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HOWARD B. JONES 

FLATS TI FTS KONTAKTER 


- oöverträffad i tillförlitlighet och precision. 

Nedamtående typer tdlverkas: 

S rie 300 Belas tning vAlupp till 12 stift "'esp. hylsor, }Sexie 2400 ~ 15A 

f ~~~~~,~:~~B~:l~~~~x~l 
\. Stocldlolm. .I 

Serie 300 
Generalagent för HOWARD B. J ONES, USA 

Serie 2400 

------------------------~\ 

VITROHM:s 
Potentjametrar 

med S-märkt tryCk- och drags trömbrytare. 


Finnes i följande ohmyii rden, logaritmiska eller linjtinc : 

Trådlindade motstånd 

50K, lOOK, 0,5, 1 och 2 megol1m Kr. 8: -. 

D :o utan strömbrytare: 


lOK, 25K, 50K, lOOK ohm. 


0,25, 0,5, 1 och 2 meguhm, Kr, 5: 40. 


D:o i miniatyrutföl'ande, 25 mm diameter : 


10, 2JK, DOK, lOOK ohm. 


0,25, 1 och 2 megohm, Kr. 4: 25. 


Grafitmotstånd 1/ 2, 1 och 2 watt. 


(UNIVERSAL-IMPORT ~ 
AKTIEBOLAG 

Norr Mälarstrand 62 Tel. 52 0685 växel 

STOCKHOLM 


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

Levereras t värden upp till 160 watt. 

Begär special broschy r 
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Problemsidan 

Nya frekvenser - nya möjlig
heter 

' V-rundradion slår igenom i 
T yskland 

Fourieranalys och -' jutes med 
hjälp av matemalikma"kiner 

Anslut resemottagaren till 
nätet! 


B y:!!!; själv en lrådspdare ! 


Televisionsmottagare för 

allström 


Kvällskurser i teleteknik 


Från lä sekretsen 


Praktiska vinkar 


Radioindustriens nyhet ,.r 


DX-spalten 


Nya böcker 


Bokrevyn 
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PRESENTERAR 
V ISARINS TR UMEN T 

TYP 

OS 95 

Dimensioner 95 X 85. 

Ett modernt och e legant instrument i inbyggnadsmo
del/. Kå pan ä r tillverka d av bakelit med frontpartiet i 
klar plast. Fin nes i såväl vridspole- som vridjärnsut
förande, med ful/t utslag från 15 ,/(A och uppåt. 

TYP 

05 120 

Dimensioner 120 X 110. 

Inbyggnadsmodell i svart bakelit. Data övrigt som 
OS 95. 

TYP 

DL12 0 

Dimensioner 130 X 140 X 70. 

bordsmodell. Noggrannhets-

Begär prospekt och prislista från 


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


~JenJtaJ:dP 


la boratorie instrument 
kl ass 1 eller 0,5. 

I N GE. IÖ.SFlRMA 

Åsögatan 113-119 STOCIilIOLl\I Tel. 449990 



ström-spänn,ingsmätning vid frekvensvariabel 
växelspänning. Frånsett den ende rättlösaren 
herr Knut Axelson, Svandammsvägen 10 i Hä
gersten har egen tligen ingen användbar metod 
föreslagits än att röntgenfotografera lådorna. 
Men då det laboratorium, där Gallerström ocn 
Ludvig arbetar, bl.a. saknar en röntgenanlägg
ning, föreslå vi, att man j stället accepterar 
herr Axelsons förslag. Detta innebär, att man 
över anslutningsklämmorna till respektive låda 
anslu ter en likspänning samt parallellt över 

Likström har alltid tyckt bäst om augusti denna ett instrument, som kan registrera ett 
utav årets månader. Det indigofärgade kvälls urladdningsförlopp. När likspänningen brytes, 
dunkel, som endast fläckvis störes av må ne kommer spänningen över lådan i fig. l a all~OJ
och kräftlyktor, har en ytterst välgörande in omedelbart sjunka till noll, medan spänningen 
verkan på människans alla aktivi te ter. Och antar värdet noll. Som spänningsregistrerande 
,let S) nes ä en pil s\'arsfrekvcnsen hos lösarna. instrument kan tänkas oscillograf, statisk volt·. 

Den >"ab augu.,tikväll luften har i hög grad meter, ballistisk galvanometer eller kanske . 
8li ll1u1cral dem, och Lik tröm lycker a ter alt , b) även en vanlig voltmeter allt efter "torlekell av 
u vet är ,~urt alt Jeva~. Men låt O~ läm na R . kretsens ti dskonstant. [9]
, c ' 
tämningar och af fekter för atl helt öv rga till I problem 8 B hade Ludvig och Gallerströlll 

enkel IJc h dock ccJlisk verksamhet av grå 
, ~ , 

uppvaktat dr Fält meJ en mer än mysti sk ~ R- vTjc 
färgton _ låda. är denna inkopplades nI igt fi g. 2, 

I problem 8 A, som tyvärr råkat ut för den Fig_ L vi'iade den elektrodynamiska wattmetern ingen 

från "emcstern nyligen hemkomne ~vännell» förb rukad effekt, trots a tt de båda effekti\"
Tryckfelsjohan, i så mån att numrering sak vi lken ,; lI Il l innehöll resonan,;krctscn. Lösarna värdesvisande instrumenten visade 5 V och 0,5 
nades och att likhe tstecknet i figuren försvun  ha i alhnänhct insett, att kretsen i fig. l b är A J espektive. Det undrades vad lådan kunJe 
nit mellan R och yL/ C, skulle vännerna Lud frekvensoberoende (kan ske del vi pil grund innehålla. 

vig och Callerström försöka bena ut vilken av av att Jenna krets förekom i problem 3 Al, Problemet är kanske något diaboliskt til! 
Iildorna i fi g. l, som innehöll motständet och varför lådorna ej kunna särskiljas medelst sin natur, men en ci vilingenjör med humd pa 

o 

e n PALITLIG omkopplare. • • 
Det har \'isat sig att fel som uppstå i ett instrument eller en apparat ofta 

orsakas aven bristfä llig omkopplare. Felet är Imnske avhjillpt genom ett utbyte mot 
en ny, men är dock fullstlindigt onölligt om man vliljer en pålitlig omkopplare redan 
från börjnn. 

Vå r nya LG-omlmpplare omfattar en typserie med rika variationsmöjligheter 
ifråga om antalet kontakter, sektioner och modeller, samtidigt som konstruktionen 
är synnerligen robust och l,raftig, Kontaktfjädern består nv ett antal snedskurna 
fosforbronsfjädra r , vilka trycka mot kon taktytan, medan den andra linden glider 
mot en rin a-formig metall kena. Denna utformning nv kontal,tsegmentet medger en 
e. akt och tilU'örlitlig gång, ett ringa kontaktmotstånd och ett högt kontakttryck. 
Egenskaper, vilka alla äro Iilm nödvändiga, om en omkopplare skall kunna motsvara 
kundeus ansprrtk. 

LG-omliopplarells stora brytförm:'tga, 5 A. vid 250 V" öppnar ett vidsträckt 
anviindningsområde fr im instrument av alla slag, sAsom Oscillografer och Rörpro· 

a re, såsom våglängdsomkopplare i rundrudiomottagare och sändare till mer effekt· 
kriivande apparater såsom reglertransformatorer och reglermotsUl nd. 

R ing eller skriv till oss och vi lin da en broschyr med nä rmare upplysningar_ 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Artillerigatan 85, Stockholm. Tel. 675715, 675716 
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Omkopplare typ LG-122. 


Utförd med 1 soJ,t1on och 22 

)[ont.okter. 

OnllLopplure tYl) LO-22~. 


Uttö .'d med 2 selction er och 

2.2 kontakter i va.rJe sektion. 

Pil särskild beställning kan 
LG-oDlkopplaren utföras 'ro\n 
l~ sektioner med önskat 
antnJ, upp till 22. kontakter 

l varje sektion. 



SVENSK GRID-DIPMETER EN SUCCE PÅ S:T E RIKSMÄSSAN 


Ett lll " ugsi<ligt auyändlJart uni'-cr~al!nstl'Umcnt för luborutorie- och amalörhruk. 

Frekyensomrilde: 	1 M p/s till 27" Mp/ s med sju plug-in spolar. ~og~ru.nnbet 1,5 '/,. 

~Io(l\ll"t\on: 	 Inbyggd tonoscillator go r 800 pi" för modulation, modulutlon ss plill 
ning en kan ä\'E;n u ttagas för yttre a n vändni n g _ 
"U l lag förefiun es för anslutning till ytt r e m odulation (ca 2 V ). 

H F -d cle n äl' helt sk ild fr å n näld elcn, dett'l för att lä tta r e k nn na m iit l! svåratko m liga 
kretsa r . De helkap slade spolarna gö r Illt ma n ej behö,-e r "ura s peciell t försIktig yi a 
mätning av k retsur s om [öra hö g s pä nning . Instrumentet är rörsett med lågfrekvens
steg vId användning som absorptions- och heterodynd.g meter, vilke t 6ko r känsli g he
l en. En urkoppling-sbfll' shunt ge r vid alla spolar ett ö,erEk il dligt in st rumE'ntu tslu~. 

Föl' h es tllm malld e av r efionau tilrckvense n hos avstiimua kretsaI', nn~ Föl' sändaroeutralisering-, lokalisering av parasiikrctsar och bu s 
tenner, transmiSRionsledningul', kondensatorel', s polar ocll drosslal'. svUngningar. 


Som slg-nalgcnel'utor eller m iits iindarc, modul rl·:.'u cIl~r omoclulel'ad, Som d lekto,' vid fe lsöknin g oel! bestämlllande 'ly gruu llto n och ö,-er 

för triIl111.tng av sändare oc h m ottagare. ton er i högfl'e k vcn skl'etsar. 


rör mätnin g av kapacitans, induktaus , Q och ömsesidig lncluktans. Som absorp tions,,'gllletel' ocl! h ctcl'oelynv:lg'lllele r. 

För Rntcunavstiimnin g (ex .-,i . beama n tc nnel'), injll ötering- av A/4 


rriS Kr. 5:'25:-,o 'h X/ Z sektioner, st:1ende-\' ;' ;' in!likutor, fältstyrkemd"I·. 

HS - spolar och HS - generatorer för Tele Keramisk a lufttrimmrar i miniatyrutförallde 

vision m.m. Format: 20x 1'7 mm 
Typ: APC 

över-
HS-Spole 2KV 200 microA... 18: slag::;- Luft-

Cap_ O-cap. sp~inn, gap
HS -Spole 21\:V 1 mA .. ....... 25:

6,4 pF 3 pF 200 V 0,4 mm 
IlS-Spole GKV 500 mlcl'oA... 25:  10 pF 3 pF 200 V 0,4 mm 
HS -Spole 121\:V 300 microA 30: 25 pF 3,5 vl:' 150 V 0,3 mm 
HS-S pole 30KV 100 microA 40: 40 pli' 4 pF 1ÖO V 0,25 mIU 

HS-Spole 20KV 300 microA 715: Pris Kr: 6,4 och 10 pIl' -l: ss. 
HS-Generator, avg-er (lKV 23 Pl-' 5:211

vid 220 "olt 20mA och 10KV 40 pF 5 :~o. 
"i el 2.:;0 volt 25mA. Rör
l.J cstycklling: 6V6, EY51... 85: Typ: Differelltia l ö\"enda,:.;·s~ Luftgap Pris Kr. 

HS -Generator, 25KV 100 Cap. O-cap. spänning 
10 pF 3 pF 200 V 0,4 lllm G: 80 
16 pF 3.5 pF 200 V 0,4 mm 6 : 

microA. 18-25KV vid 250 
- 270 volt, "n odström ca 23 pF 3,5 pF 150 V 0,3J mm 6 :20 
45 mA. n.örlJestyckning: 
2 st. 1B3/ 8016 oe l! 1 st. GL6 18ö : - Typ: Butterfly ö,el'slag-s- Luftgap Pl'is Kr. 

Cap. O-cap. spänning 
2,5 pF 2 pF 350 V 0,4 mm 5: 60 

4 pF 2,G pF 350 v 0,4 mm 5: 80 
6,4 pF 2,5 pI>' 350 V 0,4 mm 6: 

NYHET: Kabelkopp

lingen ELFA
Rekvirera vår Radiokatalog, En pral<lisk nyhe t för k opp lin;; (lV 

olika kablar och siil'sldl t föl' så 
duna "om utsiitts föl' dragning.som sändes m ot postförskott 
Kontakten kan nämligen ej dr agt\J! 
isiir utan milste brytas.för 1:65 plus porto Pirs Rr. l : 2/i 

Allt mellan antenn och jord 

ELFA RADIO & TELEVISION 

Holländargatan 9 A STOCKHOLM Tel. 20 78 14, 20 78 15 

3:10 
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NI, som är 

intresserad av 

RADIOTEKNIK 

bör läsa 

VÅGOR 

STRÅLAR 
VIBRATIONER 

Från radioteknikens gränsområden 
Av Ing. Eric Andersen 

Inbunden i elegan t klotband 

kr. 16:

300 sidor, 166 illustrationer 

"1 lan skrive r (:u koncis och myd{e t 

IUMb o l· t <: !{ui s k pro s a. drUT glirna f t'al Jl 

kurio. tl bl· tonatl~ nnvHudning omrtJ.L1en 

fi;r ll,> ,>lpk tJ'oniska appa r aterna och 
hal' s iii ly törRett sin bok l1l d ett stort 
antnl \';i! g-j r da illm, trntioner. lian" 
bok I<an oförb ehällsamt rel,o mm~nclc 
ra . till alla <l e m, som vill ,ijka bi lda 
s ig en fö r.ila uppfattn in g om 11lth(j
ranue till g.'1 

SIudit'ing(; ojör Kjell S Ienuon 
i Sfoc/.ho1r"~ .Tjdninbcn 

MELLERSTEDTS FÖRLAG 
Xorr ln n,h;(alun 22, Stockholm. Tel. 

Il 4 ()2, 10 80 "t eller i ntit'maste bok

hancl ~1. 

A W 

C?2lP' 

Fig:_ 2. 

skaft nämligen Ove Bcngts.son i Orresta har 
funnit gåtans lösning. Tär Gallerslröm skruva
de ,lt anslutningsklämmorna, drog han ,ivcn 
upp ve rket till en mek:.l!liskt driven roterande 
brytare_ som var kopplad direkt lill anslut
ning~klämmorna. Ström- och spänning kr u
varna bli då rektangulära och de effektini· 
sande instrumenten kommer då att vi sa inte
g rerande medelvärd et till d,;ssa rektanglar. 
Wattmctern däremot får aldrig ström - och 
spänningsimpuJ,;er sam tidigt, varför densamma 
måste visa att förbr ukningen är noll wa tt, vil
ket den också är. 

Efter dessa betraktelser övergar Likström 
till diverse andra saker som ex mpe1vis nya 
problclI l. 

Problem 10 A (lätta uppgiften.) 

J!iljön är idyllisk men stämningen kata

stro/artad. l Al B Svensk Elektrontekniks 

stora, ja, nästan ödsliga laboratoriesal är 

stämll ingen laddad. Nästan mer laddad än 

de IL'U kondensa.torer som ligger i blick

punkten fö r tre framstående elektriska spe
cialiste r_ 

Odon, Gallers tröm och L udvig betraktar 

två seriekopplade kondensato rer_ 

»Du driver med mig», väs te Odon cit 

L udvig. »Det här strider mot naturla,gar

na.» 
» Ingalunda», replike rade L udvig och log 

jaderligt. som en pastorsadjunkt mot en 

nervös konjirmand. »Se här . iVu gör jag 

om det igen. Jag har här en ideell konden 

sator på 1 fl. F seriekopplad med en annan 

ideell kondensator på 0,01 ,uFo Och sa all

slu ter ,ing den piL 1 /-/ F till ett batteri på 

150 V_ (Se fig. 3.) . 
Däref ter bortkopplar jag batteriet och 

ansluter de båda seriekopplade kondensa

torerna till ett annat batteri på 50 V, sa/ll

tidigt som jag ansluter en elektrostatisk 

voltmeter (utan strömförbrukning) över 

kondensatorn på 0,01 ,,-,F (Se fig. 4)_ 

Den förstnämnda konde nsatorns ladd

ning har naturligtvis ej läckt bort på n(l

1,.« F 0,01;U F 

~T~ 

Fig. 3. 

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

c O L L I N S .för bättre mottagning 
Man behöver inte köra lång stund med en 75A-2 för ~ltl 
mlirka nU den just i selektivitetsuvseende gynnsamt skil 
jer .j. f r å n andm kiinda amaWrmottagare. De höga in 
tcrfcrenstouel'l1a fr::ln närliggunde slationer, som pil audra 
moU·agure sa ofta förstör mottagningen, äro prakU:;:kt 
laget elimine rade. Diirigenom blir faskolllroll('n.' fUlIk
tion närmast inskriink t till att O bort de lågfrekvenl a 
interferenstonel'na. Faskolltrollcns vcrkningsomrftde har 
utökats ned till ung('fä r 200 p/~. 

End!tst det band, som användes, är synligt. HunLfl 
skalan ,ir direkt kalibrerad i l / 10 mc medan fininställ 
nin/.:sska lan iiI' lmlibrerad i 1 kc intervllller på alla band 
utom p 11 och 10 meter, cltir de t ii I' 2 kc interva ller . 

Stor möda har lagts ned för att f \. fram en stabil oscil
bitor. I Collins 7GA-2 används en ny permeabilitetsay
;; liimd 2-rörs ko.ppling, som iir ytterst stab il och obero 
cnde a v s märre varia tioner av rördala. 

Den nya Collin ' , :lA-2 iiI' en duubelsuper , speciellt kon l 73A-2 ingå Hi miniatyrrör samt likriktarrör : 6AKG 
stru('!'u ll f ör bästa moltagninp; pl a Illa lörbanden 160, 80, hf-förstiirkare, 6BI,;r:; Hr-blandare, 12AT7 kristall oscil
40, 20, ::!3, 11 o<'h 10 meter. Fra lll t rädande egenskape r är lato r , GBE6 lf-bl nndllre, 2 st. 6BA6 VFO, 3 s t. 6BA6 mf
den fenomenala s tabiliteten, noggrannheten i kalibre förstärka re, 6AL3 A , 'C-detektor, 6BA6 BFO, 6AL5 sWr
rin gen och den llöga k;iu~ligheten. Därtill komIller en cllimpnre, 12AX7 AVC förstä rkare - ltLgfrekvensförstiil'
hög t d riven selektivi tet, SOIll annerligen ofta behövs f ör kare, 6AL5 C\ stiirdiiml1are, 6AQ5 slutrör och 5Y3 lik
att genomföra ett qso, nUr trafikintens iteten ,i r stor. riktare. 

X io a vs tämda k retsar på 4;;0 l{(: mf plus et t e ffektivt, 

yal'iabelt kristaUfiLter bidrar till den höga selektiviteten. COLLINS 75A-2 väntas till Sverige inom kort 


Värtavägen 57, StockholmJOHAN LAGERCRANTZ 610891,613308,617821 



ndast de t bäst a ä r gott nog ... 

Nu kan Ni åter få fabriksnya RCA rör frå n lager. Vi ha nyligen fått några större 

sändningar från fabriken och vänta ytterligare partier under höstens lopp. 

För närvarande kan ca 200 olika mottagartyper levereras och dessutom ca 100 olika 

typer av specialrör såsom sändarrör, likriktarrör, fotoceller, tyratroner, katodstråle

rör etc. 

Begär våra prislistor. 

ELEKTRONIKBOI.AGET A B 

Kungsgatan 34, STOCKHOLM. Elektronrö rsavd . tel. 21 6292. 

5: 10 



RADIORÖR 

Hal' X i fortfarande sv:1r t med ra
diorör kun na fÖljande t yper ay 
nedan nämndu se rier omg. lev. 

0-1-2-3-5- 6-6 .'K- 7- 12- 12 
SK-2~3" ;;0-7 117 ~amt ty
perna 10--83, även 'u förekomma n
de typer av europei.'ka rö r. 

Försäljningen sker till av sta ten ' 
prkrn. fasts tä llda priser och r abat 
ter med res(! rva tion f ör mellanför
siiljning. 

Även partiförsiiljning av 

RADIOMATERIEL 
Po tentiometrar, elektrolyter , s tröm
bryta re, mot~t!tnd, högtalare, bil
a ntenner m. m. 

Begär offer t. - de t lönar s ig a t t 
köpa av 

RADIOFIRMA REX 
Prästga tan 50 Å, östersund. 


Tel. 127 35, 139 68. 


TELCON HF KABEL 
Yid val av h . f .-kabel vä lj ett fabri 

kat med gott rykte. Telcon iiI' ett 

viirldsmiirke och garanterar högsta 

kvalitet. De fle.ta ledningar kan 

levereras omgående fr ft n lager Lon

don eller Stockholm, elj es t med 

kort leverans tid. RG8/ U i lager. 

The Telegraph Construction 
& Maintenance Co Ltd (Teleon) 

London. 

Generalagenter ; 

IIB E. WESTERBERG 
Klara Nurra Kyrkoga ta 33 

S tockholm - Tel. 207866. 

(Ändra d adress f rå n oktober ; Tun

nelga t. 23, samma hus om hörnet. ) 
, 

6:10 

lp F O,OlfA F 

Fig. 4. 

got vis, men i alla fall. Se, vilken spännz:ng 
över den lilla kondensatorn.» 

" All right. Det är naturligtvis något 
skumt du gör men som teoretisk toppman 
kan jag naturligtvis gå in på mill rum och 
räkna ut det hela och avslöja dill fuffens 
sedan.» 

»Ack ja, sköne Odon, gör det men akta 
dig så att inte Gallerström eller PR-lösar
na kommer före . Jag tycker mig ha märkt 
all de räkna bättre än du ibland.» 

Problem 10 B (svåra uppgiften) 
»Likström, Likström», ropade ägaren till 
den väldigaste bland elektrokunniga hjär
nor, dr M Agne T Fält . »Menar du all 
detta inte är ett skämt?» 

»N ej», svarade Likström stilla och stir
rade i förtvivlan ut över kretsen av and· 
liga tuschteckningar i form av Fält, Odon, 
Gallerström och Ludvig. Till och med den 
sköna Mariannes rödbruna kalufs fladdra
de lällsinnigt i trakten av ett skrivma· 
skinsverk. 

»Jag rår inte för det», suckade Likström. 
" Det är en utmaning till alla oss som tror 
pa energiprincipen och lider av den tvångs
föreställningen, all jöga arbete kan erhål
las ur nondissipativa kraftfält med alltför 
liten insats av egen energi.» 

»Ja men», stönade Fält. »Detta är värre 
än allt annat. Titta på maskinen.» (Se 
fig. 5.) 

»Karlen avser all åstadkomma ett per
manent el. statiskt fält med elektreter. l 
detUJ fält ligger en rotor bestående av en 
mjukjärnkärna kring vilken lindats en spo
le , som i båda ändarna anslu tits till en 
platta. Via magnetiskt ledande glidko ntak· 
ter är mjukjärnkärnan förbunden med en 
permanentmagnet. Konstruktören anser se
dan all en flöde sförändring i mjukjärn
kärnan kommer all ge upphov till en in-

Farts . på sid. 38. 

-Sta tor, elektriskt 
polariserad med elst 
elektreter 

+m! 
Magnetiskt i Ankare av 
ledande . mjukjörn
glidkontakter N S 

Fig. 5. 

\ 

SURPLUSRÖR 

till 

NETTOPRISER 
vanlig garanti. 

2X 2 10: 50 
5U-l .. .. ......... ... ... .. . .... .... .... ....... . . ö: 80 

RA 7 .... .. . . . .. .. . . . . .. .. .. ... 9: ÖO 

0 .\.G5.... .. ... .. .. ........ .. . _.... .. S : 
6AJj . ....... . . .. .. .... .... ....... .. .. .. ... 12:
GFG . ... . .. .. .... .... .. .. ........... . .. ...... . 6: 
6G6 ............... .. ...... .. .. .. .... .. 7 : 
UL7 .......... .... _.. .. .. .... 4:50 

7Y·I ...... ... .. .. ... .... .. ... .... ... 5: 211 

717A = GAK5 ........ ._ .. .. ... .. . _.. 9: ÖO 

807 . .......... . .. .. ....... .. ... .. .. . 9: liO 

95~ . .. . ...... .. .. . .. ...... .... . .... .... 11:
900~ .. ... .... .. .. .. .. ...... .. ... _.. ... . ... .. . 7: 
9003 .. .. ... . ........ .. ... .. 7: 
now .... .. .... .. .... ............... 7:
VT 2() .... .. ... . .... ....... .. 7: 
10~G .. .. .... _.. ... .. .... . ... .. .... .. .. ..... . 5: 
5S1B .. _. 6: GO 
EV 00 9:-
K c rnml , J;1l r ö rhillIare för EF 50 2: 75 
n tto. 
D:o Oc tal 4-" pol. 1::35 ne tto. 
U tg.- tr a o ~f. Uoi versa l 600-15000 Ohm . 
Philip s niclkood cn s ator Nr . 5127 2X500 
pf. d im . H XH X 27 mm. 
Philips ~Il!' tr ansf. miniatyr storl. 38X 

25 X10 Ull1l. 


R e k\". 'ru r nettol1sta ;l övri g m ate rial. 


A.B. Inetra 
Regeringsgatan 97 - S t O c k h o l m. 


Tel. 216255, 200147. 


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

AMATURKURS 

I 

RADIOTEKNIK 


och 


PRAKTISKT RADIOBYGGE 


Första brevet, Innehållande bl. B. en 

InstruktIonskurs I telegrafi jlmte 

schema och byggnadsan,isningar för 


övningsapparllter etc. slndes 


GRATIS! 


u tan n:'tgon som helst förbindelse för 

Eder. 


Medsänd 40 öre i frimärken till porto 
och expl'ditionskostnader. 

AB BEVA·TEKNIK 
Linköping. 

Till AB BEVA-TBKNIK, Linköping. 
S,ind om g-:le nd e och utan o:igon för
bindelse f r rlO min sida första brevet 
i "Amlltö r k urs l Radioteknik och Ra 
tlt ouygge" sam t prospel, t och vldare 
u p pl ysningar . 40 ö re i frimärk eo till 
porto oc h expeditions l<ostnad bifog as . 

N am n 

Adress 

P os t a dress PR 10 



--

Använd 

av 

variation er? 

J 

Varför besväras 
nätspännings

KONSTANTSPÄNNINGS -TRANSFORMATORER 

Transformatorerna reducera spänningsva Transform atorerna utf"ras normalt i 6 olika mo


riationema i förhållande 15/ l. deller och ett stort antal typer för: 


Verka automatiskt. Inspänning: 95- 130 V eller 190-260 V, 


Fordra varken tillsyn eller underhåll och SO p/ s. 


har inga rörliga delar. Utspänning: 6, 12, no eller 230 V. 


Skydda helt mot kortvariga topp spänningar Effekt: 4, 10, 20, 25, S0, 60, 150, 250, 

och skydda sig sj älva för kortslutning. 500, 1000, 1500, 2000, 3000 W. 

F ör effekter från KV A -105 KV A offereras mekaniska spänningsregula torer. 

GENERALAGENT 

AR, H ELLST ÖM 
AGENTURFIRMA 

TeL 132826, 132832, 
Spannmålsgatan 14 GUTEBORG 11 05 30 
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RADIODETAL/ER A V VÄRLDSKLASS 

NATIONAL FININST ÄLLNINGS
SKALOR 
MCN 	 Rektangulär, 1 loggskala 0-100 


samt 3 kalibreringsskalor. Storlek: 

hÖjd 22/ 3", bredd 3 7/ 8", Kr. 36: 25 


SCN 	 Rektangulär, 1 loggskala 0-100 

samt [j kalibreringsskalor. Storlek: 

höjd 47/ 16", bredd 61/ 4",Kr. 38: 

ICN 	 Rektangulär, 1 loggskala 0-100 

samt 5 utanför densamma liggan

de kalibreringsskalor, glappfri frik

tionsväxel. Storlek: hÖjd 51/8", 

bredd 71/4". Kr. 80:-. 


AD-2 	 Rund, i bakelithölje med inbyggd 

planetväxel, graderad 0-100, ut

växling 5: 1, diam. 4". Kr. 40:

B"1-1 	 »Velvet Vernier», rund, i bakelit 
hÖlje, diam. 3". Kr. 28: 50. 

ODD 	 Drivratt för fininställning av ska

lor utan utväxling Kr. 5: 80 


NATIONAL SPOLFORMAR 
A v polystyren, utan stift, monteras med 

skruv i botten. 

PRC-3 Diam. 3/ 8", längd 3/ 4" Kr. 2: 15 

PRD-2 Diam. 1/ 2", längd 1"... » 2: 15 

PRE-2 Diam. 9/16", längd 1"... » 2: 60 

PRE-3 Diam. 9/ 16", längd 2"... » 3: 40 

PRF-2 Diam. 3/4", längd 11/4" » 4: 35 


Av glimmerblandad bal{elit, diam. 1", 

längd 11/2". 

XR-1 Plug-in typ, 4 stift ..... .. .. Kr. 4: 85 

XR-2 Lika XR-1 men utan stift, 


skruvfastsättning ......... » 3: 75 


VHF, permeabilitetsavstämda, lindade 
med försilvrat kOl>pa.rband på. spolformar 
av glimmerblandad bakelit. 
AR-2 75-220 Mc med 100-10 


pF parallellt ............... K r. 13: 70 

AR-5 37-110 Mc med 100-10 


pF parallellt ...... ..... .. .. :t> 11: 70 


Keramiska 

UR-10A Spolsats bestll.ende av: ker. spol


form XR-10A, diam. 21/ 2", längd 

3 3/4", 26 spår, spolsockel PB-15 

med 5 stift samt sockelhållare 

XB-15 med 5 hylsor ... Kr. 24: 

PRAHN SPOLFORMAR 
Av glimmerblandad bakelit, diam. 11/2", 
längd (utan stift) 2 7/8". Lätt utbytbara, 
passa i vanliga rörhållare. 
P-SWF-4 4 stift .. ................... Kr. 4: 75 

P-SWF-5 5 stift ....... .. ..... .. ..... » 4: 75 

P-SWF-6 6 stift... .. ........... ..... » 4: 75 


NATIONAL SKÄRMBURKAR 

PB-10-6 Skärmburk för avstäm

niugskretsar, 6 stift ... Kr. 4: 

XC-6C Keramisk sockel till 

ovanstående .... . .......... » 4: 50 


NATIONAL HF-DROSSLAR 
R-100 2,5 mH, 125 mA ... .. .... Kr.4:

R-100U 2,5 mH, 125 mA :t> 4: 85 

R-300 1,0 mH, 300 mA » 4:

R-300U 1,0 mH, 300 mA ... ...... » 4: 85 


RCA SÄNDAR-, MOTTAGAR
OCH LlKRIKTARRÖR 
I mycket stor sortering. Rekvlrero rörlIstIl. 

HAMMARLUND VARIABLA 
KONDENSATORER 
MC »Midget» 

MC-325-M 320 pF .. ....... Kr. 51:
MC-250-M 250 pl!' » 47:
MC-200·M 200 pF » 45:
MC-140-i\1 140 pF » 41:
MC-140·S 140 pF » 41:
MC-100·M 100 pF » 39:
MC-100-S 100 pF » 39:
MC-75-M 80 pF » 37:
MC-75-S 80 pF » 37:
MC-50-M 50 pF » 35:
MC-35-S 35 pF » 35:
l\fC-20-S 20 pI" » 32:

MC »Midget», 2-gang 

MCD-140-M 2X140 pF ... Kr. 4'.: 
MCD·100-S 2X100 pF ... » 60:
MCD-I00-M 2X100 pF .. . » 60:
MCD- 50-M 2X 50 pF . .. » 52:

MC »Midget», dubbelt plattavst. 

MC-I00-SX 100 pF ...... Kr. 47: 
l\IC-50-SX 50 pF » 39:
MC-50-MX 50 pF » 39:
l\IC-35-SX 32 pF » 35:
MC-20-SX 20 pF » 34:
MC-20-MX 20 pF » 34:

MC »Midget», dubbelt plattavst., 2-gang 

MCD-35-MX 2X31 pF ... Kr. 56:
MCD-35-SX 2X31 pF .. . » 56:

Butterflykondensa torer 
BCF-12 12 pF .. ............. Kr. 20: 
BCF-25 25 pF ........... .. .. » 23:
BCF-38 38 pF ...... . .. ... ... » 26:

Engelska lufttrimlar av »APC»-typ, ker. 
isolering. Skruvmejselinst. 


E-APC-10 10 pF ... .. .. .. Kr. 4: 50 

E-APC-25 25 pF » 4: 50 

E-APC-50 50 pF ......... » 5: 
E-APC-100 100 pF ..... ... . » 6:-· 


»HFA» och »HFB» sändarkondensatorer 

HFA-100-A 102 pF 800 V Kr. 29:

HFA-140-A 145 pF 800 V » 34:

HFA-10-B 9 pl!' 1200 V » 24: 75 

HFA-25-B 25 pF 1200 V » 26: 35 

HFA-50-B 50 pF 1200 V » 28: 50 

HFA-100-B 100 pF 1200 V » 40: 50 

HFA-15-E 16 pl!' 1750 V » 27: 25 


l>HFBD» sändarkondensatorer, 2-gang. 

HFBD-50·C 2X50 pF 1500 V 


Kr. 65:

HFBD-100-C 2X100 pF 1500 V 


Kr. 85:

HFBD-65-E 2 X 63 pF 3000 V 


Kr. 73:

»HF» mikrokondensatorer 

HF-140 142 pF .. .. ........ Kr. 23: 
HF-100 102 pF .... .. .... .. » 22:
HF-50 52 pF ...... .. .... » 18 : 95 

HF-35 36 pF ............ » 15: 50 

HF-15 17 pF ..... .. ..... » 15: 25 

HF-15X 15 pF ............ » 16: 50 

HF-30X 30 pF ............ » 18:
Typ X har dubbelt plattavst. 


»HFD» mikrokondensatorer, dubb. platt 
avst., 	2-gang 


HFD-15-X 2X16 pF ... Kr. 43:
HFD-30-X 2 X 28 pF .. . » 48:

BARKER &. WILLIAMSON Sändar

spolar av alla typer i lager. 


T.C.C.:s världsberömda glimmer-, 

keramiska, pappers-, ol;e-, och 

elektrolytkondensatorer i landets 

mest rikhaltiga sortering. 

Rekvirera omgående T . C. C. :s original

katalog samt var T . C. C. prislista. 

U.T.C. (UNITED TRANSFORMER 
CORPORATION) 
Vi ha just fått in en stor sundning U . T. C. 
transformatorer och drosslar a v så väl 
!i>CG»-Serien (Corumercial Grade) som 
»S»-Serien (Amatör). U. T. . : original
katalog samt vär U. T. C. prislista över
sändes på. begäran. 

Licensierade sändaramatörer åtnjuta 20 Yo rabatt på ovanstående priser! 

Värtavägen 57, Stockholm
JOHAN LAGERCRANTZ 610891, 613308, 617821 


Ledande special/irma för kortvågsmateriel 
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POPULÄR RADI O 

TIDSKRIFT FÖR RADIO TELEVISION o C H ELEKTRONIK 

Nya frekvenser nya möjligheter 
En påtaglig tendens under senare år flera FM-sändare i gång här- I Köpen

ifråga om radiokommunikation har va
rit, att man tvingats övergå till allt hög
re frekvenser- Det är inte endast träng
seln på det redan till bristningsgränsen 
utnyttjade mellanvågsbandet och kort
vågsomTådet, som orsakat denna över
gång till högre frekvenser, utan även 
rent tekniska omständigheter, har bidra

git härtill. Såväl televisioneIl som den 
frekvensmodulerade rundradion kräver 
nämligen så stora bandbredder för över
föringen, att endast tidigare icke utnytt
jade frekvensområden kunnat komma 
ifråga för detta slag av sändare. 

Några siffror må belysa detta: 

För rundradio och television är 
Europa f.n. följande frekven band på 
UKV reserverade: 41--68 Mp/ , 174
216 Mp/s, 470-585 Mp/s, 610-960 
Mp/ s. Av aessa är det i försLa hand fre
kvenserna 41-68 Mp/s och 174-216 
Mp/s, som tagits i anspråk för televi
sion. (I Stockholm har v i som bekant 
igång försökssändare på båd ' 67,5 Mp/s 
och 180 Mp/ s.) För FM-rundradio har 
reserverats frekvensområdet 87,5-100 
Mp/s. På detta frekvensband har exem
pelvis tyskarna placerat alla sina FM

rundr.adiosändare - f.n. 44 stationer i 

drift - och likaså har engelsmännen 

hamn 'är Lvå FM-sändare förlagda till 
dessa frekvenser, och i Stockholm plane
ras en FM-sändare på 92 Mp/ s, som ev_ 
skall ersätta aen tidigare strängt taget 
»olagligt» på televisionsbandet placera
de FM-sändaren på 41,62 Mp/s-

Det är inte bara FM-rundradio och 
television, som börj ar tränga ner på 
UKV. Polisradio m.m. har ju länge körl 
på ,bandet 31,7-41 Mp/s och för taxi
radio har man nu resen'erat frekven
ser omkring 75 Mp/ s. För bilr,adiotele
fonen, som snart får sin premiär i Stack
holm, har man förlagt bärfrekvensema 
till bandet 156--174 \VIp/ s, varvid f.ö. 
basstationen kommer ,att sändas på 171 
Mp/s, medan de rörliga stationerna 
kommer att gå på 163 Mp/ s. 

Denna övergång till allt högre fre
frekvenser ökar i hög grad tillgången på 
»lediga» frekvenser- Medan mellanvågs
området endast omfattar frekvenser 

från 0,5-1,5 Mr/ s, dvs. l Mp/s, har 
man på FM-rundradiobandet 87,5-100 
Mp/s, ett frekven&utrymme på 13,5 
Mp/s, och inom det högre rundr·adio
bandet 470-585 Mp/s har man ett 
svängrum på 115 Mp/s dvs. mer än 100 
gånger större utrymme än på mellan

vågsområdet. 
Dessa siffror ger en god uppfattning 

om vilka nya möjligheter, som öppnar 
sig i och med ,att Tadioteknikerna bör
jar mer interlsivt exploatera dessa nya 
frekvensområden. När mottagare och 
sändareutrustningar, komponenter och 
rör för dessa frekvenser kommer in i 
serieproduktion och därigenom förenk
las och förbilligas, är det uppenbart, att 
helt nya förutsättningar skapas för nya 
former av radiokommunikation och det 
inte minst för rundradions del. 

Man frågar sig exempelvis varför in· 

te både ett andra och ett tredje pro
gram skulle kunna utsändas på UKV. 
Kanske inte statsunderstödda program 
från telegrafverkets stationer (enligt 
1943 års rundradioutredning skall ju 
andra och tredje programmet gå per 
trådradio ! ), men varför inte program 
från privata sändare understödda av re
klam? Varje stad skulle; kunna ha en 
eller flera lokalsändare, som inte skulle 
störa grannstäderna. I Stockholm skulle 
man ka'nske kunna ha 10 olika program 
att välj.a på. 

Vilket inte bara skulle innebära en 
hälsosam konkurrens för Radiot j änst. 
Det skulle kanske också ,bana vägen för 
nya rrationella tekniska lösningar på 
våglängdsproblemet för Sveriges del. 

(Sch) 

9:101 



AKTUELLT 

UI(V -rundradion slår igenom i Tyskland 


I en tidigare artikel i POPULÄR 
RADIOl behandlades utförligt 
de förutsä t tningar, som tvingat 
tyskarna in på ID{V·området 
tör att lösa sitt \" liglängdsprob· 
lem o 11 de planer soru uppgjor· 
des för UKV·nätets uppbyggnad. 
Sedan förra artilceJll skrevs har 
åtsk illigt nyt t in träffa t och här 
lwmmer en ny rapport från vår 
tysL,e korrespondent, varav fram· 
går att UKV·rundrac1ioplanerna 
fullföljts med största målmed· 
vetenhet. UKV·rundrac1ion har 
kommit till Tysldand för att 
s tanna. 

De tyska rundradiomottagarna för sä
songen 1950- 1951 var till 50 % ut
rustade med anordningar för mottag
ning av ultrakortvågsrundradio. Man 
kunde vänta ig att man säsongen 1951 
-1952 skulle ha kommit fram till nå
gorlunda enhetliga konstruktioner, men 
det 'har visat sig inte vara fallet. Tekni· 
ken är fortfarande så ny, att några 
standardkopplingar ännu inte hunnit 
kristallisera ut sig. Däremot kan det 
utan vidare sägas, att UKV-rundradion 

l TETZ ER. K: Hur Tyskland [öser sitt våg
längdsproblem . POPULÄR RADIO, 1950 nr 7, 
s. 228, nr 8 s. 248. 

HF+ fJ\and.+ 
LF- steg ose. 

tr =u-- =0= tr 
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Av Karl Tetzner, Emden 

fullständigt slagit igenom och att i!1U

mera endast 10 % av alla nya tyska 
mottagare saknar .anordningar för l., KV
mottagning på 3-meters-bandet. 

Just nu levereras ålunda praktiskt 
tage t inga mottagare utan UKV-kretsar 
i T yskland; enda undantaget är små en
kretsmottagare, som kostar mindre än ca 
70 RM, och enklars f yrkrets- eller sex
kretssuperheterodyner, som ligger i pris
läget under 160 RM. I alla andra mot· 
lagare ingår UKV-området som fj ärde 
våglängdsområde (mottagarna har allt
sa kretsar för långvåg, mellanvåg, kort
våg och ultrakortvåg) . Nästan uteslu
tande tillämpas superheterodynprincipen 
i större mottagare med UKV. Superre
generativa kopplingar med HF-steg in
går numera för det fj ärde våglängds
området endast i mindre mottagare. 

Konstruktörerna beklaga r inte denna 
utveckling. Visserligen är denna typ av 
mottagare mycket känslig, m en det star
ka bruset jämte kravet på korrekt av
stämning och avstämningens dubbel
tydighet har gjort, att man numera är 
mycket skeptisk mot denrna kopplings. 

LF 

1:a MF 2:a MF Diskr. Slutsteg 

Fig. 1. Exempel på reflexkoppling i UKV
mo ttaga re. EF80 fungerar både som HF- och 
LF-steg. 

Fig. 2. Kombinerad permeabilitetsavstämning 
för UKV (vänstra spolen) oeh »kortvågslupen» 
(högra spolen). Gemensam järnkärna använ
des. 

typ. Skulle Sverige någon gO ng övergå 
till rundradiosändning på KV, kan 
man lugnt rekommendera, att man inte 

försöker sig ra denna mottagartyp, inte 
minst med hänsyn till den störande strål
ning, som i allmänhet blir mycket kraf
1ig och I.:iom måste elimineras med sär

skilda förrör. 

HöG l{ÄNSLIGHET P Å UKV 

För ett år sedan var känsligheten hos 
UKV-mottagarna i det flesta apparater 
ganska låg, såvida de inte innehöll en 
superregenerativ detektor. Känsligheten 
varierade mellan 200-1 000 ftV, varför 
i måmga delar av VästtyskIand UKV· 
mottagning endast var möjlig med ut
nyttjande av ayra antennanläggningar 
med riktantenner, vilket ur må nga syn
punkter inte var önskvärt. 

Det må i detta sammanha<ng erinras 
om, att för ett år sedan var KV-sän· 
darnätet på långt när inte så tätt som 
f.n., och åtskilliga av de tidigare sta
tionerna, som tidigare sände med 250 W 
har ökat effekten till 10 kW. Detta inne
bar, att man då fick betydande besvär
ligheter med mottagningen. Apparat. 

Köparna reagerade bestämt mot de be
svärliga UKV·tiJi\satsantenner, som ford· 
rades, och krävde känsligare apparater, 
som man kunde använda på samma sätt, 
som på övriga våglängdsområden, dvs. 
med en liten antennstump inomhus. 

De fåtaliga firmor, som under förra 

säs ongen levererade känsligare UKV
apparater, fic'k omedelbart god avsätt
ning för dessa, vilket i år 10C!kat övriga 
firmor att övergå till avsevärt känsli· 
gare apparater. Numera k3lIl man i de 
högre prisklasserna finna verkliga un
derverk ifråga om kopplingskonst. Där· 
emot har man inte kunnat förhindra, att 



detta har höjt priserna; de tekniska för
bättringarna har naturligtvis här bidra
gi t. Dylika känsliga mottagare ·kostar 
numera 15-25 % mer än för ett år se
dan; end a t ett fåtal fabriker är numera 
i stånd att leverera känsliga apparater 
med UKV, som kostar mindre än 250 
RM. 

!\lANGA RöR 

Man har strävat efter att uppnå denna 
höga känslighet på UKV med relativt få 
rör, varför man tvingats öv rgå till Te
flexkopplingar. De'3sa kopplingar är på 
lXV på inget sätt omöjliga, då de band, 
som skall förstärkas, delvis ligger långt 
ifrån varandra. Som exempel på dy
lika reflex kopplingar skall här genom
gås en koppling som tillämpas av Blau
punkt ( jfr fig. l). I denna mottagare 
ingår följ ande rör vid KV-mottag
ning: 

UKV-HF-steg EF80 
Blandar- och oscillatorrör ECH42 
l:a MF-rör EBF1,~i 

2:a MF-rör EF15 
FM-detektor (kvotdetektor ) EAAll 
LF-steg1 EF80 
Slutrör ELll 
1 (Samma rör som i KV·försteget) . 

Känsligheten i denna mottagare är in
te mindl'e än 5-10 I ' . Reflexkopplin
gen innebär i deLla fall inga l'i kel', enär 
den branta IIF-pentoden för ta gången 
arbetar i 100 Mp/ s-bandet och andra 
gången i LF-områd t, s att de båda fre

kvensområdena förhåller Slg som l
ID 000, vilka bör vara relativt lätt att 
eHektivt skilja åt. 

SCHEMA FÖR AM-Fl\'I-MOTTAGARE 

Som ytterligare exempel skall genomgås 
en annan ny mottagare, Telefunken, 
»Opus 52», ar,- chema visas i {j O'. 5. 
Denna apparat är ganska påkostad och 
visar, hur långt man i detta avseende 
ansett ig kunna gå i moderna tyska 
mottagare i högre prisklass. Även här 
återfinns en reflexkoppling, nämligen 

Fig_ 3. »Klockradio frän Loewe-Opta A. G. 
med inbyggd läslampa och fast avstämning p~ 
två sändare på KV. 

Fig. 4. Chassi och hölje för liten super h-all 
Lorenz A. G. 

KV-delen, där den branta HF-pento
den EF85 arbetar dels som I-IF-steg och 
dels som första MF-steg, varvid fre
kvensförhållandet mella.n de två fre
kvensband, som överföres, förhålle r sig 
som 1- 10 (100 Mp/s resp. 10,7 Mp/s). 
I övrigt märker man i denna apparat 
följ ande finesser: 

Vid AM-motta.rrning (långvåg, mel
lanvåg och kortvåg) : Indukliv antenl1

Fig. 5. Komplett principschema rör •\.M-F _J
ma tlagare för långvag, mellanvåg, kor tvåg och 
ultrakortv g. F nbr ika l : Tele/unken. 

Il: lO 



koppling till gallel1kretsen till EF45, 
aperiodisk koppling till blandar- och os
cillatorröret ECH42 (med sugkrets för 
mellanfrekvensen) . Första mellanfre· 
kvensbandfiltret är kontinuerligt regler
bart, likaså det andra. Därefter följer ett 
tredje inte reglerbart bandfilter, så att 
sex mellanfrekvenskretsar (sammanlagt 
åtta avstämda kretsar) användes vid 
AM-mottagning. Selektiviteten är vid l 
kp/ s sidstämning så hög som 1:1000. 

Vid FM.mottagning (mottagning av 
frekvensmodulerade sändare mellan 87,7 
-100 Mp/ s): J'nduktiv -koppling från 
dipolantennen över två mellanfrekvens· 
spärrkretsar, avstämda till 10,7 Mp/ s 
till förkret sen, som är avs tämd medelst 
HF-j ärnkärna till mitten på bandet. 
Kopplingen till HF·röret EF85 över 
MF.sugkrets (l0,7 Mp/ s) till ECH42 
(blandate- och oscillatorrör). Oscilla
toravstämningen sker genom symme
trisk vridkondensator. Första melbmfre
kvensbandfiltret MF1 är reflexkopplat 
till gallret på HF-stegets EF35, andra 
mellanfrekvenskretsen är kopplad till 
rör 3 (EFll), slutligen över anodkret
sen till rör 4 (EFll), som sålunda fun
gerar som tredje MF-steg. Utgångskret
sen för MF·delen är kopplad till en kvot
detektor med EAA11. Sammanlagt an· 
vändes tre mella,nfrekvenssteg och ett 

HF-steg, så att UKV"känsligheten, som 

nämnts ligger omkring 2 fLY. 

Lågfrekvensdelen innehåller en EBFll 
som försteg och ett 8 W slutrör EL12. 
Den har dubbel klallgfärgsreglering, 
dels en diskantreglering i motkopplings
kanalen (kombinerad med bandbredds· 
reglering i MF-filtren via AM-mottag
ning) dels bas reglering före LF-röret 
(med potentiometer på 16 Mohm). 

Av intresse är också den induktivt 
verkande »kortvågslupen» för band
spridning på -kortvåg, vidare tryck· 
knappsinställningen för våglängdsområ. 

dena, torrlikriktarkopplingen i stället 
för likriktarrör (denna koppling till
lämpas f.ö. i stigande utsträckning i 
Tyskland). J själva apparatlådan är in
byggd en UKV-antenn, så att man vid 

någorlunda god fältstyrka från närmaste 
UKV-stationkan åstadkomma' UKV
mottagning utan ytterantenn. Denna in
re antenn kan kopplas bort i de fall , 
man önskar använda sig aven yttre 
UKV-antenn. 

. Andra firmor har gått in för andra 
UKV.ingångskopplingar. Så finner man 
ofta ett EF42 som HF.steg, följ t av ett 
andra EF42 som blandarsteg för addi
tiv blandning. Härvid a'nvänds ofta hep
todsys~emet i ECH42 som MF-steg. 

Fig. 6. Tysk toppmottagare med 9 kretsar (se
lektivitet vid 9 kpj s sidstämning 1:2400). 
Känsligbet på UKV: 3 i-'-V. 

Fig. 7. Typisk tysk mottagare i högre pris
klass. Tryckknappsavstämning. Våglängdsom· 
råden : långvåg, mellanvåg, 3 kortvågsområden 
och UKV-område. 

Fig. 8. Intressant chassiekonstruktion med rö· 
ren i horisontalt läge. Observera den inveckla
de våglängdsomkopplaren t.h. 

OLIKA BLANDARKOPPLINGAR 
De nyligen genomgångna kopplings
exemplen visar redan ,de båda varian
terna för blandning av UKV: multipli. 
kativ med hexod-triod ECH42, eller den 
nyss nämnda additiva blandningen. Den 
senare är mycket fördelaktig på UKV, 
då man med den kan få en blandarbrant
het på 1,8-2,2 mA/ V. Med multiplika
tiv blandning på UKV med ECHll eller 
ECH42 kan man endast komma upp till 

Fig. 9. IS-rörs mottagare från Philips för AM 
och FM. Specialhögtalare för återgivning av 
9,5 oktaver. 
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ca 0,65 till 0,8 mA/V. Dessa fördelar 
måste man dock i allmänhet köpa med. 
ett tillsatsrör, emedan man måste an· 
vända separata blandarrör för AM resp. 
FM. 

Därjämte kommer man inte ifrån yt
terligare komplikationer. Vid additiv 
blandning kan man knappast komma 
ifrån ett HF-steg, enär oscillatorstrål
ningen annars skulle överstiga vad man 
kan anse som tillåtet, ca 200 m V, mätt 
över antennintaget. Vid multiplikativ 
blandning kommer: man ifrån denna 
olägenhet ty i detta fall är oscillatorsy
stemet relativt väl avskärmat ifrån an
tennen. Trots d.etta finner man i några 
nya apparater additiv blandning med 
ECH42 + HF-steg. Detta för att för
bättra signaljbrusförhållandet, som vid 
multiplikativ blandning är mycket 
ogynnsamt på UKV. 

Några firmor har med mer eller mind.
re goda resultat försökt att komma ifrån 
den besvärliga temperaturdriften hos 
UKV-oscillatorer med hjälp av konden· 
satorer med negativ temperaturkoeffi
cient. Emellertid är resultatet inte hund
raprocentigt bra. Det förefaller som om 

aven de inre rörkapacitanserna skulle 
vara oberoende av ,temperaturen i oscil
latorkretsen, vilket har en viss frekvens
drift till följ d. 

DEMODULATORKOPPLINGAR 

För demoduleringen av den frekvensmo
dulerade signalen i FM-UKV-apparater 
förekommer f.n. egentligen endast två 
system: kvotdetektorn och »s idstäm
ningsdemodulation». 

Den »äkta» UKV-supern avslutas all
tid med en kvotdetektor, vars särskilda 
fördelar ligger i den amplitudbegräns
ningsverkan, som man får gratis. Där
emot har det - till ,allmän överrask
ning - visat sig att monoden EQ30 en
dast har kommit till användning i rela
tivt få .apparater. Sidstämningsdemo
dulation tillämpas ofta i billigare .appa
rater. Härvid låter man mellanfrekven
sen falla på ena sidan av MF-band
filterkurvan och omvandlar på detta 
sätt lVIF-frekvensen till en amplitudmo
dulerad signal, som sedan likri.ktas på 
vanligt sätt i diod. Härvid bortfaller gi
vetvis diskriminatorn resp. kvotdetek
torn, som inte endast fordrar ett extra 

Fig. 10. Denna bild aven AM-FM·mottagare 
(fabrikat Tele/unken) visar bl.a. väglängdsom
kopplarens komplicerade uppbyggnad i de 
nyare tyska rundradiomottagarna. Kombine
rad permeabilitetsavstämning för UKV och 
bandspridningsområdena på kortvåg tillämpas 
(jfr fig. 2). 

rör och en e~tra spolsats utan dessutom 
kräver ganska betydande justeringsar
bete. Nackdelen med denna metod är 
dock uppenbar. För det första bortfaller 
ju varje form av amplitudbegränsning, 
v.arför FM.mottag'ningen inte uppvi
sar den goda störningsfrihet, man får 

vid de mera komplicerade FM-detekto· 
rerna. Dessutom är inställningen myc
ket svårare, enär det finns två »riktiga» 
inställningspunkter, d.vs. en på vardera 
sidan av MF-filterkurvan, åtskilda aven 
zon av mottagning med distorsion. Olyck
ligtvis visar indikatorögat även vid den
na inställning i mitten på kurvan fullt 
utslag, varför en lyssnare, som inte kän
ner till förhållandena, ofta ställer in 
mottagaren på största uts].ag på indika
torögat och på så sätt får en mycket un
derhaltig kvalitet vid FM-mottagning. 
Fråns-ett dessa nackdelar håller sig d.ock 
denna »oäkta» lXV·demod.ulation kvar 

13:JO 



Fourieranalys och -syntes llled lljälp av 

matematikmaskiner 

Av tekn. lic. G Linden 

Harmonisk analys eller - vilket är 
detsamma - fourieranalys är ett vik
tigt hjälpmedel inom snart sagt tekni
kens alla grenar. Man utgår därvid 

ifrån ett godtyckligt periodiskt förlopp, 
det kan exempelvis gälla att s tudera ut
gångsspänning från en elektrisk förstär
kare eller lj udåtergivningen från en 
högtalare. Det är enkelt att visa,- att ett 
sådant förlopp alltid kan framställas 
som en överlagring av ett antal enkla 
sin- och cososvängningar, dvs. att 

00 

f (x) = I(A cos nx+B sin nx) (l)
Il Il 

n = O 

om f(x) = f( x±2k:rr). 

Den harmoniska analysens uppgift är 

i många tysk.a mottagare i nya serierna 
på grund av sin enkelhet och prisbillig
het. 

De nya AM- ' M-superheterodynerna 
kännetecknas framförallt av det stora 
antalet omkopplare. arför så är fallet 
är lätt att inse. Man utnyttj ar ofta om
kopplare med mycket låga axlar och ett 
stort an talomkopplingsanordningar, 
placerad så att man inte skall få långa 
kopplinastrådar. I övrigt lägger man 
'numera koppLin a lägena mellanvåg och 
UKV intill varandra, enär de båd a våg
längdsområdena oftare användes än 
kortvug och långvåg_ 

YTTERLIGARE FINES ER 
Under tidigare säsonger har man ifråga 
om de tyska medelklas._- och toppmotta
garna nog överdimen . .i onerat kortvåg 
bandspridningen. !lara tyska mottaga
re har haft alla kortvågsbanden spridda 
över hel a skalan, och på så sätt har man 
åstadkommit en mycket effektiv men 
också mycket dyr bandspridning. I den 
nyare produktionen har mottagarna allt

14:10 

att besLämma koefficienterna All och Bw 

Man kan visa att 

+n-

A o= 1/2nJf(x)dx, 

-". 

+n

Av =l/:rrJf(x) cos vxdx 

-". 

-J- n

Bv=l/ :rrJf(x) sin vxdx 

(2) 

för ett visst n-värde lika med v. Då det 

vanligen blir fråga om a~t medtaga ett 
j ämförelsevis stort antal termer i den 

trigonometriska utvecklingen, bli räk
ningarna ofta tidsödande. Det är därför 

mera försetts med s.k. kortvågslup. 
Graetz .använder för detta ändamål en 
ganska intl'essan t konstruktion. Den be
star av två parallella skellor av ea 35 
cm längd och belägna ca 10 mm från 
varandra. Skenorna löper bakom ska
lan och används samtidigt som bärare 
för en särskild visare för kortvågslupen. 
Kopplingilllässigt är båda kenorna in· 
kopplade i den kalla ändan pä kortvågs
oscillatorspolen och då visaren rör sig 
mellan skenorna förälldras därirrenom 
den nas induktalls. Detta utförande er
bjuder g ntemot sys temet med förskjut
bar järnkärna och systemet med liten 
variabt!l kondensator vissa elektriska 
och mekaniska fördelar. 

De flesta av de nya medelklas uprar

na är 6-krels-mottagare; några har ock

sa 7 kretsar, i det att man låter det förs

ta MF-stege t utforma,' ~0111 trekretsfilter, 
dvs. ett variabelt MF-filter. Endast en 
fabrikant Nord Mende a'nvänder en 8
krets koppling, och uppnår på detta sätt 
i de billigaste apparaterna utan större 

angeläget att med lämpliga metoder sö
ka nedbringa solveringstiden_ 

Med harmonisk analys uppdelar man 
en periodisk funktion i sina grundkom
ponenter. Inom röntgenkristallografien 
mötte man redan tidigt det omvända 
problemet, det gällde att med utgångs
punkt från grundkomponenterna söka 
den periodiska funktionen, med andra 
ord att utföra en fouriersk <syntes. 

Man hade ·att beräkna summan: 

(3) 
'n=O n.=0 

Termantalet måste givetvis begränsas 
till ett ändligt värde_ 

På sena re tid har fouriersyntesen fått 

besvär en selektivitet på omkring 
l: l 000 vid 9 kpl s sidstämning. I topp
modellerna finnn man dock ofta 8---9 
kretssuprar i kiVI-delen. Anledning här
till är lätt att inse. Den höga UKV
känsligheten fordrar ett mycket stort 
uppbåd av rör, som delvis blir onödiga 
vid AM-mottagning. Ett av dessa »över
flödiga» kan därför .användas i ett and
ra MF-steg, så att konstruktören på det
ta sätt bekvämt kan använda sig av tre 
mellanfrekvensbandfilter, ofta är ett av 

dessa också 3-kretsiga så all i vissa fall 
9 kretsar ingå i mottagaren med en 
toppselektivitet på 1:2400 vid 9 kp/ s 
sidstämning. Och hög selektivitet är ab
solut erforderligt i Tyskland, enär mot
t agningsförhållandena på meUanvåg 
över ,huvud taget är mycket ogynnsam

ma. 

Utrymmet tillåter tyvärr inte förf. att 

gå in på ytterligare detaljer i de tyska 
mottagarna. Vidare data kan emellertid 
erhållas efter hänvänaelse direkt till 
förf. 
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allt större betydelse även för de teknis

ka vetenskaperna, speciellt för svag
ströms- och servotekniken. Det kan till 

exempel gälla att beräkna insvängnings
förloppet i ett elektriskt filter eller att 
studera stabiliteten hos en servoteknisk 
anordning. Grundprincipen är i alla fall 
densamma. Man tänker sig vanligen sy
stemet åverkat aven språngfunktion och 
ersätter denna med en från tiden 
t = - oo till tiden t= +00 pulserande 
f kyr antvåg, som genom harmO'nisk ana
lys uppdelas i sina grundkomponenter, 
en konstant del, en grundton och ett an

taI övertoner. Fyrkantvågens period väl
• o 10 t d t t dJes sa ang at e sys em som stu eras. .. 

. ah'l' . '11' l "dJlunmt st Ilsera sIg tl SItt S utvar e 
under en halvperiod. Se fig. L 

Om fyrkantvågens amplitud betecknas 
med A kan den skri vas som fö lj ande 
summa: 

f(t) = (A/2) + (2A/n ) . [sin (2nt/ T) + 

+(1/ 3) 'sin 3(2nt/ T)+O / 5)' 

'sin 5(2nt/T) + ..J (4) 

I stället för fyrkantvågen själv inma
tas nu i systemet var för sig varje term 
i ovanstående uttryck och utgångsstor
heten studeras. nder förutsättning .att 
systemet kan ·betraktas som linjärt, vil
ket ofta är fallet, inn,ehåller denna ingen 
annan frekvens än den inmatade. Så

lunda får, om exempelvis termen 
(2A / n) . sin (2nt/ T) imatas, utgångs

storheten formen (2A 1/n)' sin [(2nt/ 

T) +<Pl}' 
Genom att summera samtliga utgångs

storheter, som erhållas genom aU mata 
in de olika termerna i uttrycket för fyr
kantvågen, bör tydligen systemets in
svängningsförlopp, systemets svar efter 
inmatni'ng av motsvarande språngfunk
tion erhållas. 

Vid fouriersyntes häves i allmänhet 
för noggr,annhetens skull att tenn antalet 
icke väljes lägre än 15 och att summans 
värde bestämmes för åtminstone 60 
punkter under en period av grundtonen. 
Beräkningarna äro därför mycket tids
ödande att utföra utan speciella hjälp
medel. 

J\B.TEMATllil\'lASKIN ENLIGT 
LAURENT OCH HÄGG 

Ingån95Storhet 

t 

: Utgång sstorhel 
t 

Fig. 1. a) Ingångsstorhet i form aven fyrkantvåg. b) Motsvarande ut
gångsstorhet. 

der ha utarbetats för att underlätt.a be

räkningar av ovanstående typer. Man 
har i allmänhet utnyttjat sig av de tri
gonometriska funktionernas symmetris

ka egenskaper och der,as inbördes rela

' tlOner for att upprätta olika system för 
beräkningarnas r'ationalisering. På sena
re tid ha vissa maskinella metoder fram

kommit, som visat sig helt överlägsna 
tidigare system_ Professor T Laurent 

vid Kungl. Tekniska Högskolan utarbe
tade i samråd med professor flägg vid 
Uppsala universitet 1943 en maskin av
sedd i första hand för fouriersyntes men 
även för fourieranalys. Denna maskin 

har sedan 1945 varit i flitig anvä'ndning 
för röntgen krist allo grafiska beräkningar 
vid Uppsala universitet. En automatise
rad och avsevärt förstor,ad maskin av 
samma typ har sedan utveckl,ats vid pro
fessor Laurents institution. Den är så
lunda .avsedd att summera ut ryck av 
formen: 

n max n max 
2:A n eos 2nnx+2:B" sin 2JTnx (5) 

n.-= o 11= 0 

I det följande kommer en kortfattad 
1---1 I f 

26 cos- 2S sin
30 I I I I I I Itermer termer--: , 

+- +t-l-\-l +1) +
I 2 25 ~ J 25 

o

220V 

l 
rv ru o~ ~ '" 

.11 

t U 
...:.. O v 

~ 
T A 

T 

29 o 
26 

+\-1+1+1 ~27 

25 
-

q c: fo r 
~t ~ 

""' 
r--. o 

~ - ·f 
a av 1 ( 1[ 1 r c; 

o*v a ~l"' 

~ 

· lS 

· 27 
· 2ll 
·29 
·30 

beskrivning av denna mas'kin att lämn as. 

Summans värde bestämmes för var tred
je grad under en period av grundtonen, 
n max har valts till 25. Det gäller sålunda 

att för var och ett av 120 olika x-värden 
utföra 52 multiplikationer och sedan 
summera de S2 så eThålJna värdena. 
Maskinen arbetar rent elektriskt. Tal
värdena få representeras av elektriska 
spännin&ar. Om man studerar ut,trycket 
(5) finner man snart att under givna 
förhållanden de spänningar som repre
senterade trigonometriska faktorerna 
icke för något x·värde äro andra än så
dana, som äro proportionella mot cosi
nus för var tredje grad från 0° till 180°_ 
Dessa spänningar, 61 till antalet, uttagas 
från en spänning"delardrossel som på
tryckes ~n 50-periodig växelspän·ning. 
Varje term i uttrycket (5) låter man 
motsvaras a\' en potentiometer, det fin
nes sålunda 26 potentiometrar, som hän
föm sig till eos-termerna och 25 poten
tiometrar, som hänföra sig till sin-ter
merna, sålunda tillhopa 51 stycken (sin
termen för n = O är alltid noll). För ett 
visst x-värde påtryckes dessa p oten tio-

Många me.r eller mindre lyckade meto- Fig. 2. Principschema för den beskrivna maskinen för fouricrsyntes och -analys. 

15:10 



Fig . .3. Panelen till den i artikeln beskrivna 
mas ine!l för fouriersyntes. 

metrar Epänningar fr ån spänning delar
drosseln , som representera moto.varande 
trigonometriska f,aktorer. Från poten
tiometrarna uttagas debpänningar pro
portionella mot respektive An eller Bli 
värden. På så sätt erhållas sålunda 51 
delspänningar, var och en utgörande ett 
mått på sin särskilda term i uttryck n 
(5). Dessa spänningar påtryckas sedan 

Fig. 4. Gaveln till maskinen för fouriersyntes. 
~1an ser bl.a. högst upp den i texten omnämn
da omkopplaren och därunder spänningsdelar
drosseln. 
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51 större fasta motstånd på så sätt att 
en medelspänning bildas (se kopplings
schemat i fig. 2). Denna medelspän
ning utgör ett mått på summans värde 
för ifrågavarande x-värde, den likriktas 
och påtryckes ett skrivande instrument. 

För ett visst x-värde påtryckes som 
nämnts en viss putentiometer en be
'Lioimd-pänning bland de 61 stycken 
spänningarna från spänningsdelardros
seln, för ett annat x-värde pålryckes 
emellertid samma potentiometer en helt 
annan av de nämnda spänningarna. Des
sa komma tydligen att ordnas om på oli
ka sätt för samtliga de 120 x-värdena. 
För att ombe5örj a detta har en särskild 
120-lägesomkopplare byggts. När det 
skrivande instrumentet registrerat sum
mans värde för ett visst x-värde föres 
omkopplaren genom en särskild anord
ning automatiskt fram till nästa läge, 
det nya värdet registreras av skrivaren, 
varpå proceduren upprepas osv. tills 
samtliga 120 x-värden registrerats. Ge
nom att utnyttja si'n- och eos-funktio
nernas periodiska egenskaper kan man 
med hjälp av enkla omkastare taga hän
syn till eventuella negativa All och Bil 
värden. Vidare finnes möjlighet att ge
nom andra omkastare koppla ur ett god
tyckligt antal termer, eller också med en 
särskild omkastare samtliga sin- eller 
eos-termer. Maskinen inkopplas direkt 
på 220 volts SO-periodig växelspänning, 
som nedtransformeras till 22 volt innan 
den påtryckes spänningsaelardrosseln. 

Från det uttryck man önskar få be
räknat instäner man All och Bn värdena 
på motsvarande potentiometrar och in
kopplar sedan maskinen. Efter ca 10 
minuter erhålles summans värde för 
~amtliga de 120 x-värdena i diagram
form. Maskinens räknenoggrannhet är 
ungefär 1/ 2 %. Vid särskilda krav på 
noggrannheten har man rrröjlighet att 
kalibrera inställningen på varje särskild 
potentiometer med hjälp av det skrivan-

Fig. 5. Ett par diagram upptagna med maski

nen för fouri ersyn tes. 

a) (ÖversL) En enkel sinusvåg. 

b) (Nederst.) De 13 första termerna till en 


fyrkantvåg. således 
Y = x-O/3) 'sin x+0/ 5) 'sin Sx ... 0 / 25)' 

-sin 25x Fig. Sh. 

... 


... ... 


-

Fig. 5 a. 



de in.strum ntet genom en enkel om
koppling. 

}'ELIiÄLLOR 

Den faktor som främ :::! även tyrar maski
nens norrgrannhet är svårighelen att er
hli ll a utgångs 'pänrningarna från spän
ning delardrosseln konstanta med hiin
syn till den varierande bel as tning, som 

dro 5eln ut ätte för vid olika x-värden. 
Genom att överdimen iomra sekundär
li ndni ngen i ingängstransfo rrnatorn 
kraftigt, så att dennas ohmska mot tånd 
är extrenlt lagt, samt göra ett antal 
spänn ingsuttag, 20 stycken, i lindn illgen 
sammanfallande med lika många av 
spänningsdelardrosselns uttag samt :oam
mankoppla mot varande uttag i de båda 
beTörda lindningarna ha avsevärt för
hättrade förhållanden emåtts. 

De 51 fasta motstånden, i vilka den 
förut nämnda medelspänningen bildas, 
måste vara stora i förhållande till po
tentiometrarna för att icke belasta des
sa. Potentiometrarna äro på 500 ohm, 
medan de fasta motstånden mäta 50 kQ 
med en noggrannhet av l promille. 

IIARMONISK ANALYS 

Masbnen kan som tidigare omtalats 
även användas för harmonisk analys. 

ntag nämligen att i fourierscrien 

f(x) = 1/ 2Ao+17A n eos 2nnx+ 
".=1 

00 

+.2'B" sin 27lTlx (6) 
n= l 

!(x) antages känd för ett antal ( = N ) 
värden av ;1,:, med lika avstånd fördelade 
över perioden. Om man uttrycker dessa 
x-värden i m/N, där m = O, l , 2 .. . 
N- l, kan man skriva 

f(m) =1/2Ao+iAn eos (277. nm/ N) + 
"=1 

Om i de kända uttrycken för fourierko
eHicienterna integrationerna approxime
ras till summationer blir då 

N- l 

Ao= 2/ N2:f(m), 
m=O 

X-l 

A n = 2/N2:f(m) eos (27lll/n/N) (7) 

S- l 

Bn = 2/ N.2'f(m) sin (2:onm/lV) 
'm=O 

Dessa approximationer aro tillåtna om 
funktionen ej innehåller någon kompo
nent med högre vAgt al än närma te hel
tal < N/ 2. För att giva en uppfattning 
om maskinens kapacitet som analysator 
kan som exempel n ~irnllas , att en analys 
aven funktion känd i 60 punkter under 
en period med högsta vågtalet lika med 
16 tar en tid av cirka 40 minuter . 

HRUTZMACHERS ANALYSATOR 

En annan anordning, enkel och billig, 
för alt snabbt utföra harmonisk anal ys, 
då icke alltför stora krav ställas på nog
grannheten , är en ·av p rofe or Griitz
macher i Brau~schwe'ig konstruerad 
analysator. Principen för denna grun
dar sig på följ ande. Man kall tänka sig 
ett peri odiskt förlopp ammansatt av elt 
oändligt antal oändligt korta impulser. 
Varje impuls är tydligen periodiskt åter
kommande. En harmonisk analys av im
pulserna visar, att deras frekvensspektra 
innehåller övertonerna av samma ampli
tud som grundtonen. Jfr fig. 6 a och 
6 b. Genom att helt enkelt sumn1l'ra 
de olika impulsernas tillskott till en viss 
frekvells, vektoriellt då ju impulserna 
äro fasförskjutna i förhållande till var
andra erhåller man amplitud och fas
vinkel för ifrågavarande frekvens hos 
det undersökta förloppet. Detta fö rfa
ringssätt upprepas sedan fö r samtliga 
önskade frekvenser. Grundtonen för 
första och sista impul erna i en period 
äro givetvis 2:0 fasförskjutna, för över
tonerna ökar fasförskj utningen med 2n 
för varje ordningstal. Den kontinuerliga 
summationen går så till, alt man 1ftter ett 
papper placerat på en roterande vals 
vrida sjg kring en pol, vilken förskj ute._ 
i enligh~t med utsträckningen hos den 
kurva, som representerar den funktion, 
som skall analyseras och som är uppri
tad på ett papper, vilket medelst en an
nan roterande vals försk j utes i sidled. 

De roterande valsarna drivas aven och 
samma motor och äro kopplade på 5fl 

sätt, att för grundtonen det papper, som 
vrider sig, har roterat exakt ett varv me
dan det papper på vilket den kurva, son~ 
skall analyseras, uppritas, förskjutits ett 
stycke motsvarande en period av det 
undersökta förloppet. För ö ertonerna 
bör papperet vrida sig lika många varv 
under en period som ordni ngstalet an
ger. Detta åstadkommes genom ut äx
ling medelst kuggväxlar. Vridningsra
dien 'hos papperet är hela tiden kon
stant. Medelst en metallspets direkt 
kopplad till den ovannämnda polen föl
jer man den ritade kurvans sträc ning. 
Genom ett ritstift m arkeras noll rik-tnUJ
gen och polens ursprungliga läge på 
papperet. är perioden genomlupits, 
markeras polens n ya lä <>e. Sammanbind· 
ningslinjen mellan de båda pollägena 
ger amplitud och fas för ifrågavarande 
frekvens, amplituden uppförstorad så 
att, om All betecknar den faktiska amp
lituden, den uppmätta blir a = 77.' no An

4W 5w 

F ig. 6 a_ E tt periodiskt förlopp kan (~ elas upp 
; et t oänd liO't anlal oändligt korta 1111 Puhe.r. 
bl Frekven~spektrum för en oändligt kort 
impuls. 

Man observer ar, att amplituden upp
för toring är direkt proportion 11 mot 
ord ningstalet på övertonen. Detta är av 
_tort ärde, d· d t gälier att bestämma 
ofta 'må högre ö ertoner. 

Med den nu beskrivna an ly atom 
kan man utan vidare utföra en Ilalys 
ända upp till 40 :de övertonen på mindre 
än :3 t immar, snab bheten är för övrigt 
i stort sett densamma som för den tidi· 
gare beskrivna maskinen. Noggrannhe
ten är ungefär 2 1 0 
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Anslut resemottagaren till nätet! 

Av ingenjör Lars Erik Lindkvist 

Den batterieliminator som be
skrives här har samma dimen
sioner som ett ordinärt anodbat
teri och kan användas i vilken 
resemoHagare som helst. Ersät.
ter både anod- och glödbatteri. 

Arbetet på den batterieliminator, som här 
skall beskrivas, påbörjades sedan förf., något 
obetänksamt , i början av detta ar lovade en 
bekant att göra en tillsats till hans batteri· 
radio så all den även kunde drivas från be· 
lysning nätet.1 P å grund av de relativt höga 
batteripr iserna all sllg han sig endast kunna 
använda den som :.>campingapparat», medan 
den för övrigt under en stor del av året mAste 
stå oanvänd. Nätanslutning skulle öka :l> ut· 
nyttjningstiden» i hög grad. 

Uppgiften syntes i första ögonblicket myc· 
ket enkel, vilket medförde att en snabb leve
rans utlovades, något som förf. sedan ofta 
hade anledning att bittert ångra. Vid närma· 
re påseende visade det sig nämligen vara en 
hel dcl problem att lösa. 

I artikeln kommer först att redogöras för de 
beräkningar och överväganden som ledde till 
den utformning apparaten har fått, därefter 
lämnas en kort konstruktionsbeskrivning med 
schema och skisser över de specialtillverkade 
detaljer som använts. Fotografierna visa för 
övrigt apparatens utseende samt eliminatorn 
inmonterad i den batterimottagare för vilken 
den från början avsågs. 

RIKTLINJER FÖR KONSTRUKTIONEN 

Följande riktlinjer upp;l rogos för utformning 

aveliminatorn : 

L Eliminatorn skall inrymmas j mottagare


Iådan. 

l Strängt taget inte tillå tet. Se Amatörerna och 
S·märkningen. Radioteknisk Årsbok, 1952. 

~----~----~--~-90V 

NÄT 

~~-'lr~,---{:Z1--~ + 1,5 V 
-~-1.5V 

, L-______+.-__-I-..o----l5- 1,5 V 
L ______ . ________ _ ___ -. _ . .iS 

18 
Fig. L Principschemat för batterieliminatorn. 
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2. 	 I1väl glöd- som anodströmsförsörjningen 

skall övertagas aveliminatorn. 
3. 	Brums pänningen över högtalaren skall hål

las l g, helst mindre än 5 m V. 
4. 	Inga ändringar få göras i mottagarens 

koppling. 
Till en början planerades en eliminator, 

som skulle k unna inrymmas i mottagarlådan 
vi de sidan av batterierna samt in- och urkopp· 
las med en omkopplare. Av skäl, som skola 
redovisas närmare längre fram i artikeln, be
fanns det nödvändigt att använda en nättrans
formator, och redan en grov överslagsberäk· 
ning visade, att denna icke ens i gynnsam
maste fall skulle få plats i den mottagare det 
gällde. I stället utnyttjades möjligheten att 
placera eliminatorn i en låda med samma Yt
terrn ått som något av batterierna, lämpligen 
anodbatteriet, och förse den med sådana ut· 
tag, att den enkelt kan ,ättas in i stället för 
batteriet. En sådan lösning är också mera ge· 
nerellt användbar, i det att den kan användas 
i alla mottagare som drivas med ifrågavarande 
batterityp, medan en eliminator av det först· 
nämnda slaget endast kan användas tillsam· 
mans med en viss mottagartyp. 

Det svåraste problemet erbjuder utan tve· 
kan reali serandet av villkoren i punkt 2 och 3 
oyan. De flesta batterirnottagare ha numera 
rör med 1,4---1,5 volts glödspänning, och glöd 
strömsförbrukningen brukar i allmänhet vara 
150-200 mA. Detta innebär, att glödströms
kretsen i värsta fall har en resistans på en· 
dast 7 ohm. Filterkedjan bör alltså avslutas 
med en impedans, som är väsentligt mindre 
än detta värde. En kondensator måste, för att 
reaktansen vid 100 p/ s skall vara till exempel 
en tiondel av belastningsresistansen, ha en ka
pacitans pa ca 3000 .uF. Det torde ya ra omöj· 
ligt att få plats med en sådan kondensator i 
det tillgängliga utrymmet. Redan en konden
sator pil 300 .uF, yars reaktans är lika med 

glödströmskretsens resistans, är i största laget 
mekaniskt sett. Försök visade dessutom, att en 
kondensator på 300 .uF icke är tillräcklig för 
tillfredsställande filtrering. Man !kan givetvis 

använda ett T·filter i stället för det :t·filter 
som avses ovan, varvid en kondensator med 
rimligare dimensioner kan väljas. I gengäld 

måste man ha två drosslar, vilket också är 
omöjligt ur utrymmessynpunkt. 

Återstod så möjligheten att filtrera med 
glödströmsbatteriet. Detta visade sig vara en 
mycket god lösning på problemet. Redan med 
en mycket måttlig serieimpedans i filterked· 
jan erhölls en synnerligen tillfredsställande 
filtrering. För att hålla likspänningsförlusten 
i filtret nere så mycket som möjligt, användes 
en drossel som serieimpedans. Med detta ar· 
rangemang erhålles över högtalaren (låg
ohmig) vid fullt pådragen volymkontroll en 
hundraperiodig brumspänning, som när endast 
anodspänningslikriktaren är tillkopplad upp
går till 2 m V och när båda likriktarna äro 
tillkopplade uppgår till 3,5 m V (effektivvär· 
de ). Villkoret i punkt 3 har således upp' 
fyllts. 

Ytterligare ett argument mot kondensator· 
filtrering erhålles som resultat av följande re· 
sonemang. Antag att filtret avslutas med en 
kondensator på 300 .uF. Om likriktaren redan 
är tillslagen, när mottagarens glödströmskrets 
slutes, vilket ju är möjligt, då två av varandra 

oberoende strömbrytare finnas, kommer den· 
na kondensator att vara uppladdad till likrik· 
tarens tomgångsspänning, som till exempel 
med ett 5 4G som likriktarrör är 75 volt. 
Den urladdas genom glödkretsen vars resi· 
stans, om dess variation med temperaturen 
försummas, är 7 ohm, med en strömstöt av 
maximalvärdet 10 amp och en tidskonstant pil 
2 millisekunder, som med säkerhet är tillräck
ligt att bränna av rörens glödtrådar. 

Användes batteriet som filterelement kan 
en sådan överspänning normalt aldrig upp

komma. Man måste dock räkna med, att bat· 
teriet aven tillfällighet, till exempel på grund 
av dålig kontakt till batteriets anslutnings· 
don, kan vara urkopplat. Det är då filtrets 
ingångskondensator som urladdas och även 
om drosselns reaktans och resistans verka be
gränsande på strömstöten, kan den vid så hög 
tomgångsspänning bli kraftig nog. 

Räknar man med drosselns tomgångsinduk
tans och glödströmskretsens driftresistans, er · 
håller man för inkopplingsförloppet en oscille
rande serieresonanskrets med följande data: 

lres = 35 p/ s; =Ec/ 54imax 



<.Den 

C>

l --f-  s+l 

30 246 
286 

Vid E<o = 75 volt blir alltså i = 1,5 amp.rnax 
Tomgångsspänningen bör alltså reduceras så 
långt som är möjligt. Det största spännings· 
fallet i det förut anförda exemplet uppstår 
över likriktarrörets inre resistans. En selencell 
har en betydligt lägre inre resistans och man 
kommer ned till en tomgångsspänning på om· 
kring 5 vojt, varvid i =0,09 amp. Härtillmax 
kommer ca 50 mA från den exponentiellt till· 
växande strömmen från likriktaren som i detta 
fall är stor nog att tagas med i beräkningen. 
Det bör påpekas att de grova approximatio· 
nerna tillsammans med de kanske »otillåtet» 
förenklade beräkningsmetoderna ge ett resul· 
tat som mera få tagas som en uppskattning av ostorleksordningen av i än som en beräk· 

rnax 
ning av strömmen. 

Selenlikriktaren medför dessutom den för· 
delen att den totala effektutvecklingen i glöd· 
strömskretsen endast är 0,7 watt mot 11 watt o 
för en rörlikriktare, vilket har stor betydelse 
dels för värmeutvecklingen i mottagaren dels 
för transformatorns dimensioner. Till ytterme· 
ra visso finns det intet indirekt upphettat lik· 
riktarrör med små mekaniska dimensioner som 
kan lämna 200 mA. 

Likriktaren för anodspänning erbjuder inga 
problem. Med en transfonnatorspänning på 
omkring 100 volt kan man med säkerhet er· 
hålla 90 volt likspänning även om motstånds· 
filtrering tillgri peso e 
NÄTTRANSFORMATORN 
Sedan på detta sätt e[(ektbehovet bestämts 
kunde transformatorn beräknas. Av praktiska 
skäl begränsades antalet uttag på primärsidan 
till två, för 110 volt och för 220 volt. På se· 
kundärsidan fordras två lindningar, en på 
2 x lOO volt, 7 mA och en på 2X3,5 volt, 0,7 
amp. 

Sekundäreffekten (Ps) är : 
100XO,007=O,7 watt anodström 
3,5XO,2 =0,7 watt glödström 
7,OXO,6 =4,2 watt glödstr. f. likriktarröret 

P = 5,6waus
 
Verkningsgraden för en så liten transformator 
 o 
uppskattas till 70 Ofo varav erhålles primäref· 

fekten Pfl = 8 watt. Med hänsyn till den över· 

förda effekten är alltså en standardkärna typ 

Bl (lO W) tillräcklig, samtidigt som dess me· 

kaniska dimensioner ej äro för stora. Då be· 

räkningen föres vidare till det erforderliga 

lindningsutrymmet, visar det sig emellertid, 

att fönsterarean är [ör liten, varför ett större 

plåtklipp måste användas. Väljes nästa stan· 

dardkärna, Cl, blir transformatorn överdimen· 

sionerad med avseende på e[(ekten, samtidigt 

som de mekaniska dimensionerna bli [ör sto· 

ra. Stan'3ardformaten, som ha kvadratisk mitt· 

bensarea, vilket är gynnsamt med hänsyn till 

trådåtgången, måste då frångås. En kärna 

med pllltklipp typ Cl men med reducerad 

stapelhöjd, vilket ger rektangulärt miuben 
 o 
med lika stor area som typ Bl (2 cm') och 
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Fig. 2. Måttskisser [ör några av detaljerna i batterieliminatorn. 
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Fig. 5. Batterieliminatorn instoppad en reseradio, klar för användning. 

samma fönsterarea som typ Cl, prövades. 
Även i detta fall är lindningsutrymmet något 
knappt, men om en relativt hög induktion, ca 
10 Wb/ m" ( = 10000 gauss), tillåtes får lind· 
ningarna plats om utrymmet utnyttjas väl. 

ätlransformatorns lindningsdata äro samla· 
de i tabell 1. Lindningarna äro numrerade 
ini från och ut. Den lindas på en bobin med 
mått enligt fig. 3. Bobinen kan tillverkas av 
l mm pertinax eller annat likvärdigt material. 
I modellapparaten användes en standardbobill 
(Sundbergs) för kärn typ Cl, vars gavlar 
klipptes ned till det angivna mattet 19 llun, 

samt därefter limmades ihop igen. Då lind· 
ningsutrymmet pil. bobinen, som redan nämnts, 
är mycket knappt, måste isolationen såväl mel· 
lan lagren inom varje lindning som mellan 
lindningarna göras så tunn som möjligt. I 
modellapparaten användes för isoleringen mel · 
lan de primära och sekundära lindningarna en 
speciell högspänningstape, »Seotch Electrical 
Tape», typ nr 7 från AB Landelius & Björk
lund , som trots att den är mycket tunn har 
hög genomslagshållfasthet (5500 volt). IsoIa
tionen mellan lagren utgöres, utom i glöd
strömslindningen, av ett varv tunt transfor· 
matorpapper. Mellan de båda lagren i glöd· 
strömslindningen användes av mekaniska håll· 
fasthetsskäl ett tjockare papper. 

För alt icke de redan pålindade lagren sko
la förstöras, när nästföljande lindning anbrin
gas, bör transformatorn lindas med den grövs 
ta tråddimcnsionen innerst och den tunnaste 
yllerst som numreringen ± tabell l anger. 
Utanpå alltsammans lindas några varv av det 
tjockare papperet för att skydda den tunna 
tråden i det yttersta lagret mot mekanisk 
åverkan. 

Transformatorn bladades, varefter kämall 
drogs ihop med 4 st. iYI4 skruvar och mullrar 
genom fäst hål en. P å båda sidor om plåtf'n 
placerades därvid klämbleck av 1,5 mm Al· 
plåt. 

l'dan måste räkna med att en batteriapparat 
användes utomhus under relativt länga tider, 
och att eliminatorn i så fall medföres för alt 
användas när så är möjligt. För att förhindra, 
att transformatorn därvid suger åt sig fukt, 
vilket kan förstöra den, »vaxkokaues» den. 
Vaxkokningen tillgår så, att transformatorn 
sänkes ned i smält vax och hålles neJsänkt 
ända tiU all luft drivits ut ur den, vilket syns 
genom alt »kokningen» upphör. Vaxkokningel! 
nledför dessutom alt plåtarna i kärnan klibba 
samman, vilket eliminerar transformatorbrullI' 
met, som annars kan vara besvärande vid låg 
ljudstyrka. Sedan transformatorn kallnat, av· 
lägsnades skruvarna, som höllo Sa111man kär· 
nan, varefter transformatorn var färdig för in
nlon teri ng. 

DROSSELN 
Drosseln lindades 450 varv med 0,5 mm emal· 
jerad koppartråd på en bobin för kärn typ Bl. 
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Luftgapet är 0,28 mm, vilket erhållits genom 
att ett 0,14 mm papper placerats mellan kär
nans E- och I-del. Kärnan sammanhålles med 
ett standard fästbeslag för kärntyp B. Även 
drosscln vax kokades. 

LIKRffiTAREN FÖR GLÖDSTRÖ~IiUEN 

Gli5dströnimen likriktas med en selenlikrikta
re med två celler av Elektroskandias tillverk
ning. Typbeteckningen är EPC 111 och den 
kostar ca 5: - . Varje cell har en maximal 
8pärrspänning på 18 volt. En Graetzkopplad 
likriktare övervägdes till en början. I så fall 
fordras endast en lindning på 3,5 volt för hel
vagslikriktning. Bryg<Tkoppling n är emeller

tid ekonomiskt ofördelaktig vid arbetsspän
ningar (amplitudvärdel mindre än maximala 
. pärrspänningen för en cell, emccll1n fyra cel
ler erford.ras mot endast tva vid Lvåfaslikrikt
nin " med t v delad transformatorlindning. Vid 
högr arbetsspänningar bli antalet nödvändiga 
element lika i håda fallen och bryggkopplin
~ell fördelaktigare. I föreliggande fall måste 
transformatorn ändå förses med en lindning 
på ca 2 X 3,15 volt för likriktarrörets glödtråd, 

och då dessa spänningar äro så pass lika att 
avvikelserna utan stora förluster kunna utjtim-
Ila med seriernotstånd, har det här . valda al
ternativet icke niigon egentlig nackdel. Upp
laddningskondensatorn är en elektrolyt på 200 
f.(F 8 volt. 

Glödströmslikriktarens ut.g ångsklämmor äro, 
då eliminatorn är insatt, pelmanent anslutna 
till glödströmshatteri et. För att förhindra att 
batterie t, då eliminatorn är avstängd , urladdas 

via selencellernas ändliga backmotstall d, har 
ella polen SiB av nä tströmbrytaren inlänkats 
i serie med negativa glödströmsledningen. Om 
mun , såsom i modellapparaten, använder en 
t"dpolig strömbrytare, får man endast enfasig 
hrytning i nätledningen. Kan en trepolig 
strömbry tare an skaffas blir det möjligt med 
två fasig brytning av nätledningen, vilket är 
önskvärt ur säkerhetssynpunkt' . 

Glödströmslikriktaren får icke anslutas till 
anoLlspänningslikriktaren. Glödströmskretsen 
är ju alltid på något sätt kopplad till anod
strömskretsen i mottagaren och om en anslut
ning pä annat sätt samtidigt förefinnes i eli· 
minatorn, kan detta leda till, att mottagaren 
förstöres vid anslutning till eliminatorn . Så ut
tage till exempel i Philips batterimottagare 
alla gallerförspänningar över ett gemensamt 
katodmotstånd så som schemat i fig. 9 visar. 
Det är tydligt, att en sammankoppling av de 
håda likriktarna i eliminatorn leder till att 
katodmotståndet R kortslutes, varvid alla gal
lerlörspänningar bortfalla med anodströms
rusning som följd, vilket i svåraste fall kan 
medföra att glödtråden bränns av i ett eller 

flera rer. 

t e exempelvis Amatörerna och S ·märkningen, 
Radioteknisk Ärsbok 1952. Nordisk Rotogra
vyr. 

Fi g. 6. Batterieliminatorn med locket borttaget. 

Fig. 7. Genom att batterieliminatorn har sam
ma ytterdimensioner som ett ordinärt anodbat
teri, kan den utan vidare ersätta ett ådant i 
en reseradio_ 

Fig. 8. Den färdi ga batterieliminatorn. 
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TABELL I. Data för näUransformatorn. 

Lindn. 
nr 

Funktion Antal varv diam. mm 
Tråd 

isolering 

l Glödströmslindning 2 X 46 0,6 EE 
2 Primär l (nO V) 1250 0,2 EE 
3 Primär 2 (220 V) o 1330 0,2 EE 
4 Högspänningslindn. 2 X 1180 0,1 EE 

• Vid 220 volt äro lindn. 2 o. 3 seriekopplade. 

LIHRIHTAREN FÖR ANOD
SPÄNNINGEN 
Anodspänningslikriktaren är helt konventio

nell med tvåvägslikriktning i ell 6X4. Den ut· 

tagna likströmmen är endast 7 mA, och mot

ståndsfiltrering kan användas, utan all spän

ningsförlusten bl,ir besvärande. Filtret utgöres 

dessutom av 2 stycken elektrolytkondensatorer 

på 12 ,aF/ 150 volt i miniatyrutförande. De 

äro av engelskt fabrikat, TCC. Med ett filter· 

motstånd på 3,9 kohm lämnar likriktaren en 

spänning på ca 90 volt vid full belastning. Mi· 

nus polen är ansluten tiH chassiet. 


CHASSI OCH KÅPA 

Skisser över de specialtillverkade detalj er som 

erfordras återfinnas i fig. 2 och fig . 4. Elimi

natorn uppbygges på chassiet 3. Transforma· 

torn fa sthålles av distansbultarna 4. Den spe

ciellt utformade mullern 5 utgör samtidigt ut· 

tagsdon för negativa anodspänningen. Likrik

tarröret och selenlikriktaren silla fästade på 

det mindre chassiet 6, som skruvas fast i hu· 

vudchassiet. Röret fixeras i apparaten med en 

bit svampgummi, som syns tydligt på fotot i 

fig. 6. Drosseln skruvas fast på den större av 

chassiets uppvikta gavlar. I uttaget på chas

siets 'ena långsida placeras panelen 7. Den är 

tillverkad av 7,5 mm tjock vävbakelit och skru· 

vas fast på chassiet underifrån med två skru· 

var M3, samt fixeras med stödvinkeln 8. På 

panelen sitter strömbrytaren SI och nätspän

ningsoOlkopplaren S2 9. Nätsladden införes 

genom ell hål i panelen. I det återstående ut· 

r ymmet fastskruvas en hållare för finsäkring 

(i modellapparaten finnes dessutom en hålla

re för reservsäkring) samt två kopplingGstöd 

för de övriga komponenterna. Intill drosseln 

siller bulten 10 som är uttagsdon för positiva 

anodspänningen. 


Täckkåpan 11 är utförd av 1/ 2 mm mäs
singplåt som IÖlls ihop i hörnen. Den är rynk· 
lackerad med en grön färg. På ena lållgsidan 
är ett utag som passar till panelen 7, samt ett 
hål med gununibussning där anslutnings trå· 
darna för glödströlhmen tagas ut. Över trans

1 
'---->._ ........._~ JGlöd 

Fig.9. 

forma torn ha några ventilationshål upptagits. 
De två återstående hillen på kåpans översida 
sitta över respektive uttags don för anodspän
ningen. 

Kåpan fästes till chassiet med 7 stycken 
skruvar 1\13. Det vore lämpligare med plåt · 
skruv emedan de fina M3-gängorna lätt för
störas i den mjuka aluminiumplåten. En an· 
nan utväg är naturligtvis att göra chassiet av 
järnplåt, som är sil hård att gängorna håller. 
Två av skruvarna på baksidan är väsentligt 
längre än de övriga samt försedda med stopp
muttrar. Med dessa justeras eliminatorns läge 
i mottagarlådan, så att strömbrytaren alltid är 
lätt åtkomlig genom det för densamma upp· 
tagna hålet i bakstycket. 

JUSTERING 
När apparaten kopplats färdig, skall den in
justeras till ballerimollagaren, vilket kan ske 
på följande säll. Med nätspänningen tillslagen 
justeras motståndet R

1 
s1l, att likriktarröret 

får Täll glödspänning (6,3 volt). Eliminatorn 
anslutes sedan till mOllagaren varvid en lämp
lig amperemeter inkopplas i serie med batte
riet som fig. 10 visar. Mottagarens strömbry-

Fig. 10. 
tare slutes först och därefter eli mina torns nät
strömbrytare. Det är mycket viktigt, att glöd
strömsbatteriet är ordentligt anslutet med 
minsta möjliga motstånd till mottagaren vid 
denna justering. Batteriet utjämnar nämligen 
alla överspänningar vilka annars kunna sätta 
rörens glödtrådar i fara. Motståndet R

2 
instäl

les sedan så, att vid ett alldeles nytt batteri 
detta avger en ström på högst 10-15 mA till 
mottagaren och likriktaren. Har man i stället 
ett väl använt, men icke helt förbrukat, batte· 
ri, bör motståndet justeras så, att batteriet av· 
ger endast några fä rnA. 

Valet av amperemeter är icke helt oväsent
ligt. På grund av den låga resistans, av stor
leksordningen 5 ohm', som mottagarens glöd
krets vid normal drift erbjuder, bör instru· 
mentets inre resistans helst vara mindre än 
0,5 ohm för att icke mätresultaten skola på. 
verkas för mycket. Alla ström- och spännings
värden ha i detta fall uppmätts med ett uni
versalinstrument, Simpson modell 260, med 

20000 ohm/Yolt för spänning och 250 ohm/ 
mA för ström, som för mätområdet 0-500 mA 
ger inre resistansen 0,5 ohm. J;)et bör obsen-e· 
ras att batteriets filterverkan reduceras kraf
tigt vid en sådan koppling, varför brummet 
blir väsentligt starkare än vid normal inkopp

ling. 
Batteriet blir vid en injustering efter denna 

modell aldrig helt avlastat från strömleverans, 
men strömuttaget reduceras till ca 1/ 20, vilket 
betyder, att apparaten kan köras 20 gånger 
längre tid med eliminatorn än med enbart bat· 
teri. Man kan givetvis ställa in R2 så att ett 
alldeles nytt ba tteri icke avgiver någon ström, 
när mottagaren inkopplas. Så snart batteriets 
emk sjunker något, kommer det således att 
»Iaddas» av likriktaren. Enligt en uppgift i 
PR 9/ 1942 »Batterimottagarnas utveckling i 
USA», kaa man genom en lämplig kombina· 
tion av sådan »laddning» och normal urladd· 
ning uppnå en förlängning av batteriets livs
längd på upp till 4 gånger. I detta fall avses 
givetvis den tid batteriet ensamt kan leverera 
ström. Det kan emellertid befaras, att en 
»överladdning» av batteriet förstör detta lika 
fort som en normal urladdning skulle göra, 
varför den beskri vna jnstälIningsmetoden före· 
drogs. Observera att om mottagaren avstänges, 
medan eliminatorn fortfarande är tillslagen 
kommer batteriet att utsättas för en laddnings
ström ungefär lika med mottagarens normala 
strömförbrukning. Ett sådant tillstånd bör 
undvikas, till exempel genom att eliminatorn 
alltid tillsläs sist och frånkopplas först. 

MÄTVÄRDEN 
På detta område föreligga stora möjligheter 
för dem som äro intresserade av experiment 
att förbättra eliminatorns prestanda. I tabell 2 
återgivas mätvärden från ett sådant försök, 
som hade till ändarnäi att utröna huru länge 
mottagaren kunde drivas på ett visst batteri. 
Tyvärr medgav icke tiden att försöket fort
sattes till dess att batteriet tog slut. Av sam
ma orsak medhanns icke heller det komplette
rande försöket med fullständig urladdning av 
batteriet på vanligt sätt. I tabellen betecknar: 

Vo batteriets emk. 
Vb batteriets polspänning vid belastnings

strömmen ID 
II den totala strömförbrukningen med bå

de batteri och likriktare inkopplade 
Il den del av II som levereras av likrikta

ren. 
I It-Il = den del av II som lev. av batt. 
R i ba tteriets, ur Vo' V b och Ib beräknade, 

inre resist. 
t inkopplingstiden i varje enskilt fall 
T totala inkopplingstiden 

De angivna värdena på Ri , som beräknats 
ur en skillnad mellan två nästan lika stora 
mätvärden, vilka i och för sig innehålla fel av 
praktiskt taget samma storleksordning som 
skillnaden, måste givetvis betraktas mycket 

Forts. på s. 32. 
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FÖR AMATÖRBYGGARE 

Bygg själv en trådspelare 


I POPULÄR RADIO har tidigare1 be
skrivits bl!.de band- och trådspelare av
sedda för amatör bygge_ I de tidigare kon
struktionerna har förutsatts att alla de
taljer - således även inspelningsmeka
nismen - sImIle hemmatillverl!as, vilket 
onekligen inneba,r vissa Iwmplikationer 
för amatörer utan tillgång till finmel(a
nisl(a verktyg. Numera finns det på sven
ska marknaden behändiga inspelningsme
kanismer, som a,vse\'ä.rt förenIdar byggan
det a,\' en band- eller trådspelare, så att 
även mindre rutinerade amatörer har en 
chans att Iyclias. 

En av de största svårigheterna för en 
amatör, som sj älv vill t illverka en band
eller trådspelare har utan tvekan varit 
tillverkningen av de mekaniska ,detaljer

na till inspehhingsaggregatet. I markna
den finnes emellertid numera ett flertal 
mekaniska enheter för både tråd- och 
bandinspelning, vjlket avsevärt under
lättar amatörbygge av dylika apparater. 

I den trådspelare, som skall beskrivas 
här, ingår en svensk trådspelarmeka
nism till överkomligt pris. 

Den utrustning som for,dras för tråd

inspelning kan uppdel.as i tre huvud.
delar; drivmekanism, tonhuvud och för
stärkare. Konstruktionen av drivmeka
nismen erbjuder för de flesta amatörer 
allt för stora svårigheter och man gör 
klokast i att köpa denna enhet färdig. 
Liknande är förhållandet med tO'l1huvu
det, v,ars magnetiska egenskaper amatö
ren 'Svårligen kan åstadkomma. Förstär

1 Se LUNrJQVIST, G: Hemmatillverkat tråd
inspelningsaggregat, POPULÄR RADIO nr 8, 
9, 10/ 1948, nr 1/1949. 
PETTERSON, R: Bandspelare lör amatör
bygge, POPULÄR RADIO nr 5, 6, 7, 10/ 1950. 

karen däremot erbjuder ioke större svå
righeter i något avseende än att vilken 
amatör som helst bör kunna bemästra 

dem. I följande konstru:ktionsbeskriv
ni ng ägnas även förstärkaren största 
uppmärksamheten, under det att endast 
observanda av vital hetydeLse för hela 
apparatens funktion ges i fråga om de 
mekaniska detalj erna. 

DRIVMEKANISMEN 

Modellapparaten har ikon:struerats med 

utgångspun'kt från en svensktillverkad 
mekanisk enhet, vars pris står i rimligt 
förhållande till genomsnittsanlatörens 
ekonomiska resurser. Drivverkets kon
struktion är enkel ooh ger - med un
dantag av några räu obetydliga detaljer 
- utan vi,dare justeringar ett för ama
tören fullt ,tillfredsställande resultat. 
Den mekaniska enheten levereras kom
plett med motor, växlingsanordning för 
in- och avspelning eller återspolning, 
drivanordning för tonhuvudet etc. mon
terat på en verkplatta, vars framsida är 

försedd med hål för mspelningsförstär
karens kontrollorgan. Vidare medföljer 
den i fotografierna visade lådain. 

Den end.a åtgärd man behöver vid
taga med denna del av utrustningen är 
att montera tonhuvudet på sm plats. 
Tonhuvudet är placerat mellan de båda 
trådtrummorna nära verkplattans bak
kant. Trådspridningen åstadkommes ge

nom att tonhuvudet med hjälp aven 
snäckskruvoch en kurva .bringas att 
röra sig upp och ned. Då ton tråden all
tid passerar tonhuvuGet kommer Gen ·att 
styras av dessa rörelser. 

Först måste då ett större hål i en un

der verkplattan beiintlig plåt upptag.as. 
Detta hål skall tillåta att ledningarna 

frå'n tonhuvudet till förställkaren få fri 
passage vid tonhuvudets rörelser. Hålets 

diameter har i mo<lellapparaten tagits 
till 30 mm men kan givetvis vara min
dre. Det kan med litet tålamod åstad

kommas genDm lövsågning med ett fin
tandat hl ad eller genom borrn ing av 
klena hål runt det större hålets kontur 
varefter centrumdelen brytes loss. 

Härefter monteras tonhuvudets hållare 
på den vinkel som finnes för detta ända
mål. Vid. fastsättningen måste tillses att 
tråden kommer att fördelas j ämnt över 

hela Get s.pår, som finnes såväl på upp
tagningstrumman som på förrådsspolen 
för tråden. Trådspridl1ingen regleras av 
tonhuvudets höjd över verkpl.attan och 
man måste alltså tillse ,att hUV'lldet är 

ordentlig.t nedtrycokt i sin hållare innan 
j usteringen av trådspridningen påbör
j as. Justeringen tillgår med h j älp av 
olika t j oeka brickor som placeras mel
lan hållaren och vinke],n, som överför 

den upp och nedåtgående rörelsen. Den
na operation måste utför.as omsorgsfullt, 
ty om icke trådspridningen blir korrekt, 
vi5ar tråden benägenhet att lägga sig 
vid spårets ena sida och kan då rasa så 

att trådbrott blir oundvikligt. 

Ytterligare en sa'k måste man vara 
uppmärksam på i fråga om den meka
niska delen, nämligen att de bromsar 
som påverka tontradstrummorna funge
ra ,perfekt både vid fram- och återspol. 
ning. I synnerhet vid återspolning är 
detta viktigt, emedan tråden då löper 
flera gånger snabbare än vid i,nspelning, 
ooh tråden lätt trasslar sig eller går av, 
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STYCKLISTA 

CL=5 000 pF R = 250 kQ
3 V4 = 5Y3G 


0,25 [tF
C2 = R
4 

= 1 ~Q LI , L2 och La=se text 
C3 +C L4 = 16+16 f<F, 450 V R; = 30kQ T1 = utgångstransformator 

el.-lyt. Ra = l ]\'IQ pOI_1og_ 5 000 Q primär till hög
C = 10000 pF

4 R
7
=50kQ, lW talarimpedansen 

C5 = 50 000 pF Rs= 50kQ, l W T2 = nättrallsformator 
Co = 50 [tF, 25 V eL-lyt. R =1,2 kQ 

9 sekundär 2X,300 V, 
=0,5 [tF, 1500 V papper RLQ=70kQC7 60 mA; 6,3 V, 2 A; 

C 1 000 pF8 = RH = 10 b J, 2 W 5 V, 2 A 
C9= 50 000 pF RJ2 = 25 kQ, log. D, =sildrossel, 60 mA, 20 H, 
CLo = SO[tF, SOV R

13 
= 300kQ 500 Q 

C =2 SOO pr gl.11 R = 1 kQ J = hörtelefonjack14 
1000 pF.g1. R = 100 kQC12 = 

15 Ol ~=yaxleyomkopplare, 
Cia = se text R = 2S0Q

16 2 däck, 6 poL, 3 lägen 
CI5 +Clo = 16+16pF,4,50V R

17 
= 100,Q S I = enpolig strömbry tare 

eL-lyt. V = EF40 
L S2 = tvåpolig strömbrytare, 

R
1 
= 3MQ o= E 40 på R 

R = 1,S kQ V- = GAQ5 
12 

2 S3 = tvåpolig strömbrytare a 

om brom.-åma ej fungera perfekt. Man 

riskerar då att få en ny hobby - att 
reda ut tilltrasslad tontråd. 

De flesta sa,kna väl nännare erfaren

het av hur en trådspelarmekanism skall 

fungera, och dem vill förf. uppmana att 
på en tom trådspole linda upp tråd för 

4 a 5 minuters spelning. Denna tråd

längd användes sedarl vid alla proven 
på den mekaniska enheten. Tontråden 

är relativt dyrbar och en mängd tråd 

kan sparas på detta sätt. 

TONHUVUDET 

Valet ,av tonhuvud är i viss mån beroen

de av vilken användning man räknar 
med att ha av trådspelaren. I markna

den finnes dels WeLsters originalton

huvud och dels ett svensktillvel'kat ~il

dant. Inspelningsverkets utförande är 
sådant, ,att båda huvudena kan använ

das, och prov med ,båda har gjorts i mo

dellapparaten. Utan tvekan iir ljudkvali

ten med användning av Webster-huvudet 

bättre, men om man ioke räknar med 

Fig, 2. Bobin för spolen i HF·oscillatorn. 

att taga upp musik i någo n större onl
fattning, ger det svenska tonhuvudet 
fullt tillräcklig kvalitet. Om man dess
utom tar i betraktande att Webster

huvudet fordrar en speciell hållare 

som är rä tt dyr - medan det svenska 
huvudet passar i en vanlig oktalrörhål
lare blir resultatet, att ,det svenska huvu

det ställer sig endast hälften så dyrt och 

det med en ljudkvalitet, som är fullt 

tillfredsställande för de flesta ändamål. 
Ett magnetiskt tonhuvud har en fre

kvenskarakteristik, som är starkt fallan

de mot högre hekvenser. Detta medför, 

att ljudet vid avspelning har en tendens 

In- o. ovspeJn .
l~dA. 

S1 

Roderlindn. 

Dr 

Högt. 

~ 

Nät 

Fig. 1. Prillcipschema {ör trådspelaren. Obs. Tonkontrollen R och katodmotståndet R för V
12 g 2 

saknar betecknigar. 
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att bliva allt för mörkt eller t.o.m. »ba· 
sigt» vid avspelningen. För att råda bot 

pa detta måste ett enkelt ·korrektionsnät 
inkopplas mellan huvudet tonlindning 
och förstärkarin gången . I modellappa

raten utgöres detta av motståndet HJO 
parallellkopplat med C8 (se principsche
mat) . Genom att ändra på des~a -båda 
komponenters värden kan man få fram 

det förhållande mellan bas och diskant 
som passar den personliga sma'ken. 

Impedansen hos tonhuvudenas ton
lindning är sådan, att inga särskilda 
å tgärder behöver vidtagas för a~t er
h Ila anpassning. Raderl ind'l1 ino-arna har 

emellertid olika impedans, vi::.serligen 
ganska låg i båda fallen men dock Lill
riickligt olirka för att nödvändiggöra 
särskilda å tgärder för att erhålla till
fredsställande radering. Dessa åtgärder 

beskrivas i samband med genomgången 
av raderoscilJatorns in justering. 

FÖRSTÄRKAREN 
Förstärkaren tiIi en trådöpelare skall 
fylla två funkbioner, dels att tjäna som 
mikrofonförstärkare vid inspelningen 
(ch dels att förstärka spänningen från 

tonhuvudet vid avspelning. idare skall 
i förstärkaren finnas en oscillator som 
deb användes för förmagnetiseringen 
med högfrekvens dels för radering av 
tontråden.För trådinspelni,ng har en fre

kvens av ca. 35 kp/s befunnits vara en 
lämplig kompromiss_ HF-oscillatorn ar

betar endast vid ins.pelning, medan den 
vid avspelning måste vara urkopplad. 
Vid avspelning måste förstärkaren där
emot ha ett slutrör, som är kraftigt mog 
alt driva en högtalare. Genom att an
vända samma rör som rade ro5cillator 
och slutrör, ,kan förstärkarens strömför

brukning nedbringas och ett rör inbe
sparas. De dubbla flUJktioner, som för
stärkaren sålunda måste kunna fylla, 

\':-iljes med en omkopplare. 
Principschemat för modellapparatens 

förstärkare framgår av fig. 1. För~ta 
Töret, VIl är en pentod, EF 40, speciellt 
ägnad för förstärkning av låga LF
spänningar. Som andra rör användes en 
dubbeltriod, ECC 40, vars båda galler 

kopplas parallellt. I anodkretsen till den 

ella halvan uttages via en kondensator 

och en telefon j ack en sign al för kontroll
ly.ssning vid inspelning, medan den and
ra halvan vid inspelning driver tonlind

ningen i inspelningshuvudet och vid av
spelning matar slutrörets galler. Slutrö

ret är en 6AQ5, som med 250 volts 
anodspänning ger cirka 4 watt LF-ef
fekt. 

det först inspelade ut och på detta sätt 
kan ganska roliga trickinspelningar 
h tadkommas. 

Nätaggregartet är av konventionellt 
utförande med ett drossel-kondensator
filter efter li:kri'ktarröret. Detta är i mo
dellapparaten en 5Y3GT men kan ävell 
vara ett miniatyrrör, 6 X 4, varvid 5

+ onodsp. V 3;S anod 
r r 
I I 
I r 

°6 
t..l.- T

1 

Fig. 3. Principschema för HF-oscillatorn med hemma tillverkad oscillatorspole. 

Omkopplaren (Ol-G) har ritats i in
spelningsläge. I mittläget fungerar appa
raten som vanlig LF-förstärkare, och i 
det högra ytterläget är den kopplad för 
avspelning. Att det mittersta läget över 
huvud taget finnes med heror huvudsak

ligen på, att endast trevägsomkopplare 
med tillräckligt antal poler fanns till
gängliga, då materialet till förstärkaren 
anskaffades. Förf. har emellertid funnit 
det ganska praktiskt att ha en mindre 
förstärkare klar för ,användning när 
som helst, och då kostnaden blir den
samma, spelar ,det ingen roll, om man 
väljer att utföra förstärkaren med trelä

ge.> eller tyåläges omkopplare. I det se
nare fallet uteslutes blott alla ledningar 

till det mellersta läget. 
Från mikrofonen går signalen via Ot 

och C1 till första rörets galler. I dess 
anod uttages signalen via en volymkon
troll, R6, till V2-s båda galler. Den andra 
halvan av detta rör matar via 0 4 och O2 

tonhuvudet. Omkopplarsektionerna OG 

och 0 0 koppla V3-S galler respektive 
anod tin raderoscillatorspolen, L I och 
L2, medan effekten till raderlindningen 

i huvudet uttages från effektlindningen 
L3 genom St och 03. Strömbrytaren SI 
är till god hj älp vid in j ustering n a", 
rätta varvtal på L3 och medger d ' sutom 
inspelning av »dubbelprogram» på så 
sätt att man först spe\.ar in den ena de
len och efter återspolning spelar in yt
terligare ett program »över» det första. 
Genom att 51 är öppen raderas då icke 

voltslindningen på nättransfonnatorn ej 
behöves. Nätströmbrytaren för förstär
karen, 52, är kopplad på tonkontroll
potentiometern, R12-s skaft. P å mätsidan 

av denna ligger ylterligare en ström
brytare, 53, med vilken inspelningsagg
regatets motor manövreras. 

I avspelningsläge matas signalen från 
huvudets tonlindning via O2 och 0 1 in 

på Vt-S galler. Från V2-s andra halva 
går den via 0 4 och 0 5 till slutrörsgall
ret. Slutrörets anod är med 0 0 i detta 
läge ,kopplat till utgångstransformatorn. 

TI · 

Förstärkarens uppbyggnad framgar 
av fotografierna. Chassit besLår aven 
1,5 mm tjock aluminiumplåt som med 
vinklar fästes vid inspe1ningsverkets 
undre plåt. Plåtens dimensioner ar 
260X130 mm. Vid ,dess ena kant upp
tages hål för rören Vt till V3• Bredvid 
dessa placeras nättransformatorn längst 
ut mot kortsidan av chassit. Filterkon
densalorerna placeras så att de icke 
hi'ndra den mekan iska vä:·dingen av mo
torn från inspelnincrs- till avspelnings
läge, och hkriktarröret kommer alldeles 
intill nättransformatorn. Denna har an
bragts liggande med bobinen på den 
sida där uttagen befinna s ig utskjutande 
på chassits undersida. Ingångsröret är 
placerat längst från nä~transformatorn 

och dessutom försett med en skärm av 
en bit massingrör för att minska ri ken 
för kapacitiv överföring av brum. 

Ledningen från mirkrofonintaget till 

25:10 



omkopplaren och från denna till första 
rörets galler är liksom Cl och R l skär· 
made för att skydda den högimpedan. 
siga ingången frå:n störande brum. Lika· 
ledes är ledningen från V1·s anod till 
Rs skärmad. På grund av den omsorgs· 
fulla skärmningen och filtreringen är 
förstärkaren praktiskt taget fri från 
brum. Till detta bidr.ager även att led· 
ningen från tonhuvudet till omkoppla. 
rens sektion 2 dragits med tvåle.dande 
mikrofonkabel och jordledaren samt 
skärmen endast jordats i en punkt vid 
första rörets hållare.' Korrektionsnätet 
RIO, C8 har inlänkats i nämnda ledning 
och "kärmats genom att innesluta det i 
en liten medicintu·b av aluminium. 

RADEROSCILLATORN 

Raderoscillatorn består endast av röret 
Va, till vars galler och anod lindningar. 
na L2 respektive Ll kopplas med hjälp 
av omkopplarens sektioner 5 och 6. Ef· 

fekten uttages från lindningen L3, som 
ligger ytterst på spolen. I modellappara. 
ten ·har använts en kommersiellt tillver
kad raderspole, men prov med en hem
tillverkad ,dylik har också utförts och 
visat fullt acceptabla resultat. Den hem
tillverkade oscillatorspolens stomme vi
sas i fig. 2. Den består av ett 35 mm 
långt rör ·av pappersbakelit, 15 mm i 
diameter. På dess båda ändar har trätts 
tvenne briokor av 1 mm t j ock pertinax. 
Dessa brickors centrumhål göres något 
mi'ndre än spolrörets ytterdiameter 5å 
att brickorna måste trängas på röret, 

där de sed.an fastlimmas med t.ex. Karl· 
sons klister. Spolröret fästes sedan på 
chassit med en kork som fastskruvas 
med en träskruv där oscillatorspolen 
skall sitta. Då spolen färdiglin-dats tryc
kes 'den fast på korken och fixeras med 
några droppar ·klister. 

För att slippa linda allt för många 
varv på o-scillatorspolen utfördes prov
spolen till modellapparaten något annor· 
lunda än som visas i principschemat. 
Lindningens innerända tages ut vid bo
binens ena gavel och isoleras med en 
lämplig bit systoflex. Därefter pålindas 
600 varv 0,2 mm emaljerad koppartråd. 
Då man l!1ärmar si.g slutet av denna lind

26:10 

ning tillses att trådändan kommer att 
sluta vid samma gavel på bobinen som 
lindningens innerända gjorde. Tråden 
kapas ej här utan vikes dubbel cirka 12 
cm och isoleras med ett .stycke systo· 
flex. Därefter pålindas ytterligare 200 
varv med samma lindningsrihning som 
förut. Slutändan .av denna lindning iso· 
leras på samma sätt som de övriga med 
systoflex och hela lindningen omlindas 
med isolerband i flera lager. Denna 
ända måste även komma ut vid samma 
gavel som de två föregående. Utanpå 
isolationen lägges nu effektlindningen, 
L3• Den utföres med 0,5 mm emaljerad 
koppartråd och dess begynnelseända 

förlägges till den gavel där de tidigare 
utförda intagen finnes. L3 gives tempo
rärt 75 varv, och trådens ytterända fäs
tes provisoriskt vid bO'binens motsatta 

gavel. 
Oscillatorspolen är nu färdig att in

kopplas i apparaten. Den gavel där de 
flesta uttagen finnes vändes mot chassit 
så att La-s fria ända blir lätt åtkomlig 
för j ustering av varvtalet. Det nu an
givna utförandet av oscil!.atorspolen 
medför att inkopplingen av denna icke 
blir som angivits i principschemat. Mo
d.ifikationerna av detta framgår av fig. 
3. Effektlindningen kvarstår oföränd

rad. 

Fig. 4. Trådspelarens chassi sett underifrån. 



KOPPLING OCH ,JUSTERI~G 

Kopplingen av förstärkaren erbjuder 

inga större svårigheter. Som vanligt 

börj ar man bakifrån, dvs. först -kopp. 

las likriktaren och därefter slulröret osv. 

Viktigt är att ledningsdragningen i om

kopplaren utföres omsorgsfullt. Emedan 

växelspänningarna på sektion O j i för

hållande till sektion 0 4 befinna sig i fas 

föreligger nämligen risk att sj älvsväng

ning skall uppstå_ T agas ektionema 

0 1- 3 på omkopplarens ena dä k och 

sektionerna 04- 6 på det andra kan ris

ken för sj älvsvängning elimineras ge

nomatt mellan däcken insättes en alu

miniumplåt på ca. 60X60 mm. Första 

röret måste även monteras på en gum

miplatta så att vibrationerna från m o

torn ej -s.kall förorsaka mikrofoni. Visar 

sig denna mikrofoneffekt allt för besvä

rande måste man kanske även belasta 

första röret med en blyplåt s om lindas 

om röret i stället för rörskärmen. 

De skärmade ledningar som antytts i 

principschemat bör under alla omstän

digheter dragas i god skärm kabel. Ofta 

kan det emellertid vara svårt alt kränga 

skärmkabeln över de komponenter som 

böra vara skärmade. Förf. använder i så

dana fall en hit tunt 'koppar- eller mäs

singfolie som lindas om -komponenten i 

fråga och lödes fast vid den anslutande 

skärmstrumpan. 

Sedan apparaten kopplats kontrolleras 

alt alla förbindningar gj orts till rätta löd

öron på rörhållarna, att elektrolytkon

densatorn polats rätt och slutligen -att rö

rens glödtrådar få glödspänning. Först 

därefter insättes rören ett efter ett med 

börj an bakifrån. Har man tillgång till ett 

universalinstrument kontrolleras anod

spänning, S'kärmgallerspänning och spän

ningsfall över katoomotstånden vid de 

olika rören. Spänningsfallen över R2, Rg 

och R I6 skall i ordning vara ungefär 1,5, 
4 ,5 och 12,5 volt, allt mätt med omkopp

laren i avspelningsläge. 

Då dessa prov utförts och allt fun gerar 

normalt anslutes en mikrofon till appara

len och omkopplaren s tälles i fÖf5tärkar

läget. Redan <lå volymkontrollen vridits 

,upp ca en tredjedel s kall förstärkaren nu 

rundsvänga om antåndet mellan mikro-

Fig. S. Den kompletta trådspelaren. 

fon och högtalare är ca en meter. Placera 

mikrofonen i ett annat rum och avlyssna 

ljudkvaliteten vid högtalaren. Dålig ljud

kvalitet ger sig bäst tillkänna med detta 

prov om man som »program» använder 

rundradions utsändningar av musik_ Vid 

första försöken med modellapparaten er

hölls felaktig arbetspunkt på slutröret, 

vilket efter en del prov konstaterades be

ro på att kondensatorn e7 endast hade ca 

3 Mohms isolationsmotstånd. Gallerför

spänningen på V3 blev i verkligheten en

dast ca 5 volt med åtföljande dålig kva

litet. Flera olika exemplar av e7 måste 

prövas innan en fullgod komponent hit

tades. Liknande svårigheter kan uppstå 

även beträffan<le e4, men dess kapacitans 

är s å låg att risken får anses avsevärt 

mycket min<lre. 

Slutligen skall raderoscillatorns fre

kvens in j usteras. Detta tillgår enklast så 

att man lyssnar till en av dess övertoner 

på en rundradiomottagares långvågs

band. Femte övertonen från 35 kpls fal

ler vid 175 kpls eller l 714,3 m, sjätte 

vid 210 kpl s eller 1428,6 m, sjunde vid 

245 kpls eller 1224,5 m, åttonde vid 280 
kpl s eller l 071,4 m, nionde vid 315kp/ s 
eller 952,4 m och tionde l onen slutligen 

vid 350 kpl s eller 857,1 meter. Avstäm

ningskapacitansen för oscillatorspolen 

måste utprovas. Med de lindningsdata 

den här beskrivna spolen har blir kapa

citansen ca 4000 pF_ Avsevärda vana

tioner av detta värde kan emellertid tän

kas och ett värde m ellan 2000 och 5 000 
pF får no g anses normalt. Kapacitansen 

uppbygges av glimmerkondensatorer 

med lägre värden än den väntade kapaci

tansen. 

Vid inkopplingen av raderoscillatorn 

måste man först fastställa hur hög fre

kvens den ,arbetar vid. Detta kan .~ke ge

nom att på run.dradiomottagaren avlyss

na dess övertoner. Vågläng.den för två 

närliggande övertoner avläses och mot

svarande frekvenser uträknas. Grund

frekvensen är sedan Sikillnaden mellan 

de funna frekvenserna. Troligen kommer 

frekvensen att vara för hög vid de första 

proven och ett par försök med ytterligare 

-kapacitans visar snart storleken av den 

erforderliga kapacitansen_ 

Efter det att frekvensen in justerats til! 

ungefär 35 kpl s måste anpassningen till 

raderlindningen i tonhuvudet utföras. 

Till detta behövs cn växelströmsvoltme
•

ter, Lex. ett vanligt universalinstrument. 

Detta inkopplas mellan jord och den än

da av L:} som slutar vid SI_ Me.d S1 sluten 

avläses spänningen ,då oscillatorn arbe

tar. Därefter brytes S1 och spänningen 

avläses ånyo. Denna senare spänning är 

troligen 10 il 15 gånger högre än spän

ningen med S1 slu{ell_ Man lindar nu av 

varv på L3, t.ex. 10 varv första gången 

och upprepar sedan spänningsmätningen 

både med SI öppen och sluten. Förhål

landet mellan spänningarna skall nu 

minska, :kanske till 8:1. Avlindning av 

varv och upprepad mätning av förhållan

det mellan spänni'l1garna enligt ovan 

s kall slutligen ge till resultat att spän

ningen med S j öppen är dubbelt så stor 

som med den sluten_ Då detta är förhål

landet föreligger rätt anpassning. Eme

dan vanliga universaJi'nstrument ej ge 

särdeles säkra mätningar vid så hög fre

kvens kanske man mås te nöja sig med 

ett förhållande på 3: l eller Lo.m. 4: 1. 
Den slutliga bedömningen av anpassnin

"'en få r i alla fall avgöras gellOm lyssning 

på r aderingen av ett inspelat pwgram. 

Allra sist fin justeras frekvensen till 35 
kp/ s. Härefter skall apparaten vara fär

dig. 
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Televisionsmottagare för allström 


Av ingenjör Lennart Bjurström 

I uetta a \'snitt genomgås 
hur man lindar spolarna 
till televisionsapparaten 
och \'illare ges alldsning
at· för le<lningsdl'agningell 
och apparatens trimning. 

LINDNING AV SPOL1\ RNA 

I motta"arens HF- och MF-del ingår ett 
s tort antal spolar, av vi lka de fl e<; ta är 

lindade på spol5tommar med järnkärna. 

E n del av spolarna, exempelvis i in
gån,,;;.kretsen, är luftlindade och ytter

ligare ett par spolar, dels i FiVI-detek

torns ingåno-skrets och i oscillatorsteget 

är lindade på polstomme av plexiglas

stav. Drosslarna bör köpas färdiga, då 

de bör vara hysslindade alla utom 

DR104 ooh DR105 som ma'l1 kan tillverka 

själv. Dessa drosslar, som är fribärande, 

synes tydligt på fotografiet fig. 36; de 
lindas med l mm lackerad tråd på exem

pelvis en rund penna. Jfr fig. 30. 

Utförliga uppgifter beträffande hur 

30 

6.L-~ DR104 
I i DR IOS.--- 15 -, 

Fig. 30. Matt m.m. för vissa spolar i televi
sionsmottagaren. Överst: tråden fä stes med 
hjälp av smala taperemsor. Varvtalet för DR,o, 
och DR,,,, är ca 15. 
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spolarna skall lindas, dime'nsioner, varv

taL indu!ktans etc. framgår av "poltabel

len i nr 9. Spolarna bör uppmätas i 

någon anordning för induktansmätning 
eller med hjälp aven grid-dip-meter. 

Då spolstommen inte erbj uder någon 

möjlighet att fästa tråden, måste man 

tillgripa ett knep vid lindningen. Av 
»tape» tillverkas smala remsor ca 2 mm 

breda och 15 mm långa. Dessa använ
das för att lås'a t ro den i l~ndningens 

början och slut på det sätt som antydes 

i fi g. 30. Först låses alltså trådens bör

j an: tråden lägges parallellt med spol

stommen och taperemsan lindas runt 

det hela. Därefter påbörjas lindningen 
och i slutet av lindningen låser man 

ånyo fast med en taperemsa. Spolen be
stryke3 därefter med zaponlack för att 

lindningen skall fixeras. 

Beträffande den luftlindaJe spolen 

gäller, jfr fig. 31, att den bör lindas 
med så grov tråd 2 mma'ltden blir fri

bärande. Antennspolen består av ett en

da varv som direkt lödes fast på antenn

klämmorna, som lämpligen kan ha den 

form som visas i fotografierna. 
Beträffande FM-kretsens spolar gäl

ler, att de mås te monteras på ett vis t 

avstå nd från varandra, se fig. 30, för 

att man skall få den rätta kopplingsfak

torn. Man måste iaktta ganska stor nog
p; ran nhet med d ~ sa avstånd. Lindnin

gen fixeras genom att man helt enkelt 

borrar hål tvärs igenom plexiglasstaven. 

Beträffande upp byg(Tn ad n i övrigt av 

F lvI-kretsen hänvisas till bilden j fig. 35, 
som tydligt visar hu r spolen och tillhö
ra'nde tI"i mkondensatorer Lör uppställas 

för att man skall få symmetri- kt upp

byggd krets. Likaså är det för kretsen 

L116, L 111 nödvändigt att man har exakt 
15 mm avstånd mellan spolaxlarna ; det

ta för att få rätt avvägd koppling mellan 
kretsarna för FM-mottagning. 

LEDNINGSDRAG~INGEN 

Beträffande ledningsdragningen är att 
märka, att man för HF- och MF-stegeJl 

mås-te anordna en gemensam jordpunkt. 

Detta har i modell apparaten skett ge

nom att en gäng-ad mässiIl O" bult fast

skruvat's i skärmväggarna mitt ovaHför 

resp. rörhållare. P å båda sidor 0 111 

skärmväggen fastskruvas på mäs.sings

bulten lödöron, till vilka chassiför

bindningama för ifrågavarande steg 

föras. I övrigt bör man utföra placering 

och ledningsdragning i så nära överens

stämmelse som möjligt med fotografi

erna. Placeringen av de olika detaljerna 

framgår också tydligt av dessa bilder, 
varför ytterligare kommentarer torde 

vara onödiga. Likaså torde fotografier

na tydligt visa hur de olika skärmfac

ken är anordnade. Se även fig. 34. 
Från mottagarcha&siet utgår som sy

nes ett antal lösa trådar som skall an-

Fig. 31. ärbild av de luftlindade spolarna 
L,o, och 1.,'02 i ingångslaetsen. Det trAdlindade 
motståndet Lv. är shunten för V, :s glödtråd. 
Den variabla avstämningskondensatorn e,o, i 
mitten. 
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F ig. 32. Konden atorer p ol. 330 pF re p . •'\3 pF 
in kopplas över ingån gssiden på Vit för sänk· 
ning av diskan l'C n. Dessa kondensatorer aler· 
finn e ej i princip,chemal i fi N'. 2 . 

51utas till de po tel1t ~ometrar, om är an · 
bringade på hassiramen. Här finnes 
pot ntiometrar för kontr ' lregleringen, 
dels finregleringen och grovregleringen. 
Vidare finns det uttag för hil<l röret och 

libså uttag för anodspänning och glöd· 
spänning. Jfr fotografiet i fig . 28 samt 
principschemat i fig. 25. 

TRIMNI~GEN 

Vi kommer nu till apparatens trimnin g. 
Härvid användoo det ordinarie nätag. 
gregatet för strömförsörjningen. Där· 

emot behöver inte ynkroniseringsenhe· 
ten och bildrörsenheten vara med, var· 
för ett motstånd på ca 220 Q , 25 W re· 
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F ig. 34,. 1II ttskiss för skärmväggarna på cha ~i e 1. 

presenterande resistansen för dessa en· 
heters glödtrådar, måste inkopplas i 
glödströmskretsen. 

Vid trimningen är det nödvändigt att 
man har tillg ng till en signal<Yenerator, 
vidare får man förutsätta att all a spolar 

håller de i spoltabelle'l1 angivna induk· 
tansvärdena, vilket man bör kontrollera 

före trimningen. 
Man kan lämpligen börj a med att 

trimma mellanfrekvenserna i bild· och 
Ijud:kanal. Härvid måste oscillatorn vara 

bortkopplad. Detta sker lämpligen ge· 
nom att anod'Spänningen brytes till os· 
cillatorröret. Man bör inte sätta oscilla· 
torn ur funktion genom att jorda gall· 

Fig. 3S. Närbild av FM·diskriminatorkretsen 
Lu.+L1l8 med de två avstämningstrimrarna 
eHO och Cuo. Symmetrisk uppbyggnad av kret· 
sen bör eftersträvas. 

Fig. 33. Närbild av spolen L,.ro i HF·delen. 
Den lindas på en trolitulbult 12 mm i diam. 
Trimkondensalorn är Cm i oscillatorkretsen. 

~ \ 
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ret på oscillatorröret , enär röret lätt kan 
ta skada på grund .av att anods Lrömrnen 
blir för s tor. 

Man börj ar med att ko ppla en rör· 
voltmeter med högimpediv ingång (för 
likspänningsmätning) parallellt över 

kondensatorn C1 3~ med minusp len an· 
sluten närmast diodanoden i V7 • Man 

matar nu in en frekvens på 14 Mp/s på 
gallret på Vu och trimmar sa induk· 
tansen på L1l4 genom .att skruva in eller 
ut järnpulverkärnan tills man er,håller 
största utslag. Däreft er flyttar man sig. 

nalgener·atorns utgångsklämma till gall. 

ret på röret V" och nästa MF·krets, 
dvs. Lm, trimmas för max. utslag på 
15,5 Mp/s. Nästa steg, dvs . .andra MF· 
steget med röret V4 trimmas på samma 

sätt till frekvensen 12,72 Mp/ s genom 
justering ·av trimkärnan för L1\o' Slut
ligen trimmas första MF-steget genom 
att man justerar in kärnan på induk
tansen LIoa ' Denna krets skall avstäm· 
mas till 1l,55 Mp/s. 

Man bör lägg'a märke till att de sida,,
stämda MF·kretsama skall trimmas på 

såd"nt sätt, att den resu ltera'nde kurvan 
blir så lin j är som möjligt inom det fre
kvensområde, som bildfrekvenskanalen 
omfattar. I fjg. 37 a-d visas, hur fre
kvenskurvan skall se ut vid resp. trim· 
ningstempo. Som synes kall kurv.an för 
va.rje s teg sträcka sig ut längre och läng· 
re mot lägr frekvenser. Man får sålun

da inte för varj e trimning en typisk re
sonanskurva utan TIlJan fflr en succesivt 
ökad total bandbredd ,hos förstär,karen. 

Man kan också utföra trimningen så, 
att man, sedan man trimmat första kret· 
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Fig. 36. Chassi l sett underifrån. 
Detaljernas placering och lednings
dragning framgår tydligt av denna 
fig. Jfr även fig. 28 och 29 i förra 
numret av POPULÄR RADIO. 

sen, L114, sidstämmer denna gennom att 
koppla in 10 pF parallellt över densam
ma. Nästa krets, LU2 trimmas därefter, 

och eftersom .(len efterfölj ande kretsen 
är sidstämd, får man en tydlig resonans· 
topp. Därefter sidställes även kretsen 
L112, genom att 10 pF inkopplas paral. 
lent. Kretsen med Llog kan sedan trim· 
mas till resonans, varefter även denna 
krets sidstämmes. Slutligen kan LI06 

trimmas, varvid även för denna krets en 
tydlig resonanstopp erhålles. När sedan 
alla sidstämningskondens-atorerna bort· 
tagas, skal! man få den MF·kurva som 
visas i fig. 37 d. 

När 'bild·MF"kretsen är intrimmad, så 
att man får en frekvenskurva som vi~as 

i fig. 37 d skall ljudfällorna C 121- LU I 

och C127-L113 trimmas. Härvia inställes 
signalgeneratorn på 10,7 NIp/ s och kär
norna i L111 och L113 j ustems i tur och 
ordning så att minimiutslag erhålles på 
rörvoltmetern. När ljudfällorna är trim· 
made, får man på nytt gå igen<lm mel
lanfrekvensen för bilddelen för att kon· 
statera, att härvid inga förändringar in
träffat i frekvenskurvall. Efter intrim· 
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ning av ljudfällorna, skall frekvenskur· 
van ha det utseende som visas i fig. 37 e. 
Som synes skall man erhålla för ljud. 
frekvensen ett utpräglat minimum, vars 
djup skall vara ca 36 dB under bild· 
signalnivån. 

Moo signalgeneratorn fortfarande in· 
ställd på 10,7 Mp/ s och med minimiut· 
slag på rörvoltmetern, flyttar man över 
rörvoltmeterns mätkropp (högimpediv 
ingång!) för mätning av växelspänning 
över Lm. Samtidigt flyttar man över 
signalgeneratorns utgångsklämmor till 
gallerkretsen på VI0' varefter C145 juste. 
ras så, att maximiutsl'ag erhålles på rör
voltmetern. 

Därefter trimmas på samma sätt mel· 
lanfrekvenstransforrnatorn L116 <lch L117, 

men nu maste åter »snedstämnillgsmeto. 
den» tillgripas. Signalgeneratorn anslu· 
tes till gallret på Vg, fortfarande inställd 
på 10,7 Mp/s och L116 överkopplas med 
en kondensator på 10 pF, varefter L117 

justeras till maximalutslag. Därefter 
flyttas kondensatorn på 10 pF över till 
L117• Nu skall L110 trimmas, tills maximi· 
utslag erhålles på samma frekvens. Av-

RÖRBESTYCKNING 

VI =6AK51 

V =V3 = 12AT7'2 

V4=V5=V6 = VS=Vg = 

=Vlo = EF80 

V = EY91 eller 6ALS 
7 

Vu =EQ80 

V =ECL80I2 

I Glödtråden förses med shunt, 50 
ohm. ShWlten saknas i principsche· 
ma t i fig. 25. 
'Glödtrådarna kopplade för 6,3 V, 
0,3 A. 

sikten med inkopplingen aven extra 
kondensator är givetvis aU man därige
nom sidstämmer kretsarna med L116 och 
L117 • Detta sker för att man vid trimnin

gen skall kunna få en »tydligare» reso· 
nanskurva för resp. kretsar. 

Efter avslutad trimning borttages 
kondensatorn på 10 pF och signalgene
ratomsutgång flyttas till gallret på V4 • 

Lll5 justeras nu för max. utslag på rör· 

voltmetern. 

Nu är MF-delen för såväl bild som 
ljud kl.ara, <lC'h nu gäller det att justera 

ingångskretsenför FM-detektorn. Här
vid anslutes rörvoltmetern för likspän. 
ningsmätning mellan anod och jord på 
röret Vu och den visar då en spänning 
på oa 100 V. Signalgenerat<lrn skall 
fortfarande vara ansluten till g,aIlret på 
V4 och inställes nu på 10,85 Mp/ s. Kon· 
densatorn CI45 justeIlas il1U så, att anod· 
spänningen sjunker.till ett minimivärde. 
Därefter inställes signalgener.atorn på 
10,55 Mp/ s och kondensatorn C147 ju
steras tills anodspänningen stigit till ett 
maximivärde. Är nu kretsarna rätt 
trimmade bör anodspänningen stiga 



dB 
O 

V :----
..........V 

/ 

/r ~ 
V 

/ 

v 
Ii 

I 

I I'!\ 
I , 

resp. sj unka lika mycket på Låda sidor 
om 10,7 Mpj s vid d la'ngi.vna värdena 
på frek vensen. a'riationen 5-kalI vara ca 
±30 V mell ltn maximi. och minimi. 
punkterna. Givetvis måste en rörvoltme· 
ter med 11l ycket hög ingångsresistans 
användas vid samtUga här genom crång

na mätningar. 

Där ' fler kan man öv rgå till att 

trimma mottaga·rdelens högfrekvens. 
kretsar. Man ,ansluter då anodspilnnin 
gen ti ll o_cillatom, så att denna sä tt i 
funktion. Därefter nIes signalgenera
tom in på frekven'5en 64,7 Mpjs och 

anslutes på gallret till röret Vs. Spän
llingen bör vara ,a\- storlek_ ordningen 

1,5 m V. DäreftN gäller det att justers 
iu '05cil1atoms frekven så, att man får 
stö r-.:; [a möj liga utslag över bilddetek
torn. Härvid kopplar man r örvoltmetern 
parallellt över C133 på samma sätt som 
v;id trimningen ,av bild-MF-dden. 1\1·an 
grovjusterar oscillatorfrekvensen med 

113 oeh utför finregleringen mod trim
mem C112- När max. utslag erhållits 
över bilddetektom, har man oscillatorn 
inställd på rätt frekvens. När ·detta är 

kl art övergår man till .att trimma Hf
delen. Härvid inställes signalgeneratom 
på 64 Mpjs och anslutes till antennin

gången på mottagaren. Spänningen 
sk'all nu vara ,av storleksordningen 250 
/ t. ondensatorn C101 j mi ter.as nu så 
alt största utslag erhåll(~s med rörvolt

metern fortfarande inkopplad pa s mms 
sätt som vid intrimning av ,oscillatorfre
kvensen. Dii refter justeras L 105 och L I04 

i Il1U nämnd ordning för max. ulslag. 
L103 behöver inte j u leras med större 
nogcrrannhet, då dess " änie är m cket 
li tet kri tiskt. Kärnan k an i allm~1nhet 

va ra helt insk ruvad i spolen. 

Ytterligare en justering återo; tår nu , 

nämligen aU j ustera in :lIgkretsell L \08 

- ClI5 , som hindrar J2cillatorfrekven
s n frå n att komma in i bikl-Mf-delen. 
L 108 justeras då tills störs ta känslighet 
erhålles på mottaga·ren . Det visar sig 
nämligen att när L 108 är snedavstämd 
blockeras mellanfrekvensrören i bild 
MF-delen s å att man inte får upp fö r
stärkningen till maximal känslighet. I 
och med att man spärrar osci llatorspän
ningen, öka,g emellertJid känsligheten av

··10 

-20 

-3D 

o 

- 10 

-20 

- 30 

O 

-10 

-20 

-30 

O 

-1 0 

-20 

-30 

-TO 

,/
V ~ 

/ 
V 

Q 

b 

d 

e 
-20 

-3°10 

1( ' 

II 

[\1 

r\ 
\ 

I 12 14 18 Jl p!s 
\ 36 dB 

Fig. 37. F rekvenskurvor för MF

förstärkaren för bild delen efter 

trimni ng av de olika steg n i den

~a mma. Se text! 

a) Enrlas t sista steget V. med Lm 


in trimmad. 
b) Steg V,,+ V, med Lll, och Lu. 

intrimmade. 
c) Stegen V.+V.+ • med L"". Lu" 

och L," i ntri mmade_ 
d) Stegen V, + V.+V,+V, medL, oc, 

1,."" 110 och L," intrimmade. 
e) amma som enligt el) men med 

vågfällorna för Iju d -~IF intrim
made. 

sevärt genom att blockering av Mf-rö 
ren upphör. 

Allmänt gäller om trimningen att den 
måste utföms med stor omsorg, och ,att 
det lönar sig att man, innan man börjar 
d' !I, har noggr.ant inju terade induk
tansvärden på .::amtliga in duktanser, 
so m ingår i mottagaren. Härvid har 
man good nytta aven griddip-meter (ller 
annananordn'ing för uppmätning av in
duktanser. (Forts.) 
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SURPLUS 

Walkie-Talkie WS-38 ........ . 135:

Mottagare R 1155X 

Tuning units .. . .. . 26: 50 

Oscillograf AN/ APA-l 145: 

Oljelwmlensa.torer: 

6.uF, 500 V 12:
4 ILF, 750 V 9: 75 
4 ILF, 2000 V 21: 75 

Katodstrålerör: 

5CPl 40:

3BPl med hållare, skärm 

m. m. ....... ......... ...... . .... 72: 50 

Ritning till AM6/ APA-l 3: 50 

Ritning till 1015/ APA-l 1: 50 

Scotch tape, plast, 1200" 39:

Begär gärna beskrivningar 
över ovanstående apparater 

VIDEOPRODUKTER 
BOX 25066 GÖTEBORG 25 

Anslut resemotlugaren . •• 
Forts. Jr. sid. 22. 
kriti skt. Med en försiktig bedömning kan man Med säkerhet kan konstateras att en total 
kanske säga att' någon ändring i Rj icke ägt inkopplingstid av minst 75 timmar var möjlig 
rum under försökstiden. I samma riktning pe utan att batteriet försämrades. Batteriet val" i 
kar också det faktum att under försöket nå detta fall en rund 1,5 volts stavcell (längd 60 
gon märkbar höjning av bruronivån, subjek rom, diam. 30 mm), vars kapacitet är avsevärt 
tivt bedömd, icke erhölls. mindre än det för mottagaren normalt avsed

Variationerna i I bero på nätspänningsvaria da batteriets till exempel Pertrix Nr 1,5 Gl. 
tioner under mätningens gång. 

TABELL 11. Mä.tvä.rden. 

t T Vo Vb Ib Rj II Il I 

( tim.) ( tim_ ) ( volt) ( volt) (rnA) (Q) (mA) (mA) (mA) 


O O 1,49 1,44 207 0,24 211 200 Il 
9,5 9,5 1,47 1,4.1 208 0,29 210 197 1.3 

10,5 20,0 1,40 1,37 202 0,15 206 198 8 
3,5 23,S 1,40 1,36 204 0,20 208 198 10 

Apparaten frånkopplad 8 timmar 

o 23,S 1,44 1,40 206 0,19 208 192 16 
16,0 39,5 1,.38 1,35 203 0,15 210 198 12 

Apparaten frånkopplad 9,5 timmar 

o 39,5 1,43 1,38 204 0,25 207 208 -l 
4,5 44,0 1,41 1,37 203 0,20 207 202 5 

19,0 63,0 1,40 1,35 204 0,25 209 207 2 
12,5 75,S 1,37 1,34 204 0,15 209 198 6 

1,0 76,5 1,37 1,34 204 0,15 208 202 11 

I
• TELEVISIONEN I

• 

har inte kommit än, men VET NI: 
att vi öppnat ny butik : Engelbrektsgntan 20 , te!. 11 3810 ; 


att \"1 nu föra ä ven AlB Bo Palmblads artik lar där tiII samma priser och villkor; 

att .i nu även sälja PHILIPS m. fl. TeJevi.ionsmatcrlel, Rundradio, Bilradio, r adio -


ur, dammsugare. eJ. rak- och hushållsapparater, \'iirrned ynor m. m.; 
att SCOTCH TAPE nll ~ter finns I lage r. Plastic 600 fot 25: - , 1200 39: -, Papper 

16 : - och Z;;: -. 'l'omspol.e GOO fot 4: 85. 1200 fot (): 60. 
Vidare Elektrolyter, RADIOR öR alla slag, Uven 6Q7, (lY3. Rabatter 1-4 25 '/0, 5--24 
35 '/0, 25 och däröver 40 %. Kristallmikrofon EVOX 14: - netto. 
Inspelningshuvud: '1" '[,d 40: - (sv. tllIv.). Websterorig. 65: - . Pris band, kompJ. 
in-, av- och ruderhu'lId 120: -,endast ln- o. avspeln. Phidellty 60: -. Magnefontr1l.d 
12: -, 1ti: - . 30: - r esp. 1/ 4, 1/2, 1/1 tIm. Rabatt 1-;; rullar 20 '/0, 1>-10 30 %, över 

10 40 "'. Kllovis pr kg. 140: -. 20 '" amatörrabatt. 30 % IIterför8äljn. Tomspola r 

metall, eg~n tilIv. 2: 50, aruatörnetto 2: -. terförsä ljare 40 'lo. 

Motorer för wire och tape 1300 varv/ min . 220 V 50 per. 38 W 54: - _ Batterier alla 

slag 20 'lo. Radlotelwisk Handbok 16: - portofritt. Högtalare alla s lag , ex. 8" 13: - . 

BIlradIoantenner o. störnln;;sskydd 40 'lo. Philips r eseradio för batt. och nut 309: -, 

3 speed .äxel 375: -, allström 420: -. Banddäck lnlw mmer, pris under 400:-. 

Philips Televisionsbildrör obet. skönhet.sfel 7a: -. TV-ProJektionsrör 65:-. 

att Ni alltid köper nästan all t i Radio - Television - Band - Tråd - Elekt.rlskt 

billigast och på bästa villkor hos 


ft-Komponiet 

RADIO - TELEVISION - STOCKHOLM 

Engelbrektsgatan 20. Tel. 113810. - Värtavligen 57. Tel. 607790, 673630. 

Återförsäljare antagas . Amatörrabatt i allm. 20 0/ 0 . Begär ",ir nya katalog med nya 
villkor. Sändes gratis, eftersom vi vet att Ni köper . I{ontakta. SM5BC,J, 

,~~--------------------------------------------------------/ 
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SPÄNNINGS PROVAREN 

TESTUS 

TESII.JS 1. Pennmodell. Max. 250 V. 

TESTUS 2. Pennmodell med automatisk be
röringsskyddad kontakts pets. 
Max . 250 V. 

TESTUS 3. För 2-palig provning . B&da kon
tonktspetsarna automatisk berö
ringsskyddade . Max. 380 V. 

Söndes mat postförskott. 

SCANDINAVIAN PRODUCE Co AB 
Birger Jarlsg. 8 Stockholm Tel. 606700 

http:TESII.JS


Rifa presenterar nu två nya serier 

papperskondensatorer i mindre fo rNYH ETE R PÅ 

PAPPE RSKONDENSATORER I 

Typ PKG i aluminiumrör 
Aluminiumröret ör hermetiskt tillslutet med brickor av gummi
pertinaxlaminat i båda ö ndarna somt försett med kraftiga 
töstöndar av förtent koppartråd. 

Fölionde vörden lagerföras, 
Driftsp. 600 V= (300 V 50 pis) . Provsp. 1500 V= 
Kap. 0,05 0, l 0,25 0,5 JLF 
Dim. Dx L 16x 42 16 X42 2O x 54 25X54 mm. 
Dri ftsp . 1000 V= (4OO V 50 pis). Prov.p . 2500 V= 
Kap . 0.01 0.D2 0,05 0.1 JL F 
Dim . DX L 16x42 16x42 20 x42 2Ox54 mm . 

AB RI FA NORRBY VÄ GEN 30 . 

U L V S U N D A T E L 26 26 10 

mat dels i aluminium rör och dels i 

keramikrör. Dessa kondensatorer 

äro avsedda alt anvöndos där kra

ven på kondensatorernas fuktskydd 

och isolationsegenskaper ställas 

höwe än för von liga rärkondenso 

to rer i papp- elle r per ti naxrör. 

OCH KERAMIKROR 

Typ PKK i keram ikrör 
Kondensa torn är lindad med utskjutande folier och monterad 
i ett keramikrör som ör hermetiskt ti llslutet med förle nto önd
hylsor. Följande värden lagerföras , 

Driftsp. 600 V=(JOO V 50 pis). Pravsp. 1500 V= 
Kap. 0,001 0.0022 0.0047 0.01 JLF 
Dim . Dx L a x la a xla ax2a ax28 mm .. 

Kap . 0.022 0,047 0.1 0,22 /l F 
Dim. DxL 11 x28 15 x 28 15 x42 21 x 42 mm. 

Kondensato rerna utföras även med andra 
kapac itanser och för andra spänninga r. 

ETT LM ER I C SSON -F ÖRETA G 
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DIPOL 
ANTEN N 
ISOLATOR

T H E INSULATOR 

• Vattentät konstruktIon. 

• In gjutna metal!tuuer ger
styrka. 

• Mycalex absorberar ej
fuktighet. 

• Mycalex har stor häll 
fasthe t beroende på dess 
sam mansättning av glim
mer och glas. 

• 	ElcktriRka anslutnIngar

Jiitt åtkomliga under det 

tu ttsl u tande gummiloc

j,e t. Se f lg . 


~[ycalex, isolering'sma

terialet för högfrek

ven , kun även levere

ras i pla ttor och bul t 


10 olika tjocklekar! 


Generalagent: 

ULRICH SALCHOW - KUNGSGATAN 33 - STOCKHOLM 

Ny upplaga! 

Kortvågs
•mottagning 

I SERIEN POPULÄR RADIOS HANDBöCKER 

varje bokl:l.da eller direkt frön 
förlaget genom nedanstående kupong-.

(JJä ,·/Jsmärl;ei c!Jlwa{ 
Till XORDISK ROTOGRAVYR, Box 3221,

INSPELNINGSB ND Stockholm 3 

INSP ELNINGS SKIVOR Ondertecknad bes täller härmed .. .... ex. Kort, 
viigsmottaguing il kr. 2: 

GRAVERNÅLAR 
Namn:

FIRMA F. SJt)QUIST 

POLHEMSGATAN 4 
 Adress: 

STOCKHOLM 

Tel. 53 48 88 53 48 80 


Postadress: 
~~------------------------------./ 
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KVÄLLSKURSER I TELETEKNIK 
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola 
anordnar under höstterminen ett antal kurser 
av speciellt intresse för radiotekniker. Amnet 
»Radioteknik» behandlas i tre kurser med 
stegrad svårighetsgrad, där den första elldast 
kräver huvuddragen av realskolans matematik 
som förkun skaper. Här finn s alltså möjlighe
ter alt med några terminers kvälbstudier skaf
fa sig grundliga tekniska insikter i branschen, 
eller, naturligtvis, fördjupa sina kunskaper 
inom något område. Kompendier finnas till 
alla tre kurserna. Om intresse för saken fin
nes kommer i samarbete med Radioservice
männens Riksförbund att anordnas en prak
tiskt inriktad, inledande kurs till »Radiotck
nik 1». Radartekniken ägnas också tre kurser, 
den första , »Radarteknik 1», omfattar allmän 
mikrovågteknik med inriktning både på radar 
och mikro\'åglänkar, »Radar 11» behandlar 
allmänt radartekniska problem, »Radar III» 
lägger tyngdpunkten vid puls tekniken . »Radar 
1» bygger på kännedom om konventionell ra
dioteknik, II och III går sedan i kontinuerlig 
följd. Kompendier finnas även till dessa kur
Ser. Speciella problem inom den modernare 
radartekniken behandlas i förelä sningsserien 
»Radartekniken av idag». 

Televisionen är också föremål för en serie 
om sex föreläsningar. Som en nyhet för ter
minen presentcras också en praktisk kurs i 
televisionsteknik, där deltagarna får vara med 
om att bygga en televisionsmottagare och sam
tidigt få en genomgång av teorierna jämsides 
med praktiken. 

Amatörernas intressen är tillgodosedda med 
två kurser, den ena ger en allmän inblick i 
hamlivets mysterier, den andra syftar till att 
ge tillräckliga tekniska kunskaper för certi 
fikatproven. 

Alla upplysningar lämnas på Kur verksam
hetens expedition, som också tar emot anllläl
ningar. Telefon 678433, 6784 33. Begär stora 
Höstprogrammet ! 

TY-SöLET 
J-lr Redaktör! 

Tillsammans med några kamrater ämnar jag 
bygga en televisionsmottagare med ledni ng av 
artiklarna om television mottagaren [ör all
s tröm i PO PU LAR RADIO. Vi undrar emel
lertid, hur det blir med televisionen i vårt 
land. Vi vill j u gärna se något röra sig i bild
röret. Säkert är det många, som vill bygga sin 
egen TV-mottagare, och någon gör det säkert, 
men vad sker inom TV i Sverige? Går det 
inte att göra något för att konllna ur död
läget? Kan inte tekniker och amatörer sluta 
,ig samman och prote~tera mot sölet. Kan 
man inte bilda en garantiföreniug, som sänder 
en kväll i veckan i vinter? En kväll skulle 
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GENERATORER 

GENERALAGENT: 

PÄR HELLSTRÖM 

AGENTURFIRMA 

Spannmålsgatan 14, GöTEBORG Tel. 132832 o. 132826 

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

N oggT(mnhet: ±l"lo, ±l p/ s. 

Skala: Totallängd 457 mm. 


MikroinstäJJning 12 : 1. 

Utspänning: Sinus\' lig eller kan tvåg ; kontinuerligt in ställbar för 

sin usvåg 200 ,uV- 20 ± 1 dB, kantvåg 400 ,uV-40 V 
P RI S eller 800 ,((V-80 V från topp till topp. 


Kronor: 
 Maximal distor· 
480 :  sions/ri effekt : 0,25 W över 2000 ohm. 

NETTO 
 Distorsion: Mindre än l "lo vid 1000 p/s. 

Spänningssteg· 
ring vid kan/våg: 	 90 % av toppvärdet uppnås på mindre än 3 fIS vid 

10 kp/ s. 
Nätanslutning : 105-125 V, 210-250 V 40-100 p/s. 
Dimensioner: 34,9X27,3 X20,3 cm. 
Vikt : 6,4 kg. 

Frekvensområde : 	 100 Kp/s- lOO Mp/ s å grundton förd elade pä 6 band. 

E2 

Noggrannhet: Garanterad till ±1 "lo. 

Modulering: Inre, 30 "lo 400 p/s. 

Obs! Nyhet! Yttre, Max mod. grad. 80 % Max. mod. frekv. 


10000 p/ s. 

TYP 

U timpedans: 	 1. 75 olun {ör variabel HF-utspänning samt anpass· 
PRIS ningsenhet för 37 ohm, 10 ohm och standard konst

Kronor: an tenn för mottagare. 
520: 2. 50 ohm för fast HF-utspänning. 
NETTO 3. 0-25 kohm för variabel LF-utspänning. 

Utspänning: 	 L HF kontinuerligt variabel l ,uV-lOO mY. Utspän. 
ningsvärden erhålles å direkt i 0-9 ,uV graderad reo
cord potentiometer samt precisionsdekad i 5 steg som 
multipler. 
2. H F fast uttag l V. 
3. LF kontinuerligt variabel 0-12 V. 

Strålning: Under 3 ,uV vid JOO Mp/ s. 
Skala: Belyst. Längd 760 mm. Mikroinställning 10: l samt 

direktgraderad för varje frekvensområde. 
Nätanslutning: 110-210-230-250 V. 40--100 p/ s. Effektförbruk· 

ning 20 

Dimensioner: 33X24 X 18 cm. 

Vikt : Ca 7 kg. 


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


Noggrannhet: Garanterad till ±l "fo. 

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

U timpedans : Konstan t 75 ohms stegattenuator. 

Utspänning: 	 1. HF l,uV-lOO mY. 

2. LF 400 p/ s, 0-9V över 10 kohm. 
P RIS Strålning: 	 Under 3,uV vid 30 Mp/ s. 

Kronor: Skala: 	 Mikroskala l: 25. 
600: Nätanslutning: 	 40-100 p/ s, 100-260 Volt.
NETTO Dimensioner : 31X34X26 cm. 


Vikt : Ca 12 kg. 


Frekvensområde: 	 Modell A: 100 Kp/ s-70 Mp/s i 6 band.TYP 
B4 


Modell fl : 30 Kp/s-30 Mp/s i 6 band. 

Noggrannhet; Garan terad t-ill ± l "lo. 

Skala: Direktgraderad. 

Utimpedans HF: 	 Anslutningskabeln reflektionaf.ritt avslutad med an· 

slutningsenhet T. P . l, impeda.naer 75,37 och 10 ohm 
P RIS samt standard konstantenn för mottagare. 

Kronor: Utspänning HF: 	 l ,uV-ISO mV ±l dB till 30 Mp/ s. 
1.170 :  l /-,v-100 mV ±l dB 30-70 Mp/ s. 
NETTO Kontrollerad med kristallvoltmeter. 

Modulering : 	 Inre : 400 p/ s, 0-50 %. 
Yttre : 100-10.000 p/ s, 0-80 %. 
Modulationsgraden kontrollerad med kristallvoltmeter. 

Utspänning L F: 400 p/ s, 0-15 V över 5000 ohm. 

Strålning : Mindre än l ,uV. 

N ätan.slutning : 110-210-230-250 V, 50-100 p/ s. 

Dimensioner: 33 X 30,5X15 cm. 

Vikt: Ca 12 kg. 


Begär offert med närmare upplysningar. Omgäende leverans. 
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Ingen effekt i antennen 1• 

För Inätnillg av: 


inmatad effekt, reflekterad effekt och s tåend!' våg 

förh:HIand!' vid effekter från 1.2-1200 Watt. 


MICRO-MAT CH 
MM 701-707 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Kungsgatan 34, Stockholm. Tel. 21 6290. 

MAN 

e 
~ """",'"0...I 1. ... 1~.. WIa.!-o:: 

~6B 
~ 

B\9 <?le 

, 
LAGRET 

när det är välsorterat med servicematerial från 

Wållgrens. Samtidigt känns det tryggt att i la;gret även 

ha andra elektriska artiklar som ökar försäljningen. 

WÄllliRENS 
GOTEBORG 2 - Tel. 174980 (Växel) 

Lex. LME stå för sändningskostnaderna, en 
annan kväll Aga och en tredje någon annan 
firma_ 

Vi amatörer vill gärna veta något redan nu. 
Är vi maktlösa? Kunde inte Stockholms Ra
dioklubb uppvakta kommunikationsministern? 

Eller vad göra? J ag och mina kamrater del
tar gärna i något organiserat protestmöte eller 
vad Ni vill. Men vi vill gärna redan i nästa 
nummer av tidningen få svar på vår fräga. 
Vad blir det av vår television? Skall sändarna 
i Stockholm ej kunna sända för amatörerna 
på kvällstid - eller en gång i veckan? 

WE 

Red. har låtit den sista frågan gå vidare till 
byrådirektör Esping, ordförande i Nämnden 
för Televisionsforskning. »Regelbunda sänd· 
ningar blir det in te tal om», meddelar direk
tör Esping, »men någon eftermiddag varje 
vecka kommer det att bli försökssändningar 
för industrins räkning. Någon sändning på 
kvällstid, har vi inte för avsikt att sätta 
igång med.» 

Våra 1Ji...re ör välkomna med bldr.... 
under denna rubrik: kneplgakoppUng..r 
och mätmetoder, IättlUverkade detaljer, 
enkla och effektiva hjälpmedel för 8er
vice och felsökniog etc. Varje Infört bi
drag honoreras med kr. 5:-. 

INDIKATORöGA FÖR WHEATSTONE
BRYGGA 

Vid mätning av motstånd med Wheatstones 
brygga kan man i allmänhet använda växel
ström och som nollindikator ha ett indikator
öga och ett förstärkarrör kopplat ungefär som 
i ett »Phlloscope». Skall man däremot upp
mäta resistansen i transformatorer etc. måste 

+ 

Från 
brygga 

10 MSG 

+IIO V 

1MSG 

EM4 

+ 

likström tillgripas. För den som inte har till
gång till visarinstrument är nedanstående 
nollindikator säkert användbar. De två duodio
derna »vänd er» strömmen så att indikatorrö
ret alltid får negativ spänning på gallret. 
Nollställena, som erhålles med denna metod 
blir ej så skarpa, men noggrannheten torde 

, för de flesta fall vara tillräcklig. (T H) 

36:10 




RöRADAPTER 
Vid mätningar på rör i drift, samt vid felsök
ning, är det många gånger svårt att komma åt 
~örhållarnas stift underifrån. Det kan även i 
1issa fall vara förenat med svårigheter att få 
lort undersidan eller att få ut chassiet. Vid 
lådana tillfällen är det fönnånligt att an
rända en adapter, vilken lätt kan tillverkas 

[u-tråd ~ 

enligt bifogade skisser. Rörsockeln tages från 
ett kasserat rör med sockel av bakelit. 

(Bejo) 

SPOLSTOl\-1l\1E A V TUSCHTUB 
En utmärkt spolstomme till drosslar, avstäm

ningsspolar o.d. erhåller man enkelt och bil
ligt aven tom tuschpatron. 

Med en fil eller metallsl g kapar man båda 
ändarna på patronen slipar sedan av ojämn
heter, som eventuellt uppkommi t vid avkap
ningen och spolstommen är färdig. 

(Experimentator) 

Under rubriken Bad loindu strlns ny
heter införes llpp&,i!ter frin t illverkare 
och importörf>r om llyheter. 80m aT 
töreta6:en Introducera. på marknaden. 

SPECIALRÖR 

')pecialmaskiner AB, Göteborg, som represen
:erar det engelska företage t British Thomson
f{ouston, har översänt en katalog over det eng

PHILIPS 

oscillografer 

utomordentliga hjälpmedel i 
för tekniker och 

vetenskapsmän 

Bredbands
oscillografen GM 5653 
för universell användning inom 
elektrisk och mekanisk forsknini:) 
och drift. Speci alförstärkare mäj
liggör, även vid mycket högQlrek
venser, naturtrogen o.tergivn ing 
av impulsformiga spÖnningar. Tek
niska dota: Kän slighet 15 mV/cm 

inom frekven som rådet 1 pis - 3 Mpls. Vid 7 Mp/s ca 
50 mV/cm. Ingångsimpedans 1M + 15 pF. Separat 
testkropp höjer ingångsimpedansen till 10 Mohm och 
reducerar ingångskapacitansen till 7pF. Vippfrekvens 
5-500000 pis. Plan, 100mm skärm. Triggad tidsaxel. 

Pris 2350 kr. 

Lågfrekvens
oscillografen GM 3156 
med extra hög känslighet och 
frekvensområde ned till 0,1 pis, 
lämpl ig för såväl industriellt bruk 
som laboratorieändamål och forsk
ning. Känsligheten är 1 mV/cm 
bildhöjd inom frekvensområdet 
0,1-10000 pis. VIppfrekvens 

0,25 - 2000 pis. Plan, 100 mm skärm. 

Pris 1675 kr. 

Den lilla 
oscillografen GM 5655 
har separat uttag för tes tkropp, 
innehållande ett likriktar- och 
förstärkarrör. Med hjälp av test
kroppen kan en moduler·ad HF
spänning upp till 30 Mpls stude 
ra s. Frekvensomfånget för så 
väl vertikal- som horisontalförstär

karen är 6 pis - 100 kpls och känsligheten vertikalt 
30 mV/cm, horisontalt 45 mV/cm bildhöjd. Vippfrek
vens 15 pis - 20 kpls. Plan, 70 mm skärm. 

Pris 625 kr. 

~lska företagets tillverkning av elektronrör för 
industriellt bruk, tyratroner, magnetroner, ig
n.itroner, likriktarrör, kristallikriktare, foto PHILIPS
:eller m.m. MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN, STOCKHOlM 6 

le). 34.0580, för rikssamlai 340680 37:10 



\ 

THE Helipot (ORP. 

PRECISIONSPOTENTI OM ETRAR 

Specialitet: 
Splral poten tlome trllr I standardut

u tförande up p tl\l 40 varv. 


Motståndsv,lrden: 10Q-IMCl 


LInjär noggrannhet: 0,1 ' I, . 


Representant: 

ERIC DIEFENBRONNER 
östermalmsgnt. 7, 2 tr., Stockholm. 

Tel. 21 14 08. 

,---------------------------------

Radiorör för amatörer 
och industribehov 

Typ 805 Sil ndartr lod 12G wntt ... 
" 807 Snndartetrod 25 watt.. . 
" 2X2/879 Bögspännlng"sllk

riktare .... , ... .. ........... .. ...... . 
" V872/ 6F32 HF pentod ..... . 
" !lii4 Acorn rör Pentod 6,3 V 
" O~5 Acornrö r Tri od 6,3 V 

956 Acornrör P entoel 6,3 V 
" 2051 Tyratron ........ ...... . .. . 
" 9002 lIilniaty rtrioel .. ... .. .... . 
" Fll'18-Hy615 sil ndartrlo<l .. . 
" 2C22 = 7193 sändarrör trloel 

3.5 watt ........... ...... ........ .. 
2C34 = RK34 sändarrör 
trl oel 10 watt .. .......... ........ . 

" E F50 Pentod .................. .. . 
" 2J21 Magnetron ...... .... .... . 
" 2J22 Magnetron .. ........... .. 
" 6A07/ 1853 TelevlsloDspen 

tod ........ ............ .. ... .......... . 
" 6AC7/1852 TeleYlsionspeu

tod .... ............ ............ ...... .. 
" CVI070 = 74.75 Stublllsator

r ör ..... . .... . .... ........ .... .... . ... . 
" OD3 = VRIGO Stabilisator

r ör .. ...... .......... .. ... .. .......... . 
" STV 280/ 40 med 3 stablli 

serillg. spiinninl'\'ar .. .. . ..... .. 
" 6SH7 Mottagarrör pen t o el 
" ECIH (Grou neled O rld ) .. .. .. 
" XHl,ö V Hörnppar atrör .. . 
" VR7 8 = Dl I nsLr ll mentel lod 
" GBP4 Kato (lH tr:11 rö r ....... .. 
" 3BP7 Katodstr fil erö r ....... .. 
" GCPl Katodstrå lerör .... .... . 

Oljekonel. 2 uF 1.000 V .. ....... .. 
Olj0kond. 2 uF 1.500 V .......... .. 
OIj elcunel. 8 uF 1.000 V ........... . 
Rörhällare för EF50 och EC~ 

35: 
9: 30 

10: ÖO 
9: 60 

11: 
11 : 
11 : 
14 : 

7 : 
7 : 

7:

7 : 
9 : 

GO:
GO:

O: ~O 

9: 30 

S : 1i0 

12:

10 : GO 
ö : ÖO 

22: 
3 : 
4 : GO 

'5 : 
1i0 : 
35 : 

9 : 110 
13: GO 
18:
2: 75 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Ehrensvlirdsgatan 1-3, Stockholm. 

Tel. 54 03 90. 

RADIORöR FRÅN TUNGSRAi\l 

Orion Fabriks- och försäljnings AB, Stock

holm, har översänt e tt häfte med tekni ska data 

över vissa radiorör från Tungsram. H äftet om

fatta r exempelvis m iniatyrrör, batterirör och 

växelströmsrör, bl. a. da ta för d ubbeltrioder för 

batteridrift, DLL 101. Rörserien kOIl1JllCr se

dermera att komple tteras enlig t uppgift med 

ytterligare ett 20-tal rör typer. 

E LEKTRISKA AB SIEi\'IENS har i da

garna förs lt s till e tt svenskt konsortium ge

nom förm 'dling av F lyktkapitalb)Tiin. 

Den n ya s tyr Isen i fö retage t best r av föl· 

jande medlemmar: di r . H iI10tt (ord fö rande) , 

dir. B Odelfelt ( AB Svenska Ha ndelsbanken ) , 

dir. H Ljunggren och dir. A F Feichtinger. 
I samband med överlåtelsen h ar avtal träffats 

med de båda tyska elektri ska sto rföretagen 

Siemens & Halske A . G. oeh Siemens Schuc
ke rtwerke A. G. samt en del andra dessa huda 

bolag närs tåen de firmor , vi lkd innebär , att 

Ele ktriska AB Siemens för lå ng tid fralUåt 

innehar generalrepresentationen för dessa vad 

Sverige beträffar. 

Problemsidan Forts. fr. sid. 6. 

ducerad spänning spolen, vilken spän
ning i sin tur ger ett elektrostatiskt fält 
mellan spolens ändplattor. Detta fält kom

mer i kombination med elektretfältet att 
driva runt rotorn, och då ingen energiav
tappning äger rum vare sig från elektreter
na eller permanentmagneten har vi ett per· 
petuum mobile. Var ligger felet? » 

»Grattis», utbrast Gallers tröm. »Det är 
ett fin t problem för min moster Amalia, 
ty hon bor i närheten av en stad med en 
stor radiosändare, sii hon är som klippt 
för detta. Me n vi har ju också PR-lösarna. 

Stackars Likström bara, m.ed sådana kom
plicerade problemförslag.» 

Den s tilla oktoberkvällen bör kunna locka 

lösarna att brottas med problf'lUe n, så a ll mas· 

SOl' av lösningar märk ta »Problemlösning 

10 A» och »P roblemlösning 10 B» respektive 

fö re den 20 oktober insänts till POPULÄR 

RADIO:5 r edaktion, postbox 3221, Stockholm 

3. Och som vanlig t ä r det obehövligt för kva· 

lificerade lösare att skicka in lösningar till 

bäda problemen, ty de som kan lösa det svåra 

få e j vara med och kämpa om priserna till det 

lätta. Men sätt i gäng med slutspurten för 

tävlan om nästa å rs gratis prenumeration. Och 

mer lösningar och flera problemförslag. En 

femma är fortfarande åtmins tone 3,75. Med 

hälsningar till alla trogna vänner. 

Liks tröm 

ERMA PRECISIONS SKALTÄNG 

MADE IN ENGLAND 


skalar lätt och effektivt 


levereras i följande 5 storlekar : 


No 100:1::;: ........................ 0,2::; ,7 mm' 

No 1Il0:1O : .. ......... .... ......... 0,6 -1,5 mm' 

No 10031 : ............. ...... ..... 1,0 _ mm' 

No 10032 : ............... . ........ 3,5 ~ mm' 

No 10033: .. .. .... ............... . 6 -O mm' 


CfJOUL g[ENNING SlfLEIN 
ARKI'l'EKTVÄGEN 79, BROMMA 


T el. 262210. 

Exp . o. lager: CardeJlgsts n 2, Sthlm. 


Tel. 671324. 


Rörkopplingshand

boken 


"RADIO TUBES" 


Innehåller full ständiga schema m ed 

alla kopplingselement och data för 

flertal et allmänt förekommano.e 

amerikanska och europeiska rör 
Mer än 900 olika schema. Pris kr 9: 50 

Hos Eder bok- och radiohandlare eller 
direkt från 

AB BEVA... TEKNIK 
Linköping 



...med nya 
möjligheter 

för 
industrien 

Mullardserien av elektronblixtar 

erbjuder alltmer ökade möjligheter vid industriell foto

grafering av olika produktionsförlopp. 

Den höga ljusverkningsgraden möjliggör en kompakt 

konstruktion av aggregat. Låg utlösningsspänning ger 

riskfrihet och säkerhet vid användningen. 

TYP BE SKRIVNING 

LSD 2 

LSD 3 

LSD 5 

LSD 7 

LSD 8 

LSD 9 

Mikrosekund rör 

För transportabla apparater 

För studioanlöggni ngar 

För tra nsportabla apparater 

Stroboskop-rör 

Quarlz-rör 

EFFEKT MAX. SPÄNNING 
(Joul es) (KV) 

200 10 

100 2,7 

1000 2,7 

35 2,7 

30 wall 2,7 

ICao 2,7 

Kr nftrör fö r indus tr ie llt bruk - Tyr.lroner - Likrikinrrör - Folocclier - Eleklronblixlar - Aeceleromeicrrö r . Kntodstr~lerör 

- Stabilisa lorrö .. - Kall·knlodrör - Elektrometerrör ele. 

För närmare upplysningar 
vänd Eder till 

Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401-02 



på (U T L E R • H A M M E R licens 

6 och 10 A vippströmbrytare 

äro redan ~ märktal 

Ensam. TelefonA B I"p U L S 
försäljare 210808l'. 


Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

KÖPINCiS TEKNISKA INSTITUT 

- och u((oIls koLa. Ing'enj ö l' s-, y(' rk mHstaI'c ~ o<;h [unnan "e xa men. 

TelelA>knll< med radio- och radarteknik . n ..s kint"knlk med nrkotadoteknlk. 
L4lra i"vnnLl.ko.tnaLler: 100 kr. lägre pr mån. ön I Stockholm o. Götebora-.@)
Dag

Km, MoLl ~rn" kursjJlan or. V:lrt~nninen börjar H jan. Studieho nduok silndes 
r\ I I pi be.:äran. -<l-niOi~ fack, praktik, ålder m . m. Åberopa denna tldnlna-. 

lIurmäotare...ntan 9 A • KöPING - Tel. 113 16. 
INGVAR LILLIEBOTll. CiTilin&,enJl!r. Rektor. 

S IMPSON 
mod. 2.60 

20.000 ohm/ V, med ::;",ut karm. 

Liks pänlling : 
] 0-:2,ö- 10-30- ·:!;'i0-1000- 3000 VVäxelspänning : 

Strömområ clE'1l : 0-100 ,ilA, 0-10-100-300 m A , 0-10 A 
:lIotstå ud::;omdtcl en: 0-2 kohlll""":200 1,olllU-20 :Ilohm, dB-12 t ill + 52 

INSTRUMENTAKTIEBOLAGET P. G. ANNELL & Co 
Vasavägen 30, Liuingö l - Tel. 651838. 

BULLETIN F'R.\N WORLD RADIO 

HANDBOOK 


( De tider som anges i bulletinen av~er med,·[ 
europeisk tid "'_, svensk normaltid.) 
Belgz:sr.a Kon.go . »Radio College», Elizabctlni[
le, sänder vardagar kl. 17.30-18.30 och sönda
gar kl. 8.00-10.00 pil. 3390, 4980 och 7200 
kp / s. Lokala nyheter på franska kl. 18.2.). 
»Radio Conge BeIge», Leopoldville, har föl
jande utsändningar: program för europeiska 
lyssnare 6.00-8.00, 17.00-21.00 (lördagar 
22.00) över 01'1\11 6295 kp/ s (3 kW) och 
OTM2 9380 kp/s (20 kW) 11.15 (söndagar 
11.00) - 13.30 över OTM4 11 720 kp / s (20 
kW) och OTMl. D" ssa program är på franska, 
flamländska och portugi siska. 
Brasilien. »Radio Clube do Para», Belem, sän
der på 4865 kp/ s med en styrka av 2 kW och 
sändningstid 23.00-3.30. 
Burm.a. The Burma Broadeasting Service, Ran
goon, sänder efter följande tid chema: 2.00 
- 3.30 (utom måndagar) på 9 543 kp/ s, 6.30 
-8.30 (utom mfmdagar) på 6034 och 95'1·3 
kps och 13.00- 16.15 på 6934 kp/ s. Sändnin
gar pil engelska 2.1.5-2.30, 7.15-7.45, 15.1:; 
- 16.15. 
Ceylon . Commercial Service sänder enligt föl
jande: Till Ceylon 2.4S-8.30, 12.30-17.45 
( torsdagar 18.15) på 3395 kp/ s. Till Indien 
och Pakistan 2.45--8.30 på 7190 och 105 120 
kp/s. 12.30-17.45 (torsdagar 18.15) på 7190, 
11 975 kp/ s. Till sydöstra Asi en 10.15- 12.15 
på 21620 kp/ s. Till Afrika 5.30-7.30 (sönda 
gar 6.00-8.00) på 17820 kp/ s. 
Kin.a »Radio Peling» sänder engelska pro 
gram kl. 14.00-l4-.15 på 15060 kp / s. 
T yskland. RIAS, Berlin, sänder nu regelbun
uet med uen nya 20 kW sändaren, som arbc· 
ta r på frehensen 6005 kp/ s. Alla program 
men på tyska. Tidsschema för sändningar på 
mellanvån : vardagar 4.00-2.05 (lördagar 
3.00), söndagar 5.00-2.05. 
Grekland. The Cen tral Broadeasling Station 
of The Greek Anned Forces, Zalocosta Str~e t , 
Athen , startar sändningar på engelska den 20 
augusti. Dessa program för främmande lys~ 
nare ges varje måndag kl. 22.30-23.00 pa 
6330 kp/s. 
Ken.ya. Station VQ710, Nairobi, sänder pro
gram på engelska 11.00-12.00, 16.00- 20.00 
(onsdagar och lördagar 21.00) på 4 855 kp /s . 
Nyheter på engehka (DBC-överförin g) kl. 
J7.00 och 19.00. Lokala nyheter kl. 17.1 5. 
Syd Korea. Seoul- eller l"usan-Mationen sänd"r 
program på orientali skt sprak kL 13.20 p:i 
4777 och 7935 kp/ s. 
M adagasear. »Radio Tananarivc» sänder pro
gram på fran 5ka på 6 172 och 9 515 kp/ s (l 
kW vardera) och Malgache- och Comoricn
program över 7375 och 9693 kp j ( 0,25 kW ). 
Franskt tidsschema vardagar 4.30-6,30, 10.00 
- 12.00, 16.00-20.30, söndagar 5.00-8.45, 
9.30-12.00, 15.15--20.30. Malgache-program: 
4.30-6.00 - 9.30- 11.30, 15.00-18.00. 
I1 c.t i, ·o. Stationerna XERQ på 9600 kp ,ls och 
XEQH på 6130 kp /s (5 kW) sänder från Ca 
dena Radio Continental i Mexico City mellan 
11.00- 7.00. Alla utsändningar är på spanska. 

i"eria. »Radio Nigeria» sänder på cnrrelska 
och olika av la ndets dialekter dagligen kl. 
6.30-23.00 pa 7225 kp/s (7,5 kW) och 96S:=; 
kp/s (0,3 kW). Nyheter på engelska (BBC 

http:6.30-23.00
http:11.00-7.00
http:15.00-18.00
http:9.30-11.30
http:4.30-6.00
http:15.15--20.30
http:9.30-12.00
http:5.00-8.45
http:16.00-20.30
http:16.00-20.00
http:11.00-12.00
http:22.30-23.00
http:5.00-2.05
http:4.00-2.05
http:14.00-l4-.15
http:6.00-8.00
http:5.30-7.30
http:10.15-12.15
http:12.30-17.45
http:2.45--8.30
http:12.30-17.45
http:2.4S-8.30
http:7.15-7.45
http:2.1.5-2.30
http:13.00-16.15
http:23.00-3.30
http:17.00-21.00
http:6.00-8.00
http:8.00-10.00
http:17.30-18.30


ALPHA 


.Alphns t rimstomme typ F är något 
(5r • r som bar stora krav på kvalitet, 
kiinslighet ocb selektivitet. l trnfikmot
tagare och liknande. ~len även för 
olikn slag av oscillatorer och mäta p
pa rat er ä r Alphas trimstomme typ F 
idealet, t . ex. i den num ra vlilkända 
clllpp-oscillatorn, dä r högt Q-värde 
fo rdras på spolen. 

Som exempel på Q-värden som er
bållas med typ F kan niimnns att vid 
mellanfrekvenstransformatorer fö r 470 
kp/ s erhålles ett Q-\'ärde a v ca 400. 
Hä r\' id används (JG varv litstrlld 20 x 
0,05. Vid mellanfr ekvensen 1000 kp/ s 
få r Dllln ett Q-vilrde av ca 300 vid 30 
var,. 20 XO,05. De nämnda vä rdena 
erhållas utan skärm. 

trimst omme typ F 
för bögt ~ -värde ocb låga förluster 

AKTIEB OLA GET ALPHA - ETT LM ERICSSO N - FÖRETAG 

Sundbyberg - Telefon 282600 

SNABBLÖDN ING MED 

Superspeed Activated levereras med flussmedel i 

olika fä rger ger betydligt ökade kontrollmöjlig· 

heter. Färgerna vit, röd, blå och gul finnas i la

ger och levereras i rullar om ca 4.s0 gr (l pound) . 

o 

U n. JA a ,/ I 
AKTIEBOLAG 


SPÅNGA, Telefon växel 362560 


4LIO 




REALISATION 

För att bcrccla plats för nyinkomll u 
,'aror. sUJjes en del udda eller ur \"ur 
katalog utg'lende radiodelar ti ll 1/2
1/ ! av vanliga pri se r. 

Ett litet utdrag' ur l'cali"ationsJis tan : 
Superspolsats Aga, ,åg1ilngd~()m r:hle 

c:a 15- tJO, 170--550, 700--1000 m. mon
terad på pertillaxplattu med " rlg;Uing;ds
omkopplare oeh trimrar. Kr. 8: 60 

llellonfrekvenstrnn:;fornlator 46<:) I~c 

med litzspolar samt jiirnpulycl·i,:irna. 
Stol'lek 50X50X105 mm. Kr. 2: 50 

Yåglängdsomkopplare 2-go ng-, yaxIey
typ. Kr. 1: 90 

Telel':rntnyckel, engelsk modell. Kraf
tig t ntförande med lcontal<ter av 'pc
ciallegering. T ål 8 .tI.mp. Kr. G: 25 

Elmätare fö r lil,ström, något defekta 
men med räkuQverk, permanentmag net. 
kuggbjul m. m. ~ryckc t an"ändbar fii!' 
den experImenterande amatören . 

Kr . G:9G 

Konserthögtalare, permnnen tdynamisk , 
250 mm diam. (10"), absolut nya ocll 
obegagnade. Mycket lämplig för radio
grammofon eller större apparater. 'l'al
"pole B oum. Kr. 19: 90 

A"stiirnnlngsspole föl' luellaoy:jg. Kors
lindad . Kr. -: 75 

2-gangsl{ondensator 2X450 pF. storl ' I< 
45 X8;-' X85 mm . Andndes a\' letlande 
rudiofal.Jril,cr. Kr. 4 : 95 

Trä<llinda<l potentiometer ;;00 ohm, l.Je
lastn. 3 watt. Kort ax "l. Dlum. 30 mm. 

Kr . -: 75 

Låda för reserndio. Utförd av prima 
torrt trä, IIlck0rnd med gr :'l krymplack. 
H il l föl' högtalare och skala upptagna. 
Storlek 16X18X30 cm. Kr . 10: GO 

Oeloso byggsats föl' 5·rörs \' iLxelström
super. Vrtgl iingdsolllrude Hl- 52. 190-580, 
750-2000 m. StOl' belyst stutiousskala. 
Färdigborrat ella.ss i. MellanfreIn' . 407 
1(c. A,osedd för am rlI,a nska rör . 4 
watts utgilngseffel(t. Komplett bygg 
sats med $amtliga detalj e r exld . rö r 
och hö gtalare'. Kr. 74.: 50 

Rea1isationsliste. sändes mot porto .25 
öre. 

Varorna ex pedieras mot postförsl<at t 
eller efterkra\'. Skriv eller gör ett besök. 

RADIOKOMPANIET 
Odengat. 56 (vid Odenplan ), Stl1hll. 

Tel. 313114, 322060, 31 00 ~5 . 

överföring) kl. 7.00, 8.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
19.00 och 21.00 på 7 225 kp/ s. 
Reunion. »Radio St. Denis» p 4807 och 7200 
kp /s sänder vardagar kl. 3.45--4.45, 9.15-
10.15. 15.00-18.00 (onsdagar 19.30, lördagar 
20.00 och söndagar 5.00-6.00, 8.00--10.30 och 
15.00-18.00). Varje sändare har en s tyrka av 
200 W . 
Nord-Rhodesia. Station ZQP, Lusaka , arbetar 
nu på t re kanaler 3914 kp/ s (15 kW), 7220 
kp / s (2,5 kW) och 9710 kp/ s (0,4 kW) . Tids
schema: 10.00--11.50 (endast söndagar) på 
alla frekvenser, 15.00--18.30 (dagligen) en
dast på 3914 och 7 220 kp/s. 

KORTV,iGSTEST. 

Sveriges Radioklubb och Malmö Kortvågs
klubb anordnar en s.k. konditionstest i höst. 
Tävlingen äger mm söndagarna den 14 och 24 
oktober, och tävlingen går ut på att under en 
hel timme mellan kl. 20.25 och kl. 21.25 an
teckna de stationer, som är i gång på 25-me
ters bandet, dvs. fr ån Brazzaville på 11 970 
kp/ s till London 11 700 kp/ s. Den som får 
det s törsta antalet kortvågsstationer, utnämnes 
ti ll 25-meters bandets mästare. 

Protokoll, innehållande klockslag, frekvens , 
meter, station, program typ ( tal, musik, språk, 
musikinstrument el. dyl.) , QSA utan preselek· 
tor (samt med om sådan användes) skall in
sändas till Sveriges Radioklubb, Stockholm 5 
tillsamma ns med 50 öre i frimärken per delta
gare för hela tävlingen. 

Protokollet skall vara insänt onsdagen efter 
respektive tävlingsdag. Det skall vara försett 
med namn adress klubb samt medlemsnum
mer. 

Närmare upplysningar om tävlingen kan er
hållas från Sveriges RadiokInbb, Stockholm 5. 

BOKRECENSIONER 

Symposium on Electronics: Redigerad av 
A G Peacock. 197 sidor och 111 figurer. 

Utgiven av Chapman & Hall i samarbete 
med the Scientific Instrument Manufac, 
turers' Association (SIMA) London 1949. 

Pris : 16 sh. 

Boken utgör en sammanställning av de före
drag med anknytande diskussionsinlägg, som 
fÖTekommo vid en konferens anordnad 1948 
av SIMA, en sammanslutning av engelska in
strumentfirmor. Bidragen behandla tillämp

ningar av elektronik, huvudsakligen av mät
teknisk art, inom forskning och industri. I den 
första gruppen å terfinnas arliklar om el ektro
nikens tillämpning vid matematikmaskiner, 
frekvensmätning, bes tämning av små förflytt
ningar, mätning a\' radioaktiv strålning, va
kuummetrar och radiosonder. Till den senaTe 
kategorin ha förts de föredrag som behandla 
användningen av ultraljud, metalldetektorer, 
buller- och vibralionsmätningar, spektroskopi 
och bild telegrafi. 

Förutom diskussionsreferat ha till varje ar

320 sidor radioteknik 
8:de - l1:te tusendet 

Dclt av R.tI.DIOTEKNISK HANDBOK. 
3 :dje upplagan. har nyligen utkommit 
och kan erbållas dirp.kt från förlaget
eller bokbandeln. Boken är tryckt p,i
förstklassigt papper i formatet 13,5X 
19 cm och kostar inl.JundE'n i elegant
l;]otband kronor 16: -. H elt omarbe
tad ocb kompletter·au. Bes täll Edert 
exemplar nu! 
En för praktIska behov anpassad upp,
Hlagsl.Jok med erfo rderliga schema,
formler och tabeller, författad av den 
k,Lnde radiospecialisten Ingenjör Eric 
Andersön. Oumbär lig fUr radiohand
lare, studerande vid tckn lska facksko
lor , m. f l. Del10mfattar 320 sidor och 

187 lIIustrationer. 

Del 2 utkommer oktober l05l, pris lu. 

16: -. Ungefiir samma autat sidor O. 
lIIustratloner som l del 1. 

MELLERSTEDTS FÖRLAG 
Norrlandsgatan 22, Stockholm. Tel. 
11 B4 62, 10 BO B. eller i närmaste bok

handel. 

IOOO-tals RADIO 
och ELARTIKLAR 
Locl{strömbrytare, l-pol. med il ter

fjiidrande avbrytning föl' gramillo

fODskåp etc., godkända av Semko. 

Vippstl'ömbrytare, kontaktel', rat 

tal', verl,tyg a'l' a Ila slag för omgå 

ende leyerans frä n Nordens stör

sta grossistföre tag inom radiobran

schen. Prospekt till större k öpare. 

~ 
. 

(uttalas Skau·bo) 


Generalagent i Sverige: 


OLOF NILZEN 


Klara Norra Kyrkogata 33. 


Stockholm. Tel. 207866. 


(Ändrad adress från oktober Tun


nelgat. 23, samma hus om h örnet.) 


http:15.00--18.30
http:10.00--11.50
http:15.00-18.00
http:8.00--10.30
http:5.00-6.00
http:15.00-18.00
http:3.45--4.45


tike! fogats rikhaltiga och värdefulla littera 
turhänvisningar, som ytterligare förhöja vär
det hos de genomgående välskri vna, klara och 
instruktiva artiklarna. Illustrationsmaterialet 
är av utmärk t kvalitet Iibom den typografiska 
utstyndn i övrigt. 

Även om den relativt sanunansatta karak
tären hos boken sannolikt medför att läsarens 
intre se endast kommer alt koncentreras på 
v i 5.~a för honom intressanta avsnitt, kun den 
livlig t rekommenderas den som önskar sätta 
sig in i vad som kan åstadkommas med elek
Ironiska hjälpmedel på respektive områden. 

(G Svala) 

BOKREV Y·N 

Teckenförkl il.l'lng ar och lt nel'illkor .. 
'!.'ccke n fijrk larlnga r , se P OP LÄR HA DIO 

nr 8, 1950, s. 255. 
l~ö r te l,n iska b lbllo tekcJls Ir, n evilJl<or m, m . 

:;e P Ol> V' R R. D I O nr 9 , 1900, s , ~0~-30 t, 
:jOG oe h 308 . 

L ITTERA'r R l? " NORDI SKA . P RAK 
183 

.\.nd er sIiJl , E: Radiotcko lRk han d bo k . [2 up p!.] 
Rtock h nlm 1!).!7. 8 :0 , 5H s , T an t :bl., :260 
iII. Mp ller s tc d t , Inb . 20 : - kr. 

t 'r iunel"U le t: G runel li i gande formler oc h 
d efinitioner. Elek tron rör , Jon rör, • (l n elare , 
)Iot tu "'urc IJ S kons truktion och yer kll logssiltt , 
Sen'iceve rkH tntl en . Mode rna Hervicclnslru
me nt. Någ r a ,"ik liga radi omiitnlug":l r, "F' els öl, 
ning iL ra lliomottaga re och förstU l'ka re. S tör 
nill g'sfrl radiomottagulug. l: l ode r n nlu~ikIJro
dul,tio n . T.:ltrahögfr ek\·cn s telmik. Tabe Uer 
m . n I. 
CTHB 'fK (F 1949, !II 15/2 191.9) SH m 621,396 

or lOn: 'i) 

184 
Ch.ristiansen, T : Radiomottagar en. E n bok 
Olu f elsökning och raeliosc [\' icc. ö vers , o, 
h ea r\). av S L emoine, ( ans ka originalets 
tit.~ : Radio F ejlfl ll cl!ng og Re pa':,ation,) 
Stock holm 1046. 8 :0, 231 s , F Ol' urn , 11 : nO, lllb. 
14 ; 50 I,r, 
Anmäld i: Populii r Radio, juli 1946, s. 188, 
~/G sJl.; 'fc kni s k tids krift, 7 sept , 1046, s, 870, 
2/ 3 sp, 

eTHB TK KTHB Ce, ·687, SHm 621.3 
(M 1946 ; 3) 

185 
.\berg, U : Rapport ÖV r s l udiel'esa I liSA 
1"10-19- 1950 rörande eleldroak us Uk me el lmvud
vikte n lagel pu taltraD"misalon och h ö r sel
akus tik] . [Stockholm 1050. J 4: 0, 20 s" dU1!li c, 
['Ij]Dstuka ex . kan erhållas efter ilänv. till förf. , 
a dr. KTli, Sthlm 26,J 

+KTHB R eseber. 1!);)0/ 51 

L I'l"l'E HAT U R PA FRX~DIANDE SPR AK 
186 

llarrou, ' , ;II: COllrs de raelioeJec t";c it~ . 'l'ornes 
1- 2. Paris 1949, 8 :0 . (Collec tlon de la Radio , 
diffn s ion f rau,a i&e. Centre el'ens lgneme nt.) 
EvrolJe" 
l.' "(.:tl1(le Ile l a propagil tion, (l es ci rcu !t8 e t du 
rayonllc m"nt. 1949. 270 8" 181 ill. HOO f r. frs, 
~, Ampli f ic n ti on , mo d ulation, QSC ill tl on et 
Ller.' ct:io n . 1[)~9 . 246 s ., 166 ill. 1490 fr , f l'". 
l' iil' futwre n : e he r de ~e rl' lce de l it ll a dio
lli ff u Hlon C1'llU~u i S~ Ull Bp. rvi ce de l '". p loita
Uon. 
I~ r inne hlllJe t : 1, COlIrant s el cb am p s d ' hau t e 
rr ~ (l ll ' nce. Les ~l~rn o nt ~ . L es circu lt s . J\ nten
nes et rn yon uc m rlont. Solutions v es e . e r ci t'SCS. 
:!: l../am p lifkn.tion . L a modulation. L'oscilla
llo n , D Hcct lon et r ed r esSCDl n t, RCceptenr, 
ut e h,H!tteu r 9. So lutions des exc: rc:i selt. 
Anmii lll l : A lmal,," des t(' l~colllmunic ations, 
LIla, lfH9, s . 367-368, 12/3 s. 

18'7 
(The) BBC tel e·~i:"ion service. A technical 
<lesc rlptlon. 2 e d. Wemble y [1950J. 8 :0 , 32 s. 
BBC, The grammat school. 2 sh. 
Ul' Innehållet: A short his tor y of th e deve 

lopUle nt of telev ision, How tel evision work., 

CiELOSO AMATÖRSUPER 
Geloso G.803 ur en g·rörs storsuper m e d 
IIE'·steg för 6 vii g Hingdsomr<lden 10-16; 
1.3- 25; 2-l-40: 30-65 ; 6!-190; 1nO O m , 
Ban<lspridning pa korb·r(gs banel ,~ n, Stor 
skala med t'3wing'in~t[illnin S'. St.a tiollsnamD 

Ci 803 och 
pil KV, alll utö rbanden äro u t.sat ta . PURh
pul1 -f'teg', 8 watt utg<. llgseffe l\:t . En för
ndmllg mottagare för sU nel u l'eumalörcl' och 
DX-lyssnarc. Omkopplings bar 1l0-·!H0 Volt 

Ci 803 A 
.JO per , Le ve re ras "om komple tt byg g-sa ts 
exc l. r{ir oc ll hög talare . !{o111plett 1\:on
s tl'uldion s bc"kl'ivning m edfÖlje r vurje 
lJygg'satM. 

Geloso Super - G803 " ""." . Kl', 286 : -nto 
V ,830 Jean lUtt omunllrns lU I e n amatör
)Il ot ta~are m ed beato"dlla tor, H'parat HF 
\'OIYlllkontroll och Rtandby· s wilc b e tc. 
(;eloHo Am"törsuper - G80öA Kl'. 298: - nto 

I byg~:;al e n ingåen de delar kunua U"cn 
le n Jl"c ras sepa r at : 
Illlo l Syst~m 2602 laborlllorjp!lI

strum nt .. .. ... . , . .. , . . . . , .. ... J T. 86:-
StntionlSskuln. 1624/ 1::$2 .... .... " .... . H 29: 50 
i\IF 'J' ra usfo rm utore r 712 In. 111ft

trimrar "" .. " 8 : 05 
n:o 'j L3 m. lu t ttriInrar ~ .... , ..... . .. . " 8 : 95 
Vrltl kontlc n."tor 3 X3-l5 pI!' + 

3 X7;) p l!' sJIl i ts t a tor ., " 22: 75 
l,op plin g-Hs,'he:m" f Öl' G,80:j·A " . 5: 
Beatos c1Jlntorspolt~ .... , ... . ...... . (j! 

OmkoPl,lare ZX3 pol 3 v . 5 : GO 

NATIONAL RADIO 
Målargatan l, StocIiholm - Tel. 2086 62 

Byggsats till 

7 rörs växel. 

ströms-super 

Kortvåg, mellanvåg och långvåg. Ett oavstämt högfrekvenssteg. 

Variabel selektivitet. Tonkontroll. Grammofonuttag. Chassiet lev. 

delvis kopplat, försett med rör men utan högtalare. 
Pris 98:

Rörbestyckning : 

2 st EF22 1 st AZl 
2 st EC H2l 1 st EM4 
1 st EB L21 

AB CHAM P ION RAD IO 

Brunkebergstorg 24 - Sveavägen 50 


Polhemsgatan 38 

STOCKHOLM 


Nordhemsgatan 62, GaTE BORG 


43,10 




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

TELEVISIONSARTIKLAR 
IlS-spole 3I130 

30 KV 100 ,uA u,'sledd föl' I"l' ipplillg-, 

Glödströmslindnill" fiX] ,25 volt fÖl' 

1B:HSOlG ultel'l1::tti\"t DY 30. A", 

.~Wmniug-skapacitans c :a 3 	Kp. 

Kr. 40 : 

lIS-spole II 10 
12 KV 300 uA. Glöds trull1slinrlning 
1.25 yolt I ii ;' 1B:3/ 016 eller U,3 ,nI t 
föl' EY 51 (6x2). A \' ställ1ningska
pacitulls ' ;a 460 p. 

Kl'. 30: 

HS-spole H 50 

20 KV 300uA. Glödsl rÖll1Slinclning 

1,20 ,'ol l fUl' lB3/S016 (DY 30). 

A s tii ll1n l ng~kapacital1 s c :a 900 ]l. 


Kl'. 75 : 

IlS-aggregat HIO meo spole HIO 
[u'gel' 6 K V "irl 220 '-ull ;W rnA 
oeh 10 KV " id 250 ,'olt, 25 mA. 
I öroesl y 'lming: l st. 6V6, 1 sL 
EL-51. 

Kr. S3 : 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Ehrensvärdsgatan 1-3 


STOCKHOLM K 

Tel. Växel 5 J 03 90 


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

Bandmagnetofon. lI' ullstHodig rito. 
sut · meu de l. mättsii ttn . o. utfij l'li~ 

3rbctsb Hk ri ,n. E nk el kon s truktion, 
läl t at t b ygga! tfiiran<l e A: fVr lill 
koppliu rj till befintlig fu r stiirkul"t".l el. 
rudioarpa rat, kr 7: 30 plus jJorto. T; [ 
föran de n: meu 8p ec iaIför Rtti rI{a r c , kl" 
D: ilO plu s porto. 


In- o. nvspelningsmagnet 


L ,l"o llllli ;; (2mH) för ellkanalin s pcl
nin;; il O mm b and m cd l;ra ftig m agn. 
skä r mn ing, s t a nuarus!laltbrcdd 0,028 
mm, inkoppl.-sclH'JIl a medföljer, 1\1' 
38: 10 plus porto. 

O;cillatorspole 40 J;c, kr 9 : 75 !l lu s 
porto. 

Vi sälja uessutom banu, elmoto r (25 
Watt) m. m. sa mt ett 20-tal e lt kil. 
lJobbyritningar bl. a. till t riluuggl'eF;ut 
(kl' ~: 30). Beglir prospeJ;t! 

Firma SCANDAG 
DroUninggntll.n 42, örebro 

\ 

'.l'lJe Lo n don tc led~·don :-;tation . The f;U I'tOll 
coiclfiel,l tralls m i tting s tution. Ollts i(!t: bro ll<l 
C1nsts . Fut Ul' C- statio n s. Hecc h'i ll g- t h e te le\'! 4 
s ion progTaill llH?s . 

188 
Boll. l)1 : Radi o . 1' ,).(1 a r, l e le vi s io n. rfJ l' is lD50 . 

:0, 1129 ~'J 2-10 ill. Lll l' Oll sS~. !jijO f l" . f r s . 
F ör fattaren : P r Ofessen I' d "' 1 ct rid te uppli 
q u i!e il l 'Ecole d e!i huul0s et ll (l e~ eotllmel'da
] pS . JlI cmbl'c d u Cörnite scientifique ue lu 
I (' Ic dsion r ,'n n CJ a i öe . 
Dr iunehi\ ll e t: J"p ('on''I'c l 1'1. le l' c el. Aux 
d~u~ bOllts du 'fl o s -Ii I. Cc (lu ' i! Y n dU lls l e 
~[Ln ~ -fi1. L es in t e l'val1 l?.ft: d e Yi d e (l u n s les 
11I tl n t:1 g(:' ::- de l':lu io. 1."cm i ~ ~ion tlPs onae~ 
ptl l' ft,.: lI ~es . SnnR t u ltl' R!;to ns. ) (o llu la t l 0 11 et. 
,i!H('dlun acol1 ' Uq u S. L e r öcc l'teur de I'Ud io 
p lIon ie . L a fllO(ju latl o n O[l tiqllc. Le r c t' r p te ur 
d r t (o l,his lon , Rad ar f' t radi og u lLl n ~(·. La 
releve ~ lee ll'onique ues esp rits et c1 e ' umc'. 
L' effo l't dn p U."l' . - Index all,hab ~ t i qlll'. 
'ru ulc ue tj muti cl·c~ . 

189 
TIrltI sh so und r reording- a :;; f..5 oc iat ion . Di<ll'.v 
19J1. London [Hl50j . l O: o. 12J R.. 7 ill. n ::; lU, 
O. Stanto n road, "" c;; t 'YilllblcuUIl, LUlllloll , 
S. W. 20. 4 s h . 6 U. 

!\:alf:nLlera\' d eluin gcn förcgus nv 1J s. t eknbl.: 

l r:<t. 

Fö r en in g ens kanlmenLnr: "'l' hi s. is fl g" l'c utIy 

improv () ('c1 iLi o n nnLl double tli" n mou nt of 

ossential d a ta, 011 all ~y s te m:-; of rt:>.po nti n ;..: 

n n(l l'e p l'odu ·Ua n. lluS be (!n ineln tle (l. 'l'lJi~ 

informat ion is no t fi\'ailabLc elstl\\' ]l e l' c in 

s ll ch a cOlupac t for m ," 


190 
TInbf!rt. J! l : !l'k LJ"isrh c j\Jl'~~ g-c r:i tp . 'l' . 1 . 
'Vil'ku u gswf' be, E IA' n sc hn Cte ll und VCl' wc.nd 
bal'keit. Fi.i !i~p n 10,19 , 8 :0, 21 5 s" 2;',7 ill. (l.ehr 
bU c be r d er Fel11 W(~ I;;tcc lJnik. Bu 1~ ,) FU '''~etl. 
\l'ln l,' 1' . 11: 60 D~ r. 
re in llch tJl l (!L : All g' (lllI e tne s , Vorgiin ~c l)l' i 11e1' 
Ein ~ tc IlUll g' d es lH..' w eg-lic h e.n, fil l'T.cl ;re n (l f'll 
T(-' ilf' !5 C illt~S l\ressg'f' r litcoS , D if' ) [e s sw(\ l'k e : 
D rl ' h spulm0sswerk. Dr(~ h i? is "' nJ'l lQssYf'r k. Drch
lHagnetnte ::: ~w el'l" El.e J.;: tl·o rl'yII ami ~ (' ll (, !,; :\ [e:-i f.l 
w~ r t;::, I llLluI;;tion~rn e s:'fw (> l' k. FIi Lz tlra ll t -.i\ [('s · 
\Ver k. Elek trostati 'c ll r 15 l\I(,s swul' k . Yib nlt ions
ni e s:; we rl, . 
.\Ill1lii!u i :mel<l l'o tec' hni ~C'i", Zoi tsc hrift, E'l'Z , 
Ju juni 19;;0, ,. 3~H---;l:18 . 1/ 2 sp. 

l';:'l'IIB Cc -230J (M ~8/~ 1(l51) 	 :';IUR G21. :> 
pr la-W :J~) 

191 
(Th e ) cathode-ray tll be an ti typ ical upjJiica 
tiou s . 0-1 non-tec hrlical lii sc ll s Ri on of t he 
e:ltI1oue -ray tube. [Ed . by ] All"n 1:1 Du Mont 
lrtuoratories, iuc . Iu st rulIl clJt ui\'ision . Clirt on. 
N . :r. 19·1 . 8 :0, 6?- S., 68 ill. Du lIIont. O: ~O 
\,; r innc hll. l!c t : Uistory anu ue , elop m en t ot 
t lJe ('u thotlf~· ray tuue. T he 11lo Llern eu thode · 
I' UY t ulw : Comtructiull ant.! theol'Y of o pe ra
tion. 'fUl} ca tIloLl c- l':lY osc1l1o ..... r ll ph . l.'he 
clltilode-ray tube in televi s ion. Ose of thl' 
cnLhoclc- ra y tuLe in radar. 

192 
l;'od~ch I':' H tc u e. r Rtuliot cch n ik. Ar(' hi~ fiir 
l'adio tech n h;c IH: )1 clI f' l'll u gen . Hrs~. von }{ 
Ricll!pl'. 1950/.,1 - . S l u ttgar L 1050. .~ :0. (H and
b ud ' d er Funk teclJ nik. 12: - .) J? ranck u'scll P 
Verl ng·shnndlllng. J(,-a rlul S\'i s 38 : - DU pr ål' . 
1; 1' inne hå lle t 1950r 1: Li,'fc rll og 1 : Portsc h rit 
t O auE d e m Gehiete lie. Laut s p r cr. lH'rbl1 u c :oi 
lI n Ll ihre plLysikalischen Grund la ;':'0. n, 'l, a leu
b e r('cl1nun go 1In tl E ...re i e.h~lr\Yc it l'UD " bchu 
Ru n tHllnkom pfiin ger-. 11'o I' bic hl'i t l 0 inl ll :lU von 
Gcrndeaus e mpf:'ingcr ll. Vor satzg l'f:ite Hi r den 
Ulny·n.unolfunl{ mi t FrC 'l, lIen7.1110,llllation . 
BinCiihrnng- in die ElfJ !{rrolll 'n tef' l1nik. - Li e 
f c rung' 2: [Jltrak uI'z w e ll e n -?lI esslcchnilc:. Fort · 
Schl'iLte im Röhrenbau. rraxi> d cr D czlmcle r 
w cllentec llllik . T eehnik Llel' m ,;"v -Sender. 
Lie 1:el'lIn g :~: l\raglle tophoJl-~le 's t ec h n ik. Schal
Lung-s techuische Forts c.: hrit te im RlInLlfunl... -
Em pfä n;:;e rball 1949/"0. KlId nbildtoleg l'll fi e 
(l'aksimilc\'crfn lJre n). Tran, i s to r-For t~c hri Lte . 
Gruou}ngeu uer lI' unkortull g". - L e ifc ruog- 4. : 
'rech n ik unu Anw('ouung nmer lkanisrhcr GL' 
g e n o'p l"e.cb''''c rii t e. N cnel'e E;ntwick lll ngPD im 
1Iikrofonhun und i1m, phy"i1,a Ii 'ct, cn Grund
l age n. Ver'iel(älti .~U llg' "00 ~Ia g Il e tophon · 
A ufz eichnungeu . Laufzf' itg e l'Htc . Gru nellage n 
de r TrupllIsledmik . Technlk uer U K W -Se nel er 
(Sehl uss). Ne ue L iteratur. Unsere Prilfbel' icht e. 
D eu tsehpt:l F er ll sc ben, ei n A nfan g. Berichtig 
u ng. Nameu- un e! Sachl'cg is ter . 
L lefe rung 1 anllli.ild i FernmeldeteclJnisch(; 
Zeitschr1f t. F'l'Z, ma r s 1051. (Fo rtscbrit te d er 
Radiotecbnik: forts.: blad 2) s. 141-142. 1 "p. 

C'l ' HB TK (M 15/ 11 1950) 

Universal
instrument 
Modell 260 

20.000 
ohm per volt 

Endasl Kr 250: -

MÄTOMRÄDEN : 
v= 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
v= 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
uA 0-100 

mA 0-10-100-500 

A 0-10 

ohm 0-2KS2-200-KSJ-20W2 

dB -12 till + 52 


Beställ idag från 

AB GYLLING & CO 
5:t Eriksgatan 50, Stockholm. Tel. 520705 (växel) 

BYTEN OCH FöRSALJNINGAR 
U nder denna rubrik införa \ ' i s t a ndartli serlHle 

rad '1.nnonse r l'lV nedanstående utseend e till 

e tt pris il" kr . :~:;j0 Der rad . Minimllnl 2

rad e l's Uhymlne. D essa radannonser Hra u\' 

!Sedda. att S]{ U])R en rörsäljningskontakt radio

unlfltörer emellan. 

RADANNONSER 

Till snlu: P OllOl;;r ltac1io t,rgan!l':J r ·38, 11:1' 
1- 12, -39 1-12, -H l-J 2, -43 1- 12, -4.<1 ,l-l:. 
--I;' 1-12, -47 1-12, -48 1- 12, -49 1- 12, - ~)O 
1- 12. Pris 60 öre nUllll'ct plu s [ r al; t. S" ur tIll 
~" e ll Schultz, Tåstorp, Bl' l. 5183, SI, ö,ue, (le!. 
Yaro la 161. 

Till .aln: 2 , t. katode t r:'tlrör 3AP1 -A il 
:lJ: -. B e!:\kl'. på osc illograf ~rutis , S. Rul t 
quist, ll jurlJol m s g-atan 37, Stocl;hollll . 

Till salu: Ny 'Vil1iamson ~ fiirstärkare oc h 
p.n m YCke t v iiJbyggu trofikmo t tngare o illi .o: t. 
S. -E. AIMl't, Rasselgå ngen 3, tel. 1697 H . 
Göteborg. 

Till oalu : Transf. AS}~A l-fas , 500 YA, 
l'up'l. :38(}-220-190-2·10-230-220 vol t. 75: 
Börje TJarSBon, ISlau c1sgatull 2 A, Borås. 

Till sa lu: Sign alg enerator Atlantu R kr. 
2;}0: - . S,'ur till In g. L e kebjer, tel. Sthllll 
516572. 

Till salu: Roterande omformare för 220 V 
lik- till vUxelström 50 p/s. Effekt 900 W. 
Svar till tel. 677165. 

http:VCl'wc.nd
http:l'val1l?.ft


'COLVE N ' 

TRÅDLINDADE POTENT10METRAR 


Tillverkas från I - I 5 watts belastning med lil).jär eller sem. log. kurva. 


Precision på standardtypen är ± 10 0 '0 och på special är toleransen ± 0,1 Ofo. 


Specialkatalog sändes på begäran. 

Lagerföres av: 

AKTIEBOLAGET CHAMPION RADIO 

Rörstrandsgatan 37 Stockholm Tel. 227820 (växel) 

Filial: Nordhemsgatan 60 Göteborg Tel. 123717, 142717 




•sSlg 

"lESU radiod tal' r 

ElelitrolytI,ondensatorer 

GIimmerliOndensatorer 

Papperskondensa.torer 

Potentiometrar 

Kolsldktsmotstånd 

Trådlindade motständ 

Säluingar 

SWrningssl,ydd 

radio et Ijer ge to p est tion 


Därför är det så viktigt att valet av radio. 

delar, radiorör och mätinstrument göres 

med stor ursldljning. Förlita Eder på 

märket TESLA, som är berömt över hela 

världen. Var TESLA·~minded>. 

"IEIIA radiorör 

A serien AD l. AF 3, AL 4. o. s . v. 

E .erIen ECH 3 , EBL l. ECH 21, EF 12 o. s. v. 

U se rien UCH 21. UBL 21, UY l o. 8. v. 

)'1ilnlnatyrrör med DJoeril< ft n!;k betrckning. 

TEIU mätJnltru", nt 

Kflpacitansbryggor 
(l-metrar 
Spänningsstubilisntore r 

NoUlndikatorer 


ignnlgeneratorer Dl . Dl. 

N oggl'llnJlhet bar upphört a tt \"oro. ett problem tut::li: 
yare TESLl\ mätins trument. 

TII14 -produkter säljas genom Ramag-grossisterna. 


GENERALAGENTUR FÖR SVERIGE: 


Ehrensvärdsgatan 1-3 Stockholm KAB GOSTA BACKSTROM Tel. växel 540390 


