarledningen bör en enkel omkasta

le med ett väl isolerat handtag använ

Ilas, varmed matarledningens båda par

ter kunna skiftas mellan anslutning till 

rlirekt jordledning och anslutning till 
radioutrustning,~n. Tag alltid lör valla 

r'lt, varje gång stationen lämnas, slå 

i'/lIll1 huvudströmbrytaren (eller draga 

lit stickproppen ur vägguttaget) och jo r

r<,a Qntennanlä{!:gllingen ' Man kan till 

i ttermera visso anordna små s. k. gnist

~ap mellan malarledning och jordled

!ling enligt fig. 12, ett gnistgap för \'ar

,ie matartråd, intill husväggen. Gnist

gapets »horn» ha sin i bilden visade 

form bl. a. för att en Ij usbåge till jord 

skall 610ckna snabbt, sedan spänningen 

över gapet utjämnats genom överslaget. 

Avståndet mellan hornen tages så litet 

det går utan att överslag inträffa under 

drift (ö verslag inträffa lättast vid höga 

effekter, spänningsmatning och hög mo

dulering) . 

A~TENNOi\1I{oPPLARE. 

Man bör även tänka på eventuellt be

hövliga anordningar för omkoppling av 

antennen mellan sändaren och molta 

gare. Såväl antennerna·s jordningsom

kopplare som deras ~ändnings/mottag

ningsomkopplare kunna ordnas efter 

vars och ens tycke. Viktigt är emellertid, 

att jordningen och i all synnerhet väx

lingen sänd nin g/ mottagnin g skall kun

na göras med ett enda handgrepp och 

ögonblickligen och ej med en ma".<a oli

ka rattar oc h handtag, som man måste 

komma ih åg att manövrera samtidigt, 

vilket lätt orsakar fela:ktiga eller förse

nade eller utebl ivna omkopplingar. 

Snabba manövrer ingar äro ofta nöd

vändiga, särskilt i s. k. test-trafik inom 

amatörradion. Bäst är det i längden 

med skilda antenner för sändare och 

Inottagare, varvid växlingsbehovet bort

faller och fullt »break-in» kan anord

nas. Alla antennerna böra kunna jord as 

samtidigt med nu O"on gemensam 0111

kopplaranordning. 

Al\'TE:\'Ni\JASTER M. 1\1 . 

Om man använder master för att 

uppbära ~ina antenner, vill man Ju 

kunna hissa antennen ned och upp gl~ 

nom taljor, block el. d)'1. Men då bär

Iinorna ibland viIi a hoppa ur sina lägcn, 

Antenn, diometer 2 mm 

13,57 m ,7,14 mFilterkrels 

Matarlednin~ ,
godtycklig längd, 
diameter 1 mm 

Filterspolen jordas på den sida, 
!lom är längst bortfrBn filterspolen 

c;;o c.m 

- ------ -1
j\scm 

l~ 

så att alltsammans vägrar fungera. kan 

det ofta vara lämpligare att i ställe-t för 

taljor, block m. m. använda en »gaffel» 

en ligt fi g. 13, så att en UJ'h oppad bär
lina lätt kan kastas upp i gaffeln s urtag: 

och man slipper lägga omkull ll1a.~ ten 

eller klättra upp i den. 

Tänk även på förbip as5erand t' for

don , personer, djur m. m., 0111 11 atar

ledningar och antenner skola drdJ2: as 

över allmän väg eller gata. Lämna er

forderlig fri höjd I 

ANTENl\'El\'S STRr\LNINGSEGE:\"

SI{APER. 

Som avslutning på denna serie .- kola 

vi beröra antennensstrålning:;egenökaper 

j olika riktningar . En antenn ~tdlar 

sällan eller aldrig lika starkt i alla rikt

ningar. Så gott som alltid har strålnin g:

en maxima i na;rra vissa bestämda rikt

ningar, s. k. lober. Man säger, all a ll

te nnen har rikt.verkan i des3a rik ln ill i'- 

ar. Av intresse är dels riktv >rkan i lod

rät led , dels riktverkan i vågrät led , 

ell er, med andra ord uttryckt, lohcrn m: 

fördelning dels i lodräta planet. dels i 

vågrä ta plan et. 

Beträffande riktverkan i lodr t1l led 

har man att minnas begreppet s/ull

lIill[jsvinkel, varmed lllenas den rinkel 

gentem ot jordytan , under vilken \ inkcl 

lien ~tör3ta delen av utstrålningelI ä,Ql ' r 

rum fran antennen. Slritlning ",kn dock 

give t\'is ä\' en i andra riktni ll gar iill 

maxillli-riktningf~r!. för rymd\ ag 11 ~ i.jl 

27 : I 
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ler )Ja aJn a örJrekvensDallden, att bästa Tabell 1. Strålningsvinidar SOIll ge bästa nK-resultat. 

resultat er hålles för ~t r, Iningsvinklar 

enligt tab ell 1. I des,a strålningsvinklar 

bör ingen ting L-l »sk Yllllll a sikt '1 1» l r å n 

an ten nen. \- tabell l f ramgå r att D X

förbin d 18f'! alltio forora små strål

ningsvinkl a- . 

Strållling,;vinkeln, vilken bör ansluta 

till uvaM tat'nde översikt för erhållande 

av bästa r ·.u ltat, beror bl. a. av an ten

nens höjd över j ord ytan. Antennen skall 

ligga högt ,)ch fritt. H öjder mellan 10 

och 20 mete r bruka räcka. Vad här 

sagts om » 'ordytan», gäller i förekom

mande fall plåttak el. dyl., som kan be

finnas under antennen. 

Riktverkan i vågrät led beror där

emot bl. a. H\' strömfördelningen i antal 

halvvågor på antennen samt av mat

Iiingspunkte[ls läge (mitt- eller ändma

tad antenn}. I fig. 14 vi~a5 schematiskt, 

hur dessa saker sammanhänga med var

andra. End.1St strömkurvorna äro ut

satta i den övre hälften av varj e delfi

gur; undre hälften i del-figurerna visa 

de däremot svarande lobernas rikt

ningar, sed :la ovanifråll. De vågräta 

strecken fön~ställa antenntråden. 

En VSIA A-antenn får ungefär sam

Illa vågräta riktverkan som den ändma

tade antenn,'n i rlr'Ua fall, men den CII

keItrådiga m atarledningen orsakar ofta 

en hel del fö rvanskningar. 

L ""'- .. -- ... ---. " 

MITl"MATADE li II 
ANT ENN E.1'l. 

u 

A 'Stånd 3,.5 ~'l p .' s 

Korta a,"stånd 

( närtrafi k ) ".. . ...... . . ... . _ under 45' 


Långa avstånd 

(andra världsdelar, »dx») .. . ..... under 40° 


:\lIed ledning av fig. 14 bör man upp

rita dylika kurvor för de olika frekvens

banden för sin antenn, då våglängden 

och antennens data äro kända. På så 

~ätt kan man delvis förutsäga riktver

kan och eventuellt rätta antennens upp

::;ättning därefter. - Obs.! För att få 

rätt uppfattning om riktningarna ö\'er 

jordklotet måste man räkna dem efter 

en storcirkelkarta eller en jordglob ; alt 

lägga en mängd plankartor intill \'ar

andra t. ex. efter en atlas-bok, brukar 

ge felaktig uppfattning om riktningen 

till vissa världsdelar. 

Vid långdistanskontakter är det ofta 

viktigare att ha låg strålningsvinkel 

(gynnsam lodrät riktverkan) än att ha 

!! ynnsammaste vågräta riktverkan. Är 

f'trålningsvinkeln låg, bli radioförbin

delser i antennens »dödriktningar» inga

lunda sällsynta, även om det i flera fall 

kan vara något svårt att få svar på "illa 

anrop just där. 

Varje antenns riktverkan (lodrät och 

50 ~lp/ s 
7 Mpis 14 \lp's 28 Mp i S och högre 

1frekvenser 

under I I 
4OC - l;:;° under 25 0 Il endast i fendast 

under l under 
5°under 10° 


under 25" 10°_20° I 


våg rät), är omvändbar för fallen sänd

ning/mottagning; den antenn, som säll

der t. ex. bäst mot ett visst väderstreck. 

kommer också att mottaga bäst ifrån 

samma väderstreck. Om man använder 

omkoppling mellan sändning och mot

tagning på samma antenn, utnyttjar 

man j ust detta förhållande. 

För de högre frekvensbanden kan 

lIlan ofta åstadkomma lyckade långdi

stansresultat genom att använda sär

skilda, små dipoler för dessa frekvenser 

och sätta dem i lodrät riktning. Enligt 

fig. 14 måste mittmatade halvvågs- och 

helvågsantenner ge låg strålningsvinkel, 

som de sättas lodrät, då ju riktverkan i 

vägrät led övergår till riktverkan i lod

rät led. Då emellertid denna artikel en

dast skulle avse multibandantenner, som 

kunna arbeta på alla banden 3-30 

iVlpjs, faller vidare redogörelse utan

för detta äm neo 

\ 

RADIO

LYSS NARENS 

UP PSL AGSBOK 

BI' a ll ha - även för 


ra iliotekniker! 


l\"ordisk ROlogru "yrs Förlug 

24.0 s. 8 :
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Enkel 4-rörs Filt-mottagare 

Forts. jr. sid. 23. 

brum 30m ändå kan finnas kvar, kan 

en liten hästskomagnet, monterad nära 

detektorn, yisa sig mycket effektiv. En 

avstärnningsmätare (mA-meter inkopp

lad för uppmätning av anodströmmen 

till FM-detektorröret) ar ovärderlig. 

."iormala strömmen ror sig inom områ

det 0,5-1 mA. 

'l'RDINL'G 

En modulerad signal från 20-25 Mp/s 

påföres första styrgallret på blandarrö

ret. Galler- och anodkretsarna för MF

röret avstämmes, tills man får maximal 

utgångsspänning. Efter att båda kretsar

na är trimmade till resonans varieras 

avstämningen på de yttre kretsarna. När 

avstämningen passerar mellanfrekvens

kretsens resonansfrekvens sj unker av

läsningen på mätaren plötsligt. Avstäm 

tills vidare på den lägsta avläsningen, 

varvid anodåterkopplingstrimmern sätts 

på minimum. 

försök nu att finna FM-sändarens 

bärvåg. Genom att avstämma antenn

kretsen, j ustera antennens läge och 

kopplingen bör man få fram en signal

::pänning så stark att mätaren åtminsto

ne ger ett utslag 0,1 mA under det vär

de den har, då ingen signal är för han

den. Om det nu p går sändning, kOi1l

mer mätaren att slå ut ovanför och ne

danför det värde den har då ingen 

signal är för handen. Genom att ändra 

avstämningen i båda detektorkretsarna 

kan man få dessa avvikelser att bli lika 

stora i båda riktningarna. Vid alltför 

liten ingång5spänning från sändaren vill 

gärna »upptopp arna» dominera. Även 

då är mycket god återgivning möjlig, 

men brus- och störningsfiirhållandena 

iir inte s,j gynnsamma. 

Genom att öka värdet P~l ilterkopp

lingstrimmern "an man öka känslighe

ten hos mottagaren och på - a sätt öka 

,trömvariatiollt.' rn a hos indikatorimtru

lllen tet ; det fi nll~ ett optimum ä rde. 

"'om in! är kritiskt. En vidare öknillg 

al- kapacitansen l"f~ .;; u l t f' rar i ett mindre 

utslag hos m:itarel. Varj e iind ring a l 

denna trimmer måste åtföljas aven ny 

injustering av de andra krets arna. 

,\VS'l'ÄM:\IL'-'G 

Den slutliga avstämningen till signalen 

är enkel. Avstämningspunkten ligger 

nåo-onstans mellan den läg"ta och högsta 

avläsn ingen hos instrumentet. Både om 

man ligger på »toppen» eller »dalen» 

verkar Ij udet starkt distorderat och 

svagt. Under första kvarten, efter det 

man satt på apparaten, kan man märka 

en viss frekvensdrift, därefter kan man 

lyssna timtals utan att göra en ny av

stämning. 

TVI - snart aktuellt! 

Har man besvär med alt diverse övertoner 

närheten av 40-60 Mpis (TV-banden!) ställa 

t il! förtret i någon närliggande anläggning på 

detta frekvensband, och har man trots alla 

upptänkliga åtgärder, t. ex. spärrkretsar och 

lågt L/C-förhållande i anodkretsarna, ej lyc

kats nedbringa slörningarna i tillräcklig grad, 

anbefallas följande åtgärder: 

1) Fullständig skärmning av hela sändar

stativet. 

2) Alla tilledningar för anod- och galler

spänningar m. m. utföras helt skärmade. 

3) Alla rörhållare och deras tilledningar, 

vilka i vanliga fall bruka ha avkopp

lingskonclensatorer för sändarens arbets

frekvens, förses med avkopplingar även 

för VHI' genom goda kondensatorer på 

10-15 pF på motsvarande ställen. 

4) Filler med VHF·drosslar insättas på 

rätta ställen. 

5) Om störningen har lokaliserats till ett 

bestämt förstärkarsteg, kan följande me

tod användas. Linda runt spolen en !ink

spole på 1-2 varv. Förena linkens 

»kalla» ände direkt med spolens »kalla» 

ände, men linda linkens varv åt motsatt 

håll IllOt spolens val"\". Förena linkens 

återstående ände med spolens »varma» 

ände genom en god trimkondensator, 

som tål hii,o; spänning. Justera trimmern, 

tills minil Il um erhålles av störande över

ton, ellt-r, om della ej genast gar , ändra 

även l in kt-'n" elkr kond.·nsatorns torlek. 

Li nlG polen och trinrmern bilda nu en 

~er i ert'.. o nanskrets, ~()l n kortsluter ifräga

vara nde överton vid korr ~kL intrimnillg. 

D,·.,.-u I.om kommer kortslutningss lröm

lll CH l."; (ivcllon, frek v·c n" ' ll i linkt' n att 

gr nOll1 induktion gtnlc ll10 t avs länuling,s

krel5 r· ns ordinarie ~p ol c motv erka d en 

at t l tä cmle del av öV f· r!n !1 , frehc nt 

slröm, som möjligen kan återstå där, om 

varven lindats på ovan angivna sätt. 

Den lidpunkt då SL- och SM-amatö.rerna 

få börja länka på TVr = television interferenee 

är kanske - Irols allt - inte så avlägse n. 

Sune Bceckström, SM5XL. 

JUodula t ionsfI vskä rn ing 

Hr redaklör I 

U ppgiften i artikel »Mod ulationsa vskärning» 

i POPULÄR RADIO nr 11/1950 s. 332, att 

expansionsförstärkare använts för all få star· 

kare modulalion, är felaktig. I stället ha kom

pressionsförstärkare använts i och för höjning 

av medeJmoduleringsgraden utan risk för 

övermod ulering. i\ledelmoduleringsgraden hö

jes från 30 % till omkring 70 %. Från Jag : 

frekvent noll-utstyrning upp till halv lågfre

kvent utstyrning sker förstärkningen propor

tionellt på vanligt sätt, och moduleringen blir 

0-70 °/0. Vid fortsatt ökning från halv låg

frekvent utstyrning upp till full lågfrekvent 

utstyrning ökas mod uleringen t. ex. blott från 

70 % till 80 "lo. Alltså blir hela övre hälften 

av talets dynamik sammanpressad inom om

rådet 70--80 o/u modulering i det angiv·na 

exemplet. 

Kompression kan göras mycket effektiv med 

enkla medel och utan användande av filter. 

och trots delta låter talet naturligare än när 

loppklippning enligt PR 11/1950 användes. 

SlIne Bceckström, SM5XL. 

BOKRECENSIONER 

SQUIRE, E J\1: Radio Mains SupplI 

Equipment, 182 sid. 166 fig., Isaac 

Pitman & Son, London 1948. Pris: 

12 s. 6 d. 

Det kan synas överflödigt att ägna en hel bok 

åt strömförsörjningen för elektronikapparater. 

men om hänsyn las till att en mycket stor del 

av alla fel, som uppstår i dylika apparater 

kan J. t c rföra~ till just denna del av utrust

ninge n, fralmt a r b~tydeIsen av noggrann och 

ingae nd e kunskap om hithörande tekn icka 

problem klart. Denlla kunskap måste d ,,< ; · 

utom finllas ej blo tt hos konstruklörerua u tan 

även !tas provni ngs och servicepersonal och till 

en viss grad även hos d c so m i silt d ap;li7a 

arbe te använda ~J. dan apparalUr. 

Ovannämnda arb ete har tillkommi t ju,t mcd 

l a nke· på detta belrov aven hi!l fatt lig o,lf 

29: [ 
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Sekull därhögtalare. 
Vi presen,erar härrnecl 2 st. il) a hög

talaretype' enl igt nedanståellde kl i

cheer. De;sa ä ro utförda av 8 mm 

björk lanw lllrä och lackerade 1110

dem beigl' prp:amoid li knande sprick

lack, Otru,tade med system av senas

te Ph _ t \ p, Välkommen llled Eder 

provorder i god tid_ Van lig rabat.t till 

radiohandla re, Begä r broschyrer. 

Volymkoiltr. 5 kr. extra brutto, 

1'111 ,. 1?;; 'd 7;) x 100 mm lo,', m iltl III c d 

160 11101 systern 

JI»ris Kr. 30:

liR .as 13 !I ,( 130 X 63 mm lov_ Illalt III"" 
122 Ulnl sydenl 

I' ris Kr. 2": -

RADio 
Rådbusftlrget to, ESIHLSTlll\A 

Tel. 322 "O 

30 :1 


/---------------------------~\sammanfa ttande översikt av olika strömför-I 
sörj ningsanord ningar, men det har begränsats CRAMOLIN 
till a tt endast omfatta :-ad ana som ta den I An,"Und es ~edan milnga ur tilliJaka ut:)\" 
elektriska energien från nätet. Icke blot t upp radi ose rvic i? verl;:stä<lcrna, armen oell ma r i 

byggnaden oc h verkn ingssättet av olika slags nen, ralliofabrikerna m, f i. och Ur erkänd 


som en verkligt fö rstklassig 1;0ntaJ<tolja , 
nätaggregat upp tar bokens utrymme utan kon
Flaskor om 13 gram. Omg. lcyerans.

s truk tionen och verkan av ,'arje ingående de
talj diskuteras ing, 'nde, • 

Sträng ma tematisk beha ndling a,' clill1en D U CATI 
sionerings prob lemen uncl"ikes men »tull1rpg

Elek t rolyt-, glimmer- oe h [)3PP C I',k (onLl~ II 
ler» och prak tiskt al1\'ändbara climensione salorer. 
ringsu ppgifter för ekomm3. rik li gt. 'iJvi tt an • 
mälaren kan avgöra bör clenna behand li ng 
räcka till för normala behov, även om det här L E D N I NG AR 

o ~ h var skulle varit på sin pla ts att anj!:f' be E lectl'nn-Wire (nedJellnillgskaiJl'i) 
PYC/ODYK-plnsti cgrä nsningen av de givna formlernas giltighe l. 
RKX-pla stie, ll elbarcon St,Urmad ned!edn ing 
Skirl1lut.l picl<-up-twbei. 

N ILSSON, B, WERT Hi:N, H: Television, • 
Stoc kholl1l 1950, Ljus förlag, 88 s., iiI. 

Xytt l<utn lug' tilElgg U tI'Ollllll it «iUf!cS ell
Det lilla häfte om television som här föreJig lla:;t till firmor inom branschen), 
I-\n är tänkt som en populär beskriv nin g av Order tll lllOI" 30: - kronor n ~l t o !e,'crl'rn s 
tdev isionen ~ grundläggande principer och r ill IllO t pos t((il' skott eIler , ([ort,,'a,', 

g ' en antydan om de problem, som upp;tår, 

när ma n i framtiden här i landl'l skall b yg~a 
upp en nat ionell programsenice, Boken för ui
<ätter inte några tekniska detaljkunskaper hos 
lii<aren; den är i första hand tänkt -Olll en 
vägledning för den som vill bil da sig en upp
fa tlning om vad tclcv i, ionen är och vilka eko

ÄllliREN 
T eL 17 49 SO 

nomiska och tekn i"ka problem i stort , SO lll 
d/ ,tta nya kommu nikationslll, 'dei för nlPrI <ip, 

Iloken har salunda int e myckd att ge /·n 
tekniker av fa cket. i varje fall inte den 50m 

har POPl:LAR RADIO: s han rlböcker »Tele 
vision .. tf'k nik» de l l-II [ t iII hanck Som in
fo rm3tion för den som iII ..ätta sig in i de n 

n)'a t/'knikens möjligheter och fa en uppfatt
ning Olll bak grund en till de t hela kan säker
lige ll hoken vara av- värde, ä""1l om det förc 
fall er. som 0 111 författarn a iiil grundlig t :igna t 

oi," Ht problemen på "indaroirlan oeh a lltför 
flyktigt - 1.1 sidor - berört 11l0tlclgnings 
prohlenll'n, ",fan tycker atl <id horrl e varit 
o1l1,'ii n t : den st ora \luhlikf'u är räl när all t 
kOll1mer omkring me, t inlr~"prad al' den ap

parat , ,Olll man - när den da;.!;f' n är in nt' 
ska -kaffa hem som .. tt oumbärligt komple
ment l ill "in radioapparat. 

CARSTE-"S, L, JöRl;E ' :,E:'vi , D: Fj ,'m
SYl/ els Tel.-nik, Teori Of!; Praksis, Kö
penh:lInn 1930, Berli ng, h Forla;!:, 

Denna hok 0111 televi,ionen- t ori 0.-11 pr" kti k 
Cir e ll )'t tPr' 1 innehållsr ik och l ii ldi;;(Jur1<' rad 
IJO k, ,'äl lä rl1l'ud för badp kon,truktörn od, 
J I1IJlö rer, Boken fö rutsii tter allmän na kUll , ka 
p!' r i radiOle nik, mt' ll inl e Ilwra än at t ,il 
ken radiotekni ker och amatör ,-ö m hd,! IJö r 
Ita l1löj li~ h eter a tt til1 l!,odogöra ,ie- ir n..Jlå llt-r. 

Boh.cn inllehåller en allmän ;; 'nomgu ng al 
k l e' i-io ll<ö" erförin /<cn:; teknik lllerl hu, ud, jk

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

Nyhet! 

rrELEVISION 
>I ,

T\' J;n, lic, Bjijrn ::\i! "'~ \lll "dt 
Cid lill.'':'", "ji,ir lIn", ' Yerlhe pll, 

Eli a1llerik:1ll~l;: i ll dll, t ril0rlal'e -<i
;.!;I'l' ; »Tele l'bioll,lrkllikell g'll' Illt 

" t '1I,\bbt frallllH, att " ,ha n'kla m 
JIJiill id,e lliJllIE'l' l jnga i taJ,t IJIP!1 

ut n ' vklingell », 
llell stillt "iii ,iitta si,l?; in i tel r 

1'i " iOJl~rl'kllikell, ll1ll' !ungt ,kll hilll 
nit , lW\J \'i1ka fl'nllltidstlliijlij!:l1rl0r 
den iil'l't1<t r, biir ,kaff,t " ig dellll'l 
Hynl kOlllll;) u vk. ~ l';:l'h ' (\ll a"\' ert par 
nl- \,;tr;) [riill",tl1 expertP!' J):I Olll 

l'itd(~t. 

Ilvkpl1 "utfallar 8~ ,i,lol' och k"" la r 
!'urlasl -!: 7:>, 

_\B Urnrik Lindsfåhls B okha ndel 
u,lpllgat<lll 22 - Slo<:kllO llll, 

l- J \(l!'rt(~(' kll<l(l reJ,yil'enn lll ol 1'0"t
fiil' :-'; !..:(Ilt : 

, "'" TELEYI~It):,\ il -±: ,,:; pIns 
porto, 

'\:\\Illl : 

H""t<l ,l: 

"\ (It'f''-~ : 

(I,-lipLI II l' :..llllltt IlE( ' U u('1t plIstn tl. '.'h 
ti t to,") 

~~------------------------------_/ 
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SURPLUS 
Obs.! Tuning Lnits äro alla a\' :HoUagal"l' , R 11;);;. Bel l ,! , A. 

sec!(la föl' elen ameril,aJlslw sända-Sändare, gT483U13. 

r en Be 375, sl)ecia ll)ri s li sta medSändare-mottagare, a Iller il,a n~k til l \'e rkn in;.:', 

besl,rivning Ilå begäl"an. I va rjeOsrillogra f, AX/ A1'A-] . 12 rÖr ini, \. :313 1'1, pri~ ]~ .):-. 

TIming Ullit finnes en )>recis ionsTC\Il\'G Ul\'ITS ful' HC:37.jE, enda st 26: 30. 

utväxling, två sändarlWlldensa torel'HI<' instrument Y~ A. 2", helt nya, pris fl : -. 

med hög PI'o\'spänning, Hammar·Liliriktare 600 Y= , ~OO mA , G,:3 Y. :lA, pri~ 18·\: - . 

hmds ti\l\'e l'IOling, sa mt dh'. glim

mel"lwudensat·ol·er m. m. 

13egiir "~oh utförliga prisli~ta föl' ja nlHll'i. Detaljerade lie


skrinlillgar av o,'anstflende n pparuter, >,pecia lpris li s tor 


föl' tu n ing llnit~ . i n~tnlluent Ol'h lIlottagare. 


VIDEOPRODUI(TER 

Box 25066 GÖTEBORG 25 

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

o 

en PALITLIG omkopplare. • • 
l Yet IInr ,"isat sig att fe l ~Olll UPPSUI i ett in::;ll'lllIleut el le r en apparat ofta 

l)rsak'lS :w en bristfiillig olllk oppla re, Felet iiI' kanske :l"hjiilpt genom ett l1tb~·te llIot 
en 11,1", IDen iiI' rl Ol'k full s tii ll lligt onölli1{t OUI lilan ,"iUjer e n pi'tlitlig ollllwppla re re,1>1 n 
fdlll liörjnn , 

Yflr nya LG-omkol)I)lal'e omfattar ('Il j'ypser ie lIlell r ika yarintionSlllöj li gl1etl' l' 
it' ri\gn om anta let kontakter, seldilmer och llIodeller, sll n.lt' idigt SOIll konstr nktiollell 
ii l' synne l'l igen robust och l; ranig, K ontn klfjiide l'll bes tå r H ,. ett a n tal s lIedskl! n ut 
fosforli rollsfjäc1rar , "ilka trY['\;;1 luot kO lltaktytall, Illedan eleu andl'u iinden glider 
laot en ringforlllig lI1etall~kena, ])enu>l l! tforlUJI iug a y kon ta ktsegmentet medger en 
E'xukt och tillförlitlig gu np:. ett. ringa kunl"a l,buot:;tihtd o('h ett högt 1wntakttl'YI'k, 
Egenskape r , ,"lika alla iiro lika JI\Jlhiimliga, 0111 1'11 omkopplare sJ,a ll kU ll lla 11lotöY'1I':l 
klllldell~ H 11 :-\ l 1l' ,D1k. 

LG-QmlwPI)larell s ~hH·fl. brytföl'Jll<ig::t , ::; .\, \"id 2.50 y " uppnar ett ddstl'iiekt 
an ,'ii nlhting:;oll1l'tttle fri'ln in" trnment fl. y n Ila s ing. S'tSOlll O~c:il\ogru fel' odl Rör[lru 
"are, ';'ISOlll ,','tglii ngdsolllk0i'plure i runllwdiolUottagare och siinclure till Ille r effekt
krii ,·a nd!.' 1\ Pila rH tel' ;;,bom reg lertnlllsfornw torer Ol'h reglel'l llots ti'tnd, 

l : t föret .ncd l sektion o('h 2:~ 
I(Ol1tnkt er . 

OmkOl)plurt" typ I.G-222. 
t · tri..ird med 2 sekt io ncr och. 
:!2 ){ontakter i 'l"n rJe sektion. 

rå 8ii r!iijkihl heställning kRH 
J.G-omkoPI)lareu utföras frän 
1-6 seh t ione r mt-d önskat 
:antal, lin., till 22 , k ontakh" r 

i "orJ{' sektion . 

\---------------------------------------------------------------------------------------------/ 
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DA AVO X 
, 

lösa miniatyrdelar 
Transformatorer: 

Format 1l,5 X J ~ ,OX 19,5 mm. Vik t 9 g. 
Standar !typer, fr. n l ager: Pr imiirim· 
pedans )0000 ohm. Sekundärimperlan s 
120, 60 och 30 ohm. Kapaci tN JO mW. 
K ärna I' radiometall. Skydd: impreg
nerad (/"fnissa. 

Specialty per: 
Primärimpedans 1 000--60000 ohm . 
SekumJdrimpedans 10-1000 ohm. 

Magneti:.ka "örtelefoner" 
~itandarrltyper :\0,60 och 120 ohm. 
Frekven,;onuåd" 101~ :) 500 ph. Vikt 
9 g. Ar ;lutes me,l banankontakt. 

D A 11- , - V O X miniatyr-stickkon takt_ 

Specialtyper: 
Imped ar" 15-500 ohm 

Vår tillvcrl:ning omfattar: hörtel€'foner 
_ . dubbla (,ch enkla - handtelefoner 
ledningar -- Tel",onic förs tärkarsys tem 
för kyrkor, biografer, teatrar etc. - för
stärkare - hög talare - mikrofoner 
kompl e tta hörselapparater. 

Begiir offert och prov från 

AlS DANAVOX 
Finsensvej 39 - Köpenhamn F - Danmark 

/---------------------------------~, 

AMATURKURS 


ItADIOTEI<NIK 


och 


PRAH'trISKT RADIOBYGGE 


Första l>reret, innehrllJande bl. fl. en 

ins truktion ,ku rs i tt>legrafi j ii ID te 

5(·hel.Dor O<.b l> .l' ggnnd~andstling:H för 

(; \· nin ~ ~:1ppn rat('r e(r . sii nde,; 

G RATIS! 


utan någon som beJst fÖl'l>indelse flir 


Eder. 


Med.9änd 4(, ' öre i frimärken till porto 

och. '9xp"ditionskostn~der. 

AB )lEV A-TEKNIK 
Linköping. 

tell lagd vid mottagareteknikelI. En sto r del 

av bokens innehåll är ägnad en utförlig ge

nomgång aven typisk TV-mottagare werl upp

gifte r om alte rnativa kopplingar. Älen ge> ell 

del upplysningar om erforderliga , e rvi cein 

s trument och vidare ges en del t ips för fel sök

ning. Sändarteknik~n s probl ' m liksom färg

td~visionen behandlas mera , ummarh,kl. 

E n för danska förh ållanden yärrlefull sak 

ä r, a tt den danska terminologien har grans

kat s och korrigerats al' den dan:ika motsvarig

heten till vår TNC. ~Vled hänsyn till att de 

flesta tekniker tidi~ar,· hämtat sitt televisions

kunnande från enp;d<k:;pdkig littnatur, har 

man i slutet lämnat en särokild lista som upp

tar dc engelska uttrycken och motsvarande I 
danska termer. Va rje kapitel avslutJ5 med 

li ltr.raturhänvisningar för dem, som ytterligare 

vill fördjupa sina kunskaper i ämnet. 

Författarna synes ha varit mycket väl in

saUa i telel'isionsprohl emen på mottagarsidan, 

och de lär också haft bistånd av åtskilli g ex-

l	pertis, som genomläst boken innan den g tt i 

tryck. Som allmänt omdöme kan man säga, 

att boken ger en utmärkt vägledning i tele

visionens llIottagartekJliska problem; den bör 

vara av stort intresse för sven ska radiotekni

ker, so m änuu saknar eJl uttömmande bok i 

detta ämne på svenska. 

S'WIFT, J: Adventure in Vision, London 

1950, John Lehmann. 214 5., iiI. 

Denna bok om television är ingen teknisk bok, 

skriven för ingenjörer, den är skriven aven 

journalist, som intresserat sig för television. 

Han har försökt göra en sammanställning av 

vad som skett i fråga om televisionens mera 

programmässiga s ida und er de gångna åren 

och vill visa hur televisionen som ny konstart 

utvecklats under denna tid. Författaren har 

även givit sig på en mycket populärt hållen 

teknisk översikt över hur den engelska tele

visionen konlInit till, från de första försöken 

som Baird gjorde och fram till starten av 

televisionssändningarna från Alexandra Pa

lace. För de tekniker, som är intresserade al' 

tel el·ision, kan det vara al' intresse att på 

de tta sätt få en inblick i denna icke-tekniska 

sidan av televisionen, som nu, när allt kom

mer omkring, är det som ger televisionen dess 

värde och innehåll. 

Bland de tekniska detaljer, som omnämns 

i boken, kan nämnas de försök som engels

männen gjorde alt under tyskarnas ockupa

tion av Frankrike ta in de franska tel ev isions

sändningarna från Eiffeltornet i Paris. Det 

lyckades också med hjälp av enorma riktan-I 

tenner att få in Parissändaren, och man tror 

författaren, när han säger alt det var ganska 

fascinerande att på detta sätt titta rakt in i 

fiendens läger. Många viktiga upplysningar 

fick man också beträffande verkningar av 

bombardemang, vilket kom fram vid en del 

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

En ny värld kräver 

nya kunskaper 

B. Nilsson - H. Werthen 

TELEVISION 

Det första model'lla verket 


om TV på vårt språk 


»D eras bok ger en allsidig och 

framför allt aktuell bild av den 

moderna televisionens tekniska 

problem . " Fö rf. har på ett an

märkningsvärt lyckligt sätt löst 

den svåra uppgiften att skriva 

populärt och tillgängligt om ett 

inveck lat ämne utan att därför 

i otillbörlig grad ge avkall på 

d e n vetenskapliga exaktheten.» 

Kjell Stensson i ST 

S, ndioingenjör 

4:75 	 LJUS 

MUMETAl plåt, burkar, utökat antal 
körnbleck 

BANDINSPElN INGSAPPARATER, 
döck, kompletta huvuden, körn
bleck till huvuden 

MOTORER och SKIVSPELARE för de 
moderna skivorna 
2 hostigheter : 78 och 45 v/m 
3 hastigheter: 78-45 o. 33 v/m 

HOGKLASSIGA TRANSFORMATO
RER effektivt skärmade ingångs
transf, öven utg.tronsf. typ 
Will iamson 

KARNBlECK till Wil liamson 
transformatorer 

BOBINER till olla kärnor 

Begär spec. och logerprislista 

A/B E. WESTERBERG 
Klara Narra Kyrkogata 33 


Stockholm tel. 207866 
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http:Magneti:.ka


GENERATORER 

.•. 

GENERALAGENT: 

PÄR HELLSTRÖM 

AGENTURFIRMA 

Spannma!;'gatan 14, GÖTEBORG T el. l3 28 32 o. 13 28 2h 

Frekvensområde : 	 15- 50.000 p/ - i 3 band .TYP 
Hl 

Noggrannh et: ± 1 % , ±1 p/ s. 

Skala: Totallängd 457 mm. 


Mikroinställning 12 : J. 

Utspänning: 	 Sinusvåg eller kantvåg ; kontinuerligt inställbar för 

sinuskantvåg 200 I,V- 20 V±l dB, kantvåg 400 li V 
PIUS -40 V eller 800 .uV- 80 V från topp till ["pp. 

Kronor: il'laximal distor
390: sions/ri effekt: 	 O,2S W över 2000 ohm. 
NETTO Distorsion : ;\.f indre än l % vid 1000 p/ s. 


Spänningssteg

ring vid kantvåg: 90 % av toppvärdet uppnås på mindre än 3 ,If " ,id 


10 kp/s. 
Nätanslutning : lOS- 125 V, 210-250 V, 40--100 p/ s. 
Dimensioner: 34,9 X 27,3 X 20,3 cm. 
Vikt: 6,4 kg. 

Frekvensområde : 	 JOO Kp/ s-JOO M p/s å grundton fördelade på 6 band.TYP 
E2 


Noggrannhet: Garanterad till ± l % . 


Modulering : 30 % vid 400 p/ s. 

Urimpedans: l. 7S ohm för variabel HF-utspänning samt aopas,,


ningsenhet för 37 ohm, 10 ohm och standard UnIver
salkonstantenn. 

PRIS 2. 50 ohm för fast HF-utspänning.
Kronor: 3. 0-2S kohm för variabel LF-utspänning. 
480: UtspäIlning: 	 L HF kontinuerligt variabel l I-' - 100 mV. Utspän
NETTO ningsvärden erhålles å direkt i 0-9 V graderad reo

cordpotentiometer samt precisionsdekad i 5 steg som 
multipler. 
2. HF fast uttag l V. 
3. LF kontinuerligt variabel 0-12 V. 

S trålning: Onder 3 ,uV vid 100 Mp/s. 
Skala: Belyst. Längd 760 mm. Mikroinställning 10 : l samt 

direktgraderad för varje frekven sområd e. 
N ätanslulIling: 110-210-230-250 V. 40--100 p/ s. E ffek tförbruk

ning 20 W. 

Dimensioner: 33 X 24 x 18 cm . 

Vikt: Ca 7 kg. 


Frekvensområde : 	 100 Kp/ s- 30 Mp/ s i 5 band.TYP 
B3 


Noggrannhet: Garanterad till ±1 °10. 

Modulering : In- och utv., 10 och 30 % 400 p/ s. 

U timpedans : Konstant 75 ohms stegattenuator. 

flts pän ning : 	 1. HF 11-'V-I00 mY. 

2. LF 400 p/ s, 0-9V över 10 kohm. 
PRIS Strålning: nder 3,uV vid Mp/ s. 


Kronor : Skala: Mikroskala l : 25 . 

600:- Nätanslutning : 40-100 p/ s, 100-260 Volt. 

NETTO Dimenshmer: 31 X 34X 26 cm. 


Vikt: 	 Ca 12 kg. 

Frekvensområde : 	 Modell A: 100 Kp / s-70 Mp/ s i 6 band_TYP 
B4 


Modell B: 30 Ku/ s-30 Mp/ s i 6 band. 

Noggrannhet: ±1 0/0. 

Skala: Direktgraderad. 

U timpedans H F: 	 Anslutningskabeln reflektionsfritt avslutad wed an

slutningsenhet T. P. l, impedanser 75,37 och 10 ohm 
PRIS samt standard konstantenn för mottagare. 

Kronor: Utspänning HF: l ,,,W- ISO mV ±1 dB till 30 Mp/s. 
LOSO:  l I-'V- I00 mV ±1 dB 30-70 Mp/ s. 
NETTO Kontrollerad med 	 kristallvoltmeter. 

ModlIlering: 	 Inre: 400 p/ s, O-SO 010. 
Yttre: 100-10.000 p/ s, 0-80 010. 
Modulationsgraden kontrollerad med kri8tallvoltmeter. 

Utspänning LF: 400 p/s, 0-15 V över SOOO ohm. 

Strålning: Mindre än l I-'V. 

Nätanslutning: 110-210-230-250 V, SO-100 p/ s. 

Dimensioner: 33 X 30,S X IS cm. 

Vikt: Ca 12 kg. 


Begär offert med 	 närmare upplysningar. Omgående lo:,· .~ ra n , . 

;)3:[ 
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Smakprov ur 

Radiolyssnarens 
uppslagsbok 
Redl~({erad aJ! 

JOHN SCHRÖDER 

journalfilmer, :orn lätts innigt nog visades. Bo· 

ken är illu strerad med elt mycket stort antal 

förstk lassiga bi lder, mestade ls scener ur skå· 

despel och re por lage, som up ptagits av BBC ::; 

televisjonstj äng!. 

MILLER, W E: Television in. YOM hame, 
London 1950, lliffe and Sons Ltd. 64 ". 

Även denna är en mycket populärt skriven 

bok Olll te levision , den vänder sig emellertid 

i första hand till »televisionstittarna». Bok en 

ger sålunda upplysningar och råd tj ll den, SO lll 

Hilr i begrepp att köpa en TV·a pparat, vad 

ha n behöver veta om ap paraten s installation 

hemmet. hur han skall sköta de n, hur han 

skall anordna sin antenn för bäs ta ocll stör· 

Bland medarbetarna: 

ER1K MA1TSSON, 

Radiotjänst 


byrå ingenjö rerna 


HER~-1AN~UUD och 


K . SILVER:,ja, 
T ~k;;rafstyre lsen 


studioingenjiir 


RAG;'\fAR OLANDER, 


Radiotjänst 


fil. kand. 


BE"lGT KYHLBERG, 


Radiotjänst 


progr;;mchet en 


H ENRIK H A HR , 


Radiotjänst 


I :ste statsm('[eorolo~ 

C. J. aSTMAN 


fil. dr ALF AHLBIRG 

' lm. t J. 

Ur innehållet: 

Vilken amc l.n är bäst? 


Lilmj"fkek:! ·tOr för dc 


s\'cn -ka ru ndradiosta


[Jonern a 


Om radios t "mingar 


Rat! och an\'isningar för 


Jppara tköpa 'e 


Tips fö r korr vågs lyssna re 


Bakom radions kulisser 


70 , id. \'ågLingdstabellcr 


Kon--agstabell 


Hur en pre gram ko mmer 


rill 


Populära rac ioröster 


Vad »\'äderieken; innehål


ler m m. m m. 


34 : I 

Sid.154 Sid. 161 

Olika Jlörnmgs.4:ällor och hur 
Anr ft11J Hu d skärmad nedl~d1Jing 

de når mottagaren 

Sid. 112Sid. 122 

Fä/luyrkekur'tJor för de större 

rundradiostalionerna i Sverige 


FäLtstyrk(karUl för SpJnga rund
radioflalion 

Rekvirera Ert exemplar idag genom nedanstående 

kupong! 
____ r  ~ 1__ 1_ 

Beställnin gs kupon g 

i 
Undertecknad bes täller härmed från Nordisk RotO-

I g ravyr, Postbox 3HJ, STOCKHOLM 3 

I ... ex. Radiolyssnarens Uppslagsbok il 8: - an 

I sändas mOr posrförsko(( t ill 

I
Nam n : 


I 
Adress: 


Postadress: 

_ 1

ningsfr iaste Il10ltagning etc. Enkla men in· 

stru kti va bilder beledsagar framstäl lningen . 

som är lättfat tlig och medryckande. 
Sch 

BOKREVYN 
Senaste litterllt\1r . 

LIT'l'ER .\ 'l.'l!ll rÅ :'\ ORDlSK.\ :'\1'1<.:U;: . 
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Cnrstt' lI s. L. Jörgellsen, B: Fj el' lI synl'ts tek
nik. TE:'ori o;; pl'aJ..:81::L In d ledning YI.:'d og-.~ I4I 
o- jv0t Q\' O Lund Joha nsen. Köhe nhanl [1\)..>01. 
;; :0. 20. s . (Hcrling-skc.) 1;:;: 7;;, inlJ. l~ : "O 
d . 1<1'. Se rec. i detta nr. 

w. 
~il8S0 1l . B. 'Verth e ll , ll : Te l (:\ d~ion . ~tOtk
hotnl 19;;0. 8:0, 88 s. Ljus . .. : 73 kr. 
Se rec . i detta )Il'. 

LITTERATeR PÅ l:·RX~DL\.:'\DE ~1'HAK 

.0 
l·'ler('~. J R: T rayeli Ilg' wa,'e tlliJE:'~. ~cw :rorl, 
1950. 8:0, 27~ s. (Bet! lalJo L'utori es ,eric,). \'"n 
:'\o , trand . Inb. 4: ;;0 S. 
l'r inne iHill et: 'l ' ran-'U lI g-wl1\'E:' tuuc s nlld thi:o' 
lJouk. SlrrlIl lf' tll eol"Y of tl'a\'eJing-wa\'c til lit , 
ga in , The h(1 lix , Filter-type cir(, lIit ~, GCIl: 'l':l1 
cil't 'uit (' oIl~i tl (;\ r'-ltiol1 s . The circu it dE:>:-:(, l'II H.'d 
in t prms of nurmal 1l! o<1 e~, ECl,llfltion:;; f o r tra
\'pl l l1g'-wa\'t' tllll€'. Tile na ture of the \\'an ' ;-., 
I) i ~r. ontinlliti(' ''''' :\'oise f ig;uL'c . Backwfit'u \Va"t' :", 
Po\\'rr OJl l put, '!'ran s\'e rse lllotion of elpc:t l'on:"' , 
Field ~0 11ltiOIl 8 . )Iag'll f'tron am pli f'i el' , Douhlt,· 
~.;trea lll nl1llJli ne r~, Conl'l llt'ioJl. ,..,\pllc IJdkcs. 

öl 
Sco\\'eJl, J:' : An iutroullctioll to th e tlt(>or~' o1ld 
llt'~ign of el ectl'ic wan~ t'ilt f::' l'R, 2 re\', cd, }.Ol\ ' 
ll Lln 19;;0. 8:0. 188 s. , 7l ill. C hapllL an & U al l. 
Inu. 18 ~h . 

rr inn e h: Ilet: ~ lathemntica l introdlldiilll. 

F:l ectricnl introullctlon. Intl'o !1uctio n to tt", 

la lld c-r 11 1-'1 work. COll~tant·k Rect.ions, 'rhe \\'an' 
fi ltf' r. Jll ,urrh'atioH, Bq \li nllent net\\'ol'k~, 111 
se r tion charactedstir •. L O\\"P8SS fllt pr halr · 
~ (·e tton$. Hjgh -pft~~ filt e r II Htf- ~cetioll:-: , 1:31111 
PU S" f il te r half · ,ect.ions, Runu·stop f.ilt"r hu H· 
sN,tio ns, IDffcct of cl hiKI11a tiull in co mpon t'I.!I:-
o f R filt e r. Cnlru lation of image HlI'l'null l iOIl 
antI plla sc ·,' hifc (,of'r rie iclIt ::-: . di~sillatl on !V:-l)O: 
a Ll d jJl"~rtion -l os" by tI", hell' of tempiat..,. 
P ara LI ei or serie:; CO IlIl Pc: tioll of filters. BxaJllI' 
le s of lall-cl e r· typc fi ll ,, !' d .. ,i~ n . Larti cc, '1<'1, 
\\' ork~. Practical C'o ll l:i, !u ('l'atiolls in filt er rOIl
st ruetion. )rNl ~IlI'I' IlI i..' nt ~ on actuul fi 1L f' r~ . Tltc 
clcsig-n o f fil tt'r s OH a ll ill~('rtioll · l u:-;. .' h:l:"i~ , 
RilJliog-rallhy , Indtl'x , 
l"pptagcll i Aslih huok- li st öy er 1'el\om111r ll<lt' · 
nlll en gt" l ~ kR pr; Idg litteratnr oell för d ti l) 
~TUPP t m ed följallue kOlll lll entar: " l)arlill;! ' 
lon' :::; infit'l'tion·lofOs melhn<l of fi l ter d(>si~'1l bo 
illelndcd in lhi ~ N.lition.: ' 
fl cd .. L o ndon 11)4;}, IU" " .' CTHB '.fE: K 'l' tIH 

C C' I · 711:.! ) 

7:~ 
Sdlllh . F. )[jknewitch , ~ : l,.'enl'('g-i:-.ll'{· IlIl 'nt 
11l :lg' Ile t iqu {-', Pari s l!);jU , l!J:.! ~ " 1:20 iiI. l~('ad, 
0,.-" inU . 1800 fr . fr, . 
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S ERI GES FÖRSTA 

STORA HA ' DBOK l 

tele 
teknik 
l:'-JGI:.NJÖRSH NDBOKEN DEL 3a 

Utvecklingen 1l10m teletekniken 

har under de senaste decennierna 

gått ;;å snabbt framåt act facklit 

teratu ren haft svårt att hinna med, 

vilket in te bara specialisterna utan 

alla eIcktrotekniker och ingenjörer 

över huvud t aget har kunnat kon

sta t era. 

Nordisk Rotogravyr beslöt därför 

att inom Ingen jörshandbokens ram 

ge ut en speciaholy m med titeln 

TELETEKNIK och detta initi ativ 

har mottagi ts med stOr tillfred s

ställel se p å sakk unnigt håll. Med 

denna special volym vi ll förlaget 

presentera en han dbok, som till 

fredsställer mycket höga anspråk. 

Den fackre daktionella delen har 
omhä nderha fts av professor Stig 
Ekelöf vid Chalmers tekniska hög
skola, vilket gara nterar en hög 
standard. En medarbetarstab av 
högt kvalificerade tekniker-veten
skapsmän, \il ka för närvarande 
äro sysselsatta med utvecklings
arbeten p dessa omr~ dcn , både 
inom teleind ustrien och inom vårt 
lands olika vetenskap!.iga insti tu
tionn, har anlitats, 

Häft. 42 : -, klo tb. 48: -, halvfr. 

band 54:

Väntas I bOli,t11 ./)) 1951 

NORDISK ROTOGRAVYR 

ur innellllJlet : Hi "lorllj ue el g e ne ru li U3, . 'l'heo
ric de J' c nregi stremcnt mn g llPt lqlle. Les t ~ t s 
mag ne ti 'lues. L es supports m filf nNiqu es . Le~ 
m~calli"m 8. L'~qu lpemcn t e1er t ron il[lIc. L S 
meS II f ' " OAppllca tiun s d es en regist rellr s magn ~
ti'lUCH. R~all s.u lio n s l'ratl'lll cs. lJ ibl iographle 
ues ouvrag s et brevc ts . 

73 
Sout·hworth , G (\: Pri nc lp lC" und npplicaliolls 
of wllYelrui d c t ran ·mission . New York 19~0. 
8:0, 704 " . (Be ll laborato r ie s Re rles.) Van ;0;;0
~ t ranu. Inl>. V; 50 :;i. 
U ,' in llchii llet: Introdu cti on. Principles of Il e t 
works . PI'incipl c~ of trnIl'smi ssioD 1ine ~ . 'fhc 
oa l llre of plr'c trom aguelic "'aves. Wavcg ui<1c 
theor.v. A tlcscrip l il'(' accou llt of d ect rienl 
tra n, mlssion . Waveguidc l l"l,nsmins io n li ne" , 
Waveg-uiu(! elemen t s (im pe cl ors). \Vavcg'ulde 
compo ne ll ts . " ' a vcguidc r a l1iato"l"s. E leclrouic 
!led ecs for ",aveg uide \1.' e. MouuJation finl1 
delllod ul a t ioll l.J y wQ"e;':l1idc meth od·s . Appen
diccs. 

N 
TeleeoJnluu.uicntions a nd !'rpI liHue n t i n Ge r
many (luring- t he per iOd 1iJ~W-194G. Prc p . by 
the Gene ral post oCrlce . r.o n don 1950. 8 :0, U5 s. 
(B.I.O.S. suney . . lt c po r t 11U. 29.) His Mu

jcs t y 'S s tatione ry o ffi c (~ . 1 sh. 6 d. 

St'k lion 7. ~ . 33- ::W. fllbri ('era s Radio, inclu

tJ in g lJroad (; fl ~ tin g. wire broadeasting and 

t c led:-;ioIl, 

(''fRU T KTHB Br.-22Gl. 

7;) 

Zwikkc,.. e, I";:ost< l.l. e \,, : Sou nd al> ~ orb ing 
mat. >r ia ls . Anl. · " rdam, :'-Iew Yo rk 1010. 8 :0, 

174 j; . El sede r. 3: - $. 

Anl~1 :ihJ. i : Chemicnl eng ineed ng', a pril 1D50, 

s. aou, l!l . p.; Engl rc ee r l n., 17 mars 1050, 
~ , ~ ,- H . 4/ G sp,: .Jo urnal oC th e F ra nkliu in sti 
t u te. murs lll;;(J, ~ . 2:;7, 1/2 8. I '1'cchllicu l 
bOOI< r('\'iew ind,,'[, jUlli 1!);,o, s . 120, utdrag 
ur OnlTIlliimnda ;] aUlll Älningar. 

KTHB Cc-188 (C'l'JTB 'n -I) 
76 

enssanl . .J: Hoc!t\\'crl ig l'\' Ite Generator fiir 
den Fuukpraktiker in \Ycchsels trom ausf iihr
un g . [Ton- nn d MittelfrCCinenzg ener flto r 30 
H ..- - l 00 kRz iII ~ icben Tcilbereic l.J e unte r te llt. 
R C- P ha scn . c hiebe r zur Schwinguugscr?e l1
gll Dg-. Zweh,tllflgcr. :stark g 0genkoppelter 
Bre i(band ve rstiir k e l' . A \I tomalise lte A m pli tu 
d e n be 'rcnzun,,· . EnllverRkirk r m it ltä hre n 
'-ol tmctcr .] Stu ttg'art 19-18. 8 :0 , 28 8 ., 13 il 1. , 
2 ritll. fl. 1. ska ll>lad i na tur!. stor!. (Funk
sch an Banhcft . M 7.) Funkschau An g-erer. 
NIl ILl C'ri.l fr :ln F'ranz is -Verlag , l\'IUnc he ll . 5: 
D'r. 

77 
Dickiuson, T A : E tccl r t". Pub!. !.Jr PluH t ies 
research co, Alh umuru, Ca!. [1918]. 10 :0, :J:! 
s . In l>. 

lir innelt,l11et: Histo(·y. 'l'hC> \H·Y. Fubrication 

ll1et!cods . Material s . Cllarg ing- curre nts. Poten

tial applicat.ions . Bil>lio j:r r ap h y . 


K 'l'HB C~ -2~-I~ (~I 2-1/8 1950 ) 
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:Funlc-Praxis. Zei lschriCt fiir FLlIlkteclln ik, 
Boef,- \1 ud 'l'oufrcquenztccllllik, I!)l el<tl'oakustik, 
.bjle l{t l'onik. HrRg . ro n H Ztmnlenn.:l.JUl. Ham~, 
bu rg. I :0 . II Zimmermann. Må nadstidskrift, 
kvar lu lsds 4: 50 DM, lös nummer l: "O D:'.-I. 
eTEH : .Ta Il r .'; . 2 (19·19 ) -, T K 1 ; KTHB: 
J nlll·g . 1 (1941_8) -, ö -GJnn 

621.390.6-15.13',; ll21.:J96.G4;; .:?0 240,1 
l(ontrol af ud ~a ngR imped '(l1l :-' I ' J1 , 
(D ) Po p ulaer R ad io Maj ( lf)~O) "01 2:3 nl' 5 
s 113/114. 

Artike ln b ehandlar neg-at iv t.le rkoppliug- s om 

mede l a ll lls tn dl<Olllmu var iabel eller k0 1lt ro l

le rad u t gnn g- s imp0dans . E f ter 'l'. Rod d arns 

arli l,el l \Vi reles, \Y orlll F ebr. HJ::jU. 

4 . chcmafi g . 

!i21.3!lG.M 5.2G 2~O 
Iier oes, H I (.~ cro P r od. e v. ) ; Con8 tlle!' tl on 
io t h e D esig n uf F eed back Alll plifl e r s - 1. 
(A) Autl lo E llgi neering 1\1 3 j (1050) \'0 1 lH lir ;j 
S 14/ 15. 

Sy npunk tcr på llega tl i'l " r kOP Llllng i [ öt'sllir 

l\:ure . l~örs lu ll elcn h eskri Y r lämpli g-fl anord

ninga r vid negali,' åte r koppling i Ir iod - och 

tet ro d f(j r stilr kD. r e. 

1 ti g . 


) ) 

Vill Ni bli 
sändar
amator 

?• 

HERMODS HAR SPECI LKURSER 

Hermods kurser Radio och Radio
sändare I behandlar de teoretiska 
grunderna inom radiotek,niken och 

deras tillämpning på radiosändare 
och mottagare, Rad iosändare I är 

speciellt upplagd med hänsyn till 
fordringarna för amatör~'ändarcerti

fikat. 

MiIIIlIIlIIlIIllIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIlIIlIIlIlIllIllIIJIII~ 

Telegrafverkets nyskolning 
och personalutbildning sker 
sedan flera å r i samarbete 
med Hermods - ett gott 

-
bevis på hermodskursernas 

kvali tet, -

5lIlIllIl'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'1I11111111111111J1I1II11111I~ 

Rekvirera vårt prospekt! 

$lOTTSGAT. 26 DMALMO 

Siind mig prospektet 

Teknisk Utbildning 
bildhäftet A.lhl lliser 
b o~ H ermods slI m t 
H ermads må nadstid
nin g !{ orresv o'nden s 
unde r (3 m änader. 

);Il lnll .... . 

Hostad .. 

P ostudr 0. s. 
P R 1 ·51 
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N upplaga! 


K rtvågs
•mottagning 


I SERI EN _ OP ' L XH RA IOS HANDBöCl( , R 

I V!l!"j " bOI,l rt da eller direkt triln 
förla gN gcnom nedan sl~cnde Im [,ong , 

Till KO DISK ROTO R A VY R , B ox 3221, 

,_t.Or.k h ol m 3 

1j udcrtec k nu d besli\lle r hllrmcol "" " ~x . Korl· 

\':1 ; s m ol fngnl ng :"i kr. 2: -. 

-:\:Wllll : 

.\Ul'eci.' 

BYTEl\ OCH FURSILJl\'Il\'GAR 

Undor den na rubl'ik lnförRs r ... dlulJ,onse< UU 
ett pris a·\ kr. 2 : 50 per rall . Annousty'pc..zl lit 
o.xsedd en t 8t rör a mat örpr och (ör eusl•.L1m 
försäljningu r . Firrnaannons er mA.~to hi ill\"hms 
till våra ö\'rigu nnuonsfol'lllnt. 

Till s al u : lIeIauLorn, .li lld"rnyck()I me d 
trall 'form . oc h reservrör sa mt 10 .t. onn" , 
:;ra ru mo fou llkh'ol' f ur tr, le i'; l'a ri , Billigt , Te!. 
::itockholm 12 3028. 

Till snlu : E eg , e l. miiti n str. A. C' I D , '" hög 
kiin;!. 1 ,,,I , m lit"r U!l P till 500 m.c\. r esp. 
~OO v. :;00011 Q , Aul, u d Lill P Oj' , R lltll ltI ;i rk t 
l';ic-instr. 

Till salu : lu ~pelDin~ :; ull I1 , för g-r Hlll ,-fdd tt. 
komplett Il e d g- r a vC" dv"(t oc h 1l,, ~ p.' lning8· 
pick-up . h" ll n y , a me ri k . full r. Illed 1/ :! d IlSB, 
;:Ta\'ern il l nr _am t en r o t"r , om formare (S V In , 
:!;)O V vid 10 mA u t , hel t a vs törd. olloty tll. 
l iP.!;. sHlj eiC till h Ugstbj u llande , R . Olaso n. 
Jn g'val'S[;nt. 75, Uppsa la , k l. 431 42, 

Till salu : Wire R or'o l'u,'r W eh s l" ,', llIouell 
178, ny 1<1('rl 10 k IlO iu!' "ch c ' I ra till behör 
]{r, 1.250 : -. ROS/u orl;:: io01 G Iwra l E:I"c l l'lc 
r.oax-kabel - 2 oh m , 2 kr./m , ltör: I YI1 1\)25 
Tu', 7 : ';}() , 8t!O inkl. JOU WiO Tl kfl f'alit i..J-:a t'ur · 
lt,\llare kr. 12: ;;0, i\'ili n,!:;,enjör G , Meyer~on, 
Brämhult . 

'.l'iII ""In : IIC-3,IS-K o mIJYg'g'd fii r U O, 130 
och !!20 \'o l r. vii x e IRI ,·1im. F b cund. kl'. 4S0 : -. 
Osclllogrnf rör 3 BPl Illed h å llare . ny t t. 1,1' , 
()5 : - , E C t~1 n ytt kr. 10 : -. Transr. j'ö l' osel! · 
log rnf tro 17 : -, SkivRpelure D ual ugt. a n\', 
k r. 55 : -. ", I" I",r. l) olsnt~ 3 ,,(igl. · Ollll·. ILL .III . 
vdg m e d fl · steg u 'h m C! rl 2 ~t. ),fF t r n n st. 
A n\T. k r. 25: - . R·gang- k on d . t lU d :o k r. 10: -. 
~, Matt "son , A8 kott. 

TiU salu : Radiogrammofu n IlJlbll'UUl med 
L nxo l' s kl V\'!ixlare , billiil't. O. C:l rIR"on, L IlI 
;.r:,rd en, Lin-lhohnen , 'r eL (702) 40t !J()., 

36:1 

251 
,"nie. F e) : Olll l'luuk v ul ingL'.ll . 
1 ;~1 , 3\)G, (j l;; , :!(j 

(D ) Radi o Ekko Juul (1950 ) \'01 13 nr O ~ 
DB/O • 
.\rt lke ln behandlar [lrolJlemet om den lI egn t1 \' a 
,iterk 0 l'pllngen i [(il' ~ tiirkal'c, li'iil'- och nock · 
d elar, 
n n g, 

G21.3i}(l,G-15.26: G21.39G , G{~.13 249,2 
Se ref , U ll,l. 

G21.a9G.ij4iJ ,3:3 + 02U\OO,015,1 f-G21.30G,GG2 ,32 239,2 
Be l'e r. 239,1. 

r. :t1.3IlG.IH 5,~3i' 	 2112 
,\ lo!l"cll~en, P Ii: Ell dautik Williamsso n 1" 0 1'
' t :le rke r. 
(D) 	 Popu1ne r Radio ~laj (1950) vol 23 nr [j 

107/1 08/ 109/ lt1, . " " 
Kons t ruktionshe l~l'h nl n g ny e n St OL' f Ol' s la r 

karl) med lllycl,ct god lIte rgl vnlngsl",alitct. Ut · 

<!"' ng'scltcl_l ,':a 10 , ,, . 

3 fotogr " ~ 1 sohema., 1 kl1 rva, 1 ti g , 


Q21. 3!J(j, 64~,, 33 1 2~8 

Fr ~"'e. IJ T : b--' UlldaJUelltals or Radio SCl'd ci llg 

- 10. 


'	 (A ) Rndio· E lc t ro n les Juni (1950) vol 21 nr g 
" 34/ 30. 
,'\l'lIl,el n beha n c1la r effek t s lu t,t"f'et och ,less 

,Ilm en; iollerln g;. 

1 fotog"' ,, 4 f l ll . 


RegleringsanOl'dllingal' 
1I~ 1,30(j.GU2 + 621.317.7'13 -"- 621,317 ,'j'H~ 232, 3 
Se r e f. 232,1. 
n:!1 .30n.062,31.: 62L 3!1GJ'21 .;i31 2cJ6,2 
$e t e L Z-l6.1 . 
r;n,30G,662.32 +621.396,610.1 ~ 621,8UU,64533 230,3 
'ie r pf, 230 ,1. 
()2J.~!J6 , 662 ,34 26 I 
Pickens, DW H, "fln Scoyoc, .1 N (Ar lllo u r 
lt c~r a rdl Founduti l1n): Pha!;e-~ hift Band ·Pa ~ 
P illers , 
(A) Eleclronies Maj (1fJ;;G) vo l 23 nr {; a !J0/09 

Bo.k ri vn lng oc h kon , truktion uv n~gra hand 

p u"rllter a v fflsvridande typ , 

il fl g . 


il'21 ,30G,6(5J.2 2jl! 
F Uhrer . H: Lyt1ko tltl'~J11eu, e n inl "rcss aut ny 
hed . 
(D ) Pl) p ulae r Radio Juni (10;;0) y ol 23 nr 6 
" 127/ 128. 131
Hesl<riv ni nj\' a,' n iigr a VOlymkon troller m oll 

'i . le Cy lo log' l !3 k \·o lymrcg!Cl'in g . 

U flg ., 1 ku l"u. 


G2t.3()(j ,GG7 ,2j.a 250 
Forsbe rg, K ) jj : Plw U0 Bqutl Ii zc r D e s ign Plus 
P r elu ll pll fi cr Dala . 
(A ) Radio·:E; l eetroui c~ April (103U) \'01 21 111' 7 

40/ >11. 
Konsl ruktiolls(J at u fö r insUiIlbura tO llko rrrk 
tlon . (\lI cr .'Ull1 t eu rörWrSI,i rk"re, 
i:I: 	 l;;:u n ' ol", 2 st.l!c ru uf lg. 

r,21,30G,e OS.l : 021 ,307 25 7.1 
Pf, lm"r, C W: Voltage Multi.lllie r~ in 'l'c luyi
sioJl . 
(A ) R allio-Ekctro n ics Mu j (105O} 01 21 ll' ! 

s 36/ 37, 

llesk r h-n ing a v nu~: ra s p~i'rl nloS's(ö rt1 11b lJ la r

koppJl ng-(\ l', Rvood du hu",,,lsakli i e ll för te l~~ l 

S iOD . ;inda mtll, 

8 s c!1c llIa fi g .! 1 l~lIl'\'a. 


G2 L.~nu , r. f>8.iH 258 
Sh1»11'" 11 , C \V : U lUg rh ' VR 'l' ulJc 
(.A l ll adi o -I;Jlcc~ rollics Juni (19;)0) yol 21 nr a 
8 33, 
AI'll k~ln 1Je-~ krive r hu r m a n lJör "uvHmla od, 
a n~ l ul a -' pilnningsregulatorrö r a v gllmtYP"1l 
~ fig " 1 ta lJel!. 

Antennor 
(J21. 3 1)(i. G72.2 , O~O ,0S 2.;9 
Thorn h lll, II E ,Jr (WGDD'!'): A S lnll.le Ver
tien! t o r Fort J' , 
( A) QST Maj (1050) ,01 31 nr i5 9 5S, l~O . 

K Oli t r u l tion , heek r iv ll in g av e u enkel ve r ti ka l 

nntpn n för snnd niu P.,' [1:\ 40-lIl' tersbnndet. 

2 tig . 


62f3 D6, G77. 2 200 
P Otf>I'SOD, 1:; (OZ3EP}: E n 2 n I 1:10am anteu.ne 
(D ) Oz Maj (1050) v ol 22 n r IJ S 80/82. 
Koru< truk tlons beskrivning av en strdlauten n 
för 2 D'\t'te l's bandet, "r idIJa I' m edels t en wire 
Fyra " foldeo" dillOler med m clln nIader nn 
vil n da 
(; flg. 

r--------------------------~, 

Tonhuvud 

till wirerecorders. 
E x! l'a p r ima s vensk kvalit0. Leve
r r as mot postförskott kl'. 45:
fraktfri tt. Atel'försäljar a ntagas. 
Ose illatorspolnr och tontl'll dsspolal' 

tlllhandn.h lles ä ven, 

Ing. F. Larsson 
Vänskapsvägell 42 

Stora Essingen 

Radiomontör. 

Skiddig servicemau, helst 

llJeU tekuhl;: utbildning, erhåller 

H U eller s ' na re bra plats i södra 

SI·erige. Körkort önskvurt. Sval' 

med foto till »R~jäl Imndtjänst», 

d. t. k. f, v. b, 

\ , 
Radiobyggare. 

Yngre pec ou med praktbk erfa
r enhet av l'a<l ioarhe le, eventuellt 
a mu tiil', kan erhålla meriterande 
och inLress::mt a nställning vid en 
al' Uppsa la uni l'e rs itets forsknings
in, t it utioner , 

Arbetsuppgiften gä ller att under 
teknL'lk ledning bygga rad iomotta · 
gare , f örst iirkare och andra r adio
telmi,;ka lljälpa pparater. K valifi~e· 

rad sökande kommer att beredas 
möj lighet att sena r deltaga i in
tressanta m iitningsal'beten på fiilt· 
.tnt i()ner . 

, vu r med referellser och uppgifl 
om tid igare verkSUIllhet amt löne· 
nuspråk till »Forslmingsintresse· 
rad ra,cliobyggare», Redaktionen a\' 
Populär Hadio f, V. b, 

\ 

NYH ET! 
H ög spi-illui n g!:Hl8'8'regat f ör tel(·,,·isioll. 

LU mn ur Ii K V vi d 220 olt / 20 mA oell 10 

KV ,-Id 2GO volt;2., mA. 

Komplet t med rör och inkopplings8c hemu, 

Up p b ygg t på plc;x lg l a~ . Dimension : 150X 

75X110 m m , 

lir. ';7: - I.ll'tto . 

HÖgspän n ings.pollJ.r f ör (;- 1" T"y, 200 uA. 
K o mplett k opplingssc ilCm a för högsplin· 
nin g 'ag~n'egat 111 cdfiHj e t' . 
Ii: r . '!5 : - netto. 

ändas Ulvl Jl ll~ t fij r~ kott. 

'l'\'·'.reknll<, Dox 311, Sun dbyIJer&" S. 
\ 	 .~ 

http:anteu.ne
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Vi önska alla våra kunder ett GOTT NYTT ÄR 

»Q-MAX» H .4.LSKÄRARt<: 

för l'adiocbassis. 

Stol'lel, Pl'jS 

1::>,8-11:) mm .... Kr. 11:- :\'y(:kel 1: 

2:::;'4-28,6-31,8
38,2 lUIU » 14: 50 » l: 25 

;)2,3 mm (för iustr. ) » 211: 50 » 1: 25 

2:',4 mm (kvnrlratisk) » 2,2: 50 » 1:25 

\VALTER's MINIATYRKOPPLARE 

l-glmg. DiaOl. 28 mm, djup 18 mm. Kr. 3: 80 
l-pol. 12-viig:s ; 2-pol. G-yäg,o ; 3-pol. 4-,1\::;8 : 

41llO!. 3-Yllgs. 

WALTER's KERAM. TRIMRAR 
28X26mm. 

Typ 356--400, 180--400 pf 
» 356-500, 220--480 pf 
» 356-6;:;0, 28O-B40 pf 
» 35(', 720, 350-720 pf 

.. 
» 
» 
» 

Kr
l: 90 
2: 10 
2: 25 

.l:'0 

INSTRUMENT 
~~ndnst kr. 9: 95 för detta instrument. 

'l'yp IV 58. En volt llle te r med fullt utslag 
fö l' 20 I·ott. m ed ln llyggd förk oppling. In
~ tl'umen tcts s torl ek li l' 57X51 mm och dCRS 
" trumfÖl'bl'ulming " r normalt 10 mÅ. I n
strumentet kau lätt fö rkopplas t l11 h ögre 
spUnuingn, och Uven auvändas s"8om 
milliampererueter OlD s:\ önskas. 

'1'yp IV 59. Samma in"trulllcnl Su lll I ' 68 meu 
med skallIIl " l'adcra tl 0---40 volt. En ll ra voll 
me ter , som Hit.t k an Hirkopplas till 400 volt 
fiil' eutlast kr. 11: 95. 

Typ Iå 78. Ampcrmc ler med ul ittnolla. lustl'U 
Ill cn tp.t iiI' .huntat til l 50-O--G0 Amp. Shunten 
,i,· l,i t t att montera bort, "ul'ef ter instrumen
t,'l fr" fö ljande y,i r{k: 2,5--0-2,:1 mA. I u 
strumentets F;torlc k ar r,7 :-< 57 tum. Pri ~(\ t Hr 
sii 1,1g t som 11 : 95. 

THI lA G4. Ampermcter ful' 20 Amp. lustru
Jllcu t e t fijrs e tt m ,l utviindig Rhunt, horttap;cs 
~hlln ten iiI' tid full t utslng f ör 30 mA . Stor
leken i'il' ~" diamcll' . In strumentet lir avse tt 
tör in fiillt mont.ap;e och realiseras nu för en 
dn,t. 11 : 95. 

'J'~ II IV 101. Volt meter me,l mutoml'å dena G 
,, <:Il 1::;0 volt. Inre Illo t s tflllc1 200 ohm. Instru· 
llHm let i nl l'ygog t i trevlig' fl'ostlacJ.;- erad UlcJa. 
LiiLUl'li;;t in slt' ull' ell t fÖl' sCl'\-lce"erkstaden 
(~ll(' r radi oilffiir011. 16: 50 brutto. 

·l'.rv DL.\. 102. Hlkroumpcrmeter metl fullt ut· 
SIU A' föl' iiOO mikroa mp. Storlek ;:;2 mm. Ska 
lan g raderad 0-,,00 lllikroamp. Inre motst ~ n(l 

,,00 ohm. A\'se tt f ur infilllt monta!;o. E tt hra 
inslrl1lll C" lIt r(jr f'Hel a st '!3: 50 nett o. 

RADIOVISWN J) UUBELSUPER 


COl\fl\IANDER 


Eu utom.ord.ent.Ii!-(I. god traji.JHllo(t.agare för de" 

f()rdrnll,J" rndioltnu,tört?" till ~.tt ot:erkom1igt pri." 

C" nllll alllkl'll iii' "n nubbel ' ll[1erheterodyn 
f,jr teleg rafi och teJcroni inom fr ekevnsom
radd 1.7 till 31 Mp/s. Detta Wekes av de fyra 
"unli;,;a ko!'( "ags banden samt bandspridnln~ 
p;, de fem nmatörbanden enligt följande: 

Oml' , Amatc llr Banuspl'e.d (; c ncral Co\'eragc 
1 ~,(i- 3,8 ~ tp/' 1,7- 4,0 Mp/s 

Typ IllA lOG. i\lillillDll'Crmder mod mittnolla. 
F ullt. utSlag för 500-0-500 mikroampel'. Inre 
rnotstn lld 100 ohm . >';tor lek 105 mm. ,H.m. 
Obs. det luga priset, 48: ,30 netto. 

Typ IMA GG. i\lilliulI\permeter 111 0,1 fullt ut 
s la g fUL' 100 mA. Skalan grR,lenul O 100. Stor
lel, 1'<2 mm. 26: no net.to. 

)[lLLE:-i SÄNDARSPOLAR. 

Lllftlindndc sändRl'spolar av YIJpersta kyali 

t e t, svolal'oa montl:'l"ude ]i;1 kCrrrI11isk plint. 

Samtlip;a 8[101:1r för 130 waU och avse(leJa föl' 

lI1ittlink. 


Typ 44010. 10 meter spole. 18: - JJl'utto. TYll 
4<!040. 40 mete r spole. 18: - brutto. Typ 44020. 
20meler spok 18: - brutto. Typ 41080. 80 
llI e tel' ~ po le. 21: - brutto. Typ 44500. i\lillen 
\"orlnh('l link o('h hållare f(jr 1GO wnU:'I s polar. 
27: - brutto. 

C\ULJ, E:S P:RECISIONSlSKALA 0<:" motta/!'ure. 
Tyl' 1003(1. Storlel< 210 mm J;1ng. Höjd 1GJ mm. 
Gradering 0- 100 sa mt möjli :;h f>t fö r egen 
;:;raderin:; pf, G ban,!. 60: - brut to . 

•\i\IERJKANSJiA TELEGRAFF:RINGS

SYCKJ,AR. 

'l'.")J J 38. 6: 50 netto. Typ J 4 • . 4 : 50 nel lo. 


J': :SOELSKA L .iGOH"IIGA 

HÖRTEJ,E);'OXF:R. 

Typ 40:1(1 A. S. G. BRO"':\' hörtelefoner, flir 

s e dda med 2,2G llle h"l' ~ la(l(I s:J.mt plugg. En 

~O: - 1u'01l0rs tel l![nn f d r eJHlnst D: GO netto. 


OJ, JEJ{ONDEXSATORER. 

Ty!> 48724. l mf. 1GOO volt urlJ cl _, p. ~: 90. 

T~'p 18708. 'YrstinghO!l'" olje1,on,lensntor. ~ 


mE. 2000 "(11 t llrb(' t"" I'. 15:-, 


7,0- 7,:1 Mph +,0- 7,6 Mp/s 
H,()'- H .. ~ Mp/ s 7,(1- 13,0 Mp/s 
21,0-21/lG ~[p/s 
2, ,0-30,0 hlp/ " 1;:,,0-31,0 !\t[1h 

.\Il\-ii IlU<.:lUdct aven första h ög- mellanfr(>
kYl:ns (1600 1.":: p/ s) r ('snlterar i ett g ott signal! 
speg-c Jfr ck\'en sförb,dlantlc , medan tlen antlra 
l,'ga lIl cllunfl'ckyc!lsen (100 I(p/s ) p;cr stOl' 
selekth'il t , \'ilken dessutom iiI' "ariahel i trl' 
omkoppling- bara lli gen. 

Antennkl'pt sen Ut' anpuRsad föl' symlnetrisk 
dIe r osymmetri s k antenn l11ccl en imp. av 7G 
t ill 400 ohm. 

Automn(isl, "oIYnJkontl'oll iii' inl<opplacl i 
fyra steg för effektlv reg'lerlng', den använ,les 
ii" e n för "S" -meterns f unktion. 

Slg nal/brus·förh iLllandet iiI' biittl·c lin 20 lm 
dtl en tillförd S[liinulng av 10 mikrovolt m Cll 
?oO ' I, modnlfltion,<ljup. Vid teleg-rufl uppniLS 
tlennfl si frr a mecl mindre ,in 3 mikrovolts 
Inpu t . 

:I[o t tng ur" ll kostar 1.18fo: - kl'onor och ~lln 

lcn.· r(> l"å~ f di n l Ug'<'l' . 

nCri IgnJtrolll'ör Gi 2 J{r. 14ö: - . 

Bl!LGI~'s mm.ASTARE & STRÖM
BR:f'l'ARE 
T,p S2~G 2-polig vridstl'ölllbl'ytarc ... K,·. 4: 70 

» S~~9 l-poli!; Yippstrumbrytnre » S : 10 
» fl277 2-polig- \'ippströmbl'ytnrr ,, 4 : 811 
» "2.'i~ 1-polig l'ippströmbrytn1'0 ", . 

kon iRk " !pparm .... » 3 : 4U 
) Is:: 71) 

AB BO PALMBLAD Torkel Kllul n Dill n ~o • Tri 1011 '" 9l U~ [\'iUell .lInhholm . 



••• 

Typ GlIO. 
av 

Stor fabrikation ger hög o ch Jamn 
samt låga prI•ser. 

På grund av RONETTE fabrikens oerhörda massfabrikation ha VI kunnat vidtaga 

avsevä rda prissänkningar. 

Utmark, ktistollmikrofon 
meta ll Finnes I 9,6 eller grön 

faconellloc kerod färg. Stöllbart hu· 
vud. Pris I. lo n kabel kr. 65: - . 

Förstkla ssig kr islollm i· 
Ele

Pris ulan ko

Ana Ronerre -mikrofoner ho 
!;!ondordgå nqo och on 
sJvtnino.skonloh NUkro
lonkobel ,k6rmod enledo 
re 7.5 mir med anslut 
nlngskonloK 1er. po~o r ona 
ROf\eII14 mik rofoner. Pril 
kr. 12, - . 

ryp SA72 Cellm . ~ro lo n med 2 $t 

dobbel rl slc!ler Förs:lilasslQ or· 
Iteslermikro lot\ PliS ",ta/l kab91 
kr. 135 , - : 

Typ R510. 

1&.1'0 ' 01'1 föt sånQ och musik. 

Q ni studiomedelI. 

bol kr, lIXJ,-, 


Omgående le"erans från lager i S"erige 
GENERALAGENT 

""=""'1,' 
~i~~UPO;h4~f6~~~l o~~~~ön S Is, kö nsllphel -52 db 

Frekvensomr6de 3O-1 00c0 pIs.
liud61er Ql~ n ing Kom· 
pletT med arm och on. 
slulninguh ldd. Finn.$ I 
VI I , svarT o :h brun fö rq 
Pris kr. JO :-. 

O,omet er 51J mm Possor 1111 Ro ne le 
rrted fhHO marken Pns kr. 25 :-. 

Typ ECHR . Kr i.nallmil.::r o f.o nlnsoIJ. 
sammo dala som BDX, d iomele' 
48 mm. Passar .som ersöll ningsele 
menl i A.sla ric, Tu rne r, Peo,1 med 
flera mikrofoner. Pr is kr. 25:-. 

o TE 

~r:" ~~Odz.:;;l s :::~lnl ~ ~~' OI~~?b~i 
ilonQ, J:o rn s:;ö r rni\t.,.o fo nen ståU
bo r i oUO r iklm"Qor. Lömp l1Q fCIJ 
ro IO(SI.olo/ m m Pris ulon ko ~I 
kr. 105 ,  . 

fyp STI . Mikr.olonmÖmb(VTOre, pm 
sar 'iII ol la Ronelle-mikroloner 
Skruvas endast mella" sladden och 
mikro fannuvudeT. Pris kr. 1A ; -. 

Typ OP7. f örslkl asslgr !<.nsia ll· 
pickup -huvud med samma da· 
r som BRD Universal fös!' 
r.nordnlng som pas.sar olika 
fano rmor. Pris kr. 28 : -. 

T'fP 8110. Poputår kristoUmikro
lem fö, 10 1 och sönQ, ut förd I 
s, orl eller v it plast Pris ufon ko
bil l kr • .tO:-, 

Typ K407. Gilorrmikrofon av ko n. 
raklty.o Hög utspön ni ng för di· 
rekt a n!hrtnil'lQ til l ro '!:Uo opporol 
eller förs'o,ko rel KompleH m&d 
1,5 mIr skä rma d kabel Pri. 
kr, 30, - . 

Typ BRO. FörsIIdossig kristoll · 

Typ R.t74. 

Jo n med 4 st. hög kapoc l· 

liva dubbelkrisla !1er. M a rk

nadens basta mikrofo n lör 

Oll:ester och 

Pri s ulan kabel kr, 225:-. 


Typ BOx.. KrJs ronm fkrolOl"lln · 

Ty p E.t08. To.,trekv ensnJ ret f6, 
kristollpickl,lp/ kc mplell med on· 
JIUlnlnps ontokre'f Förböllror 
hu-d6 terpivnin!j:Jeo och mi" ! or 
n6Jro.spe 1. PriS kr. 16 : ~. 

Typ RO. KrtSfOUPlc k. up ·lnsoT1. 
samma dala som BRD 
sar t de fle sl pickvQ
Or mar. Komplett med n61· 
!.lr. ruv. Vikt endast 16 Qrom 
Pris kr. 16 : - . 

Pos · 

Ehrensvärdsgatan 1-3 Stockholm KAB (.OS'L\ BlfKSTRO~1 Tel. växei 540390 

Multr cellmllu o

s~nbru k 


