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HOWARD B. JONES 

FLATSTIFTSKONTAKTER 

- oö \'el'tl'ä.ffad i tilIförliUighet och precision. 

Nedanstående typer Id/verkas: 
Serie 300· I Belastning [JA 

Serie 400 1- upp till 12 stift resp. hylso r. ( » 10A 
~('r i t' 2400 I » 13.-\ 

"' åtel' inkomna. 

(UNIVERSAL -IMPORT"I 

AKTIEBOLAG 

1\'01'1' l\'iälarstralld 62 Tel. 52 06 85 växel 

\.. Stockholm. ~ 
Serie 300 

Generalagent för HOWARD B. JONES, USA 

Serie 400 

D. 370jMBC 

S. 270jPD 

S. 503 . 505 

-
--~ 

J. 2 P. 38 
EH. 15 

BULGINs 
strölTlbryl'arc, omkopplare, micro-switch, signaI

lamphållare, telefonjacks, telefonproppar, finsäk

ringshållare, bilsäkringshållare, co-axialskarv

kontakter, signalreläer, axelkopplingar m. m. 

i stor sortering. 

P. 270 

P 290r UNIVERSAL-IMPORT"\ 
AKTIEBOLAG 

Norr Mälarstrand 62 Tel. 520685 växel 

STOCKHOLM 
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Mell färg _o. ell er utan? 

»Tråd-TV» 

Mästarbrev inom radio
serviceyrket 

Z-metern 

Nya suhminiatyrrör 

Nya detaljer från Philips 

Beräkning av kortvågö,po]ar 

Högklassig 3-kanalför"tärkare 

TV-mottagare 

Dil'ektkopplad förstärkare 

Radioindustriens nyheter 

Bokrevyn 

POPULÄR RADIO: s referat

tjänst 

COSSOR 

dubbelstråle-
OSCILLOGRAFER 

MODELL 1049 

med inbyggda likspån
ningsfö rstärkare. 

Frekvensområde : 
0-100 kp/s. 

Acc.-spänning: 2 o. 4 kV. 

Anordning för såväl me
kanisk som elektrisk 
triggning. 

Blålysande, fintecknande 
katodstrålerör med plan 
skärm. 

MODELL 1035 

Frekvensområde : 20 p/s
7 Mp/s. 

A.cc.-spänning : 2 kV. 

Kippaggregatet avlämnar 
genom en kalibrerad 
omkopplare svephastig
heter frå n 15 fiS till 
150 ms. 

Fotografiskt registreringspapper speciellt a vpassat för regi

strering på oscillografer lagerföres. 

Begär prospekt! 

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

~~ 

ING E N I ÖR.FlRMA 

Asögatau 113-119 STOCKHOLM Tel växel 44 99 90 

Organ för Stackholms Radioklubb - Redaktör: Ingenjör 
John Schröder - Redaktion och expedition : luntmakare
gaton 25, 5 tr ., Stockholm - Telefon: 22 75 60 - Postfack: 
3221, Sthlm 3 - Postgironummer : 1965 64 - Telegram
adress: Rotogravyr - Prenumerationspris: 111 år kr . 
10: -, 1/2 6r kr_ 5: SO, lösnummerpri. 1 kr _ - Copyright 

by Nordisk Rotogravyr - Ansvarig ulgiv. : S imon Söder

stam - Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1951. 

Eftertryck av artiklar helt eller d elvis förbjudet utan 

speciellt tillstånd. 




Ja, då var vi jramme L"ld julproblemen 
av årgång 19.50, och Likström ber alt få 
tacka för det rekordartade intresset. Det 

känns så trivsamt på något sätt, alt sam
tidigt som en lika anonym som missbelå
ten herre m eddelar redaktionen sin upp
fattning om ens absoluta oförmåga be
träffande varje form av elektroteknik få 
in mer än dubbelt så många lösningar 

som vanligt plus ett stort antal hälsningar 
och diverse tack för problemen m. m. För 
alt spara på utrymmet hälsar Lr:kström 
klumpvis tillbaka och hoppas att samtliga 

nu tillfrisknat efter julfirandet. 

probl em nr 9 A var G·ström utmanad re· 
sistansberäkning. Han hade en kub upp· 
byggd av motståndsstavar, alla med resistan· 
sen lQ. Se fig. L Uppgiften var att beräkna 
resistansen mellan två godtyckliga hörn som 

inte ligga i samma plan, exempelvis Al och e. 
Enklast löser man problemet genom att be 

gagna kubens symmetri. Den ström som går 
in vid Al delar upp sig i tre lika delar i gre
narna AlA, Al Bl och AlDI. Punkterna A, 

Bl och Dl kunna sålunda hopkopplas utan att 
resistansen Ale förändras. Genom ett likartat 
resonemang kommer man till, att punkterna 

o' c' .....----~ 
A 

~,c..----..jL-_--=---

o 

A B 

Fig. J. 

H. el och D kunna hopkoppla~_ :\Ian får d,i 
det ekvivalenta schema som visas i fig 2 a . 

Eftersom alla stavar hade resistansen HJ Llir 
resistansen AIC uppenbarligen 1/3+1 /6+l/;~ 

=5/6 Q. 

På detta enkla sätt har uppgiften lösts a' 

lir Helmer (jgård, Lappträsk, Finland, och 
det är den lösning Likström själv hade tänkt 
sig till problemet då det tillställdes honom _ 

En annan enkel metod är att skära kuben 
med symmetriplanet AAlClC och upprita 
schema. Se fig 2 b_ Här får man obsfOrvera . 

o O 

A 	 S ' 


A' 


o) 

In 1>1 Hl 

111 
Il< 

b) 

In 

r, I 
'c 

ej 

Fig. 2 a, h. c . 

SOUND RADIO:s 

NYA SEKUNDÄRHÖOTALARE 

Bakelitlåda med plastgaller i färgerna 


vit, beige, orange eller ljusgrön 


Pris med S" högtalare Kr. 28: SO 

Säljes t var.le välsorterad radioaffär 

.LIIIII'l......n 
AKTIEBOLAG 
SPÅNGA . Tel. växel 362560 
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Gladiotape 
tonband tillverkas av Audio Devices, lne., U.SA :5 
äldsta tillverkare av Iiudmedia. Aud iotape är fram
·stä ll t enligt ett specialförfarande, som ger bandet 
lägsta möiliga b rusnivå. 

Av övriga magnetiska egenskaper kunna vi nämna, 
att Audiotape återger det höga tonområdet utom
ordentligt vä l. Genom att korrekt återge överto
nerna i tal och musik gö r Audiota pe inspelningen 
mera »Ievande». 

En annan framträdande egenskap hos Audiotape 
är homogeniteten hos järnoxidskiktet, vilket betyder 
a tt utgående ljudstyrkan alltid är konstant propor
tionell mot magnetiseringen. 

WEBSTER 

BANDI NSP ELN I NGSAPPARAT 

som nu framställes efter ett synnerligen omfattande 
konstruktionsarbete, är den full ändade apparaten 
för kvalitetsåter~ i vning med stora anspråk. Begär 
broschyr. 

Den Audiotape, som försäljes av oss, är av exakt 
samma kval itet, som Audio Devices levererar till 
radiostationerna över hela världen för program
återgivning. 

-- Följande bondtyper lagerföras av oss - 
å 5" resp. 7" spolar med en b redd av 
y,. " och inåtvänt oxidskikt i pappers 
resp. plastmaterial : 

Typ längd Material Järnoxid Kartong 

papper svart blå 
621601 1 '83å m papper röd blå 
641 5" spole plast svart röd 
651 (600 fot) plast röd röd 

papper svart blå1201 1 381 m1221 å papper röd blå 
1241 7" spole plast svart röd 
1251 (1250 fot) plast röd röd 

G E N E R A L A G E N_T 

GEORG SYLWANDER 

AKTIEBOLAG STOCKHOLM 


NYBROGATAN 12. TElEFONER 67 51 50, 675151 , 675116 




att I;renarna AAl och CCl blir 2Q efter itu· 
skärningen. Triangeln BlBC om transformeras 
till en stjärnkoppling. Man får lätt (jämför 
fig.2 c) rl=r~ = 3/5Q och r =1 / 5Q. Insä t

3 

tes dessa värden beräknas lätt resistansen 
AlC till 5/ 3 n. D s. för hela kuben 5/6 Q. 

En dylik lösning har insänts av ing. Y ngve 

Karlsson , c/o Norberg, Hagaparkgatan S G, 
Västerås . Övriga rättlögare äro herrar Hugo 

Skogsberg, Hagagat. 2, Arvika; Kaj S tröm, 

Guldsmedsgat. 7, l\-Ialmö 9 ; Lars Candils. 

Olof Skötkonungsgat. 62, Götehorg ; Ingemar 

Mattsson, Stockholm ; Tore Dams /en, Hel· 
singfors ; Bo Lamm, K arstorpsvägen 26, 
Lomma och signaturen »R esis /an cc» , Stock· 
holm. 

Eftur detta öVl' rg!l. r vi till problem 9 B, om 
även lockat et t stort antal lösare. Vi hade 
där en rak ledare, som rörde sig horisontellt 
av uch an med en hastighet =vosin wt 
räknat i ett vinkelrätt mot tråden riktat, ho· 
moge nt magnetfält , som likaledes va rierade 
enligt 8 = B sin M . I tråden kommer att in·o 
duceras en spänning som är proportionell mot 
vBl, där l=magnetfältets bredd, dvs. 
voBol sin2 wt =voBoHI- cos2 (,) t). Spän nin
gen skulle således bestå aven avfiltrerbar 
"iixelströmskomponent och en likströmskom
ponent. Eller med andra ord, ,i ~kulle ha 
gjort en likströmsgenerator utan kommutator, 
och det gar int e, om ma n bortser från om 

, ändningen av Barlows hjul, den s. k. uni
polargeneratorn. 

Felet i resonemanget är följand e. Vi säger 
att då en rak ledare med längden l rör sig 
vinkelrätt mot kraftlinjerna i ett homogent 
magnetfält, induceras i denna en spänning 
E =k . vBl. Denna lag, som är riktig, härledes 
Ul' induktionslagen E = dP/dt men den. gäl· 

ler endast då fältet är oföränderligt i tiden. 

Om fältet, som här är fallet, varierar med 
tiden får man utgå direkt från induktions
lagen. 

Vi kun na utan at t förändra problemets ns 
tur anta, att avståndet från ledaren till upp
h ängningspunkten är stort i förhållande till 
övriga d imensioner dvs., att ledaren rör sig 
i ett plan ej på en eylinderyta. Den del av 
ledaren, som ligger i fältet har längden l . och 
.mcd s förstå vi den våglängd ledaren rö rt sig 
vinkelrätt mot kraftl injerna i fäl tet från start· 
ögonblicket räknat. Här gäller som vanligt att 

s= rv dt= J vo ' SID wt dt=-(vo/w) eos 
wt+C 

där C bestäms av ledarens läge i startögon
blicket. Flödet Cb är således 

Cb = sIB=IBo[C-(vo/w ) eos w#] sin wt= 
=IBo[C ' sin wt-(vo/2w) sin 2wt] 

(" h då E = - d Cb/dt 
l:.·= IBo[vo eos 2wt-Cw . eos wt] 

och av detta framgår att oberoende av v" rdet 
på C, så blir E alltid en växelspänning. 

Rätta lösningar till detta problem har in
lämnats av herrar Arne Lindström, Stock· 
holm och Harald Tre/all, Bergen, Norge, som 
faktiskt är de enda av lösarskaran, som be
nat upp problemet fullständigt. Problemet var 
tänkt om en varning mot att använda i för
väg iordningsIagda formler utan att förvi 5=8 
sig om, om de gälla. 

Problem 2 A (lälta uppgiften) 

j) Luduig, Ludvig .r ~, ropade Gallers/röm, 

d,; han med den fulländade jesuite rminen 

ntspridd över ansiktet infor på labora/G' 
riet en k lar mellandagsmorgon. »H är har 

jag en enrörsmollagare som inte går något 

vidare.» Och så fram kastade han ett sche· 

ma av nedanstående utseende. 

»Vad är del l ör fel på schem at : :~ 

+ 

Mätinstrument med sikte på Iranltiden 
A YO-instrumentens konstru kt ' l'er ha alltid gå tt i främsta ledet när 
det tr}Ult att utnyttj a vetenskapens framsteg i mätteknikens tjänst. 
Där för är'o de nya A VO-instrumenten, som här presenter a.<>, verkligen 
nya och moderna i bästa mening. Engelskt sinne för k\7 ali tet borgar 
för att de både yad beträffar teknisk konstruktion och yt tre utfö
rande fy lla alla anspråk på gedigenhet och på litlighet. 

AVO·instrumenten tillverkas av THE AUTOMATICj COIL WINOER AND ElECTRICAL EQUIPMEHT CD LTO. LONO(N 

AVO Rörmätbrygga mod. V AVO Rörvoltmeter mod. E 
Il rörprova re IlV helt ny lyp lllcd är et t högkänsligt, noggrant, på

ml\ ngsld igare anvii ndning i!.n tid iga re litligt Och sta bilt universalinstrument 
Ulodellp,r . F örutom eu sna lJb. enkel f ör mätning av ström, spänning, re
kontroll av alla rör a v äld re och sista ns, kapacitans, effekt, n ivll och 
nya re standard typer med avseende iso1B. t ionsmotstånd Inom 49 mäwm
på deras " g-odhet" kan man näm ligen rå den . Pris Kr. 670:-. 
Uled denna brygga ä ven utföra a lla 
crford rliga mätningar för uppta AVO Signalgenerator mod. W 
g-ande av rörens karakteristikor. - en intressant nykonstruktion med 
R1.irmiitbryggan mod. V utgör d iirför frekvensområdet 50 kp/ s-80 Mp/s, 
ett ypperligt h jä lpmedel såvä l fö l' uppdelat på 6 band. Noggr a nnheten 
rad iohandlare och serviceverkstäder är bä ttre il.n ± 1 0/o. Generatorn an 
>:om för labora torier och indu,lrler . sIn tes till 100-250 V växclspii nni llg. 
P ris K r . 870 : - . P ris 1,1'. 400: 

SVENSKD RDDIODKTIEBOLDGET~RA 

Al s trölllJl rgat. 12 , Stockholm. Tel. 22 31 W - FILIALER l GöTEBORG, 3!AL\Iö, S UNDS VALL . öREBRO och NORRKöPING 
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Konstruktörer av kompakt apparatur kommer att välkomna detta 

tillskott av stabi lisatorrör. Byggt på den s.k. B7G sockeln, karak

teriseras detta rör av hög stabilitet och robust konstruktion. Det 

torde vara av värde där krav på exakthet och driftsäkerhet till

sammans med ett minimum av utrymme fordras. Den större ver

sionen av detta rör, 85A1 byggt på loktal sockel finnes även för 

omgående leverans. 

DAT A 

Brinnspänni ng I 85 V 

Tändspönning 

Strömvörden 

Arbetsström 

Inre motstånd 
vid 41j2 mA 

125 V 

1-8 mA 

4% mA 

290 
ohm 

Krattrör tar lndwotrl lit brok - SlLndar rör • .RUnt!:,onrllr - Tpal roner - Ll k rlktnrör - F"t-ocdler - E1ektronb ll xtn r - Aec-elero
metelTUr • J ato dst'l"ålerör • Stobllh" tort'ör • UnJl-katodrUr - E1 eJ<! ro m et...rrör "t.,. 

Ge n e r al a ge nt: 
För närmare upplysninpar Å. REINI US CO AB
l'änd Eder till 

Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401- 02 
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Ny upplaga! 


Kortvågs
•mottagning 


l SEll.I ElN t>Ol'Ur.:\ R R A.DIO S IL \ . 'D BöCKEU 

[ \', rJe bo kl,' ,l.. .' 11 r dI rekt !rån 
fiirlaget genom neda n' l ~ e nc1c kupo ng . 

----------_ . 
1'111 :SO .DIRK ROTO RAY YR. Box 3221, 

Stock holm 3 

1 ' II<lcrl~\;nad beställe r h:\ rm ed ...... e:t, Kort · 
v:\gs lnnl tft!..;nlng :"l kr . 2 : - . 

:-\llrun : 

Postadress : ........ ' 


Problem 2 B (sn'l ra uppgirl~lI) 

»Gallerströrn, här ska du som ge ll m i" 

,å mycket gf/l b bel själv lå nt/gol/t in g /lit 

illndera på». sade dr /III Agne T Fäl t srrm· 

Ill a m rllandags ejtc rmidda[:, »Hör här: 

(h'er en parall..ll",'sonanskrets //led kon· 

densatorn. C och illduT,tansspolrn L som 

buda iir jörlllst/ria Julr N I röl roltmeter, 

rars ingån gsimpedan s knn försll mmns , 

kopplats . fI 'är kretsen är inställd fö r reso

nans vid en ,'iss f rekvpns M , t"id dIken en 

när belägen fast inställd sändare öl'erjör 

energi t ill k rct.;en , L· ,".sar rörvoltmet ern ett 

utslag på 200 skaldelar. Vridkondensatorn 

har då värdet 450 pF. S edan parallellk opp

las vridkondcnsatorn. med en icke·förlust· 

fri kondensator Cl' varef ter uidlronden · 

satom C inställes, så alt max. utslag på 
rön'oltmetern erhJ,lfes. l .'tslaget är då 182 

skaldelar och viirdet på C= 270 pF. Ström· 

men i k retsen förutsättes mra den samma 

i b,idrz fallen . Beräkna kaparitan sen och 

tliJ i ör kondensatorn Gl ·» 

,)All right , dok torn. Del här ~ h ll jag låta 

PR-liisarna klara åt doktorn. Del som så 

m yr ket annrzl ... 

Sedan försvann Gallerströnt /lid elektro

nens hastighet, ty mord 1}"S le i hans .ör· 

dade chefs bli k . 

Och så ska lösningarna , märkta »Problcm· 

lösnin o- 2 A» och " Problemlösning 2 Bi) re 

" p"k t i~e vara in_ä nda till P OPULÄR RA · 
DIO;s redak lion, postbox 3221, Slockholm, 

"ena~t den 20 feuruari. 
Lösningarna och r äulösa rna lln',enl eras 

nr 4, medan däremo t för,lag till prohlem tu 

emot vid alla tider på dygnet. 

1950 ars lösarpriser 

Följande trogna och sk ickl iga problem· 

lösare har erövrat 1950 ars pris (l / l -å rs pre
numera tion för 1951) ; Roland W esteriund, 

Västra Liden 2, "teborg ; Harald Trefall, 

V. Liingesgat. 20, Bergen; H elm er 6gård, 

LallPlräsk, Finland , 
Och "å :ir del för :; t,:; prenumerat ionspris· 

täding ä"en j år ! 
Likström . 

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

POPULÄR RADIO: S 

Radiolexikoll 

del 12 och 13 

kommer inom kort 

~ 
SlEMENS 

ISOLERADE 

ANSLUTN INGS

KLAM/\;\OR 

till ve rkas olika typer fö r 


montage plåt- och bakelit 


tavlor. De är väl berörin gs 


skyddade oc h ha "o förlorbara" 


klämhuvuden av sva rt 


isole rma teria I. 


För strömmar upp till 250 A. 

Tillverkas på vår 

instrumentfabrik i Stockholm. 

Leverans från lager! 

SlEMENS 
MÄ TlNSTRUMENTAVDELNI NGE N M'1506'~ 

STOCKHOLM GÖTEB ORG MALMÖ SUNDSVALL NORRKÖPING · SKELLEFTEÅ ' ÖREBRO · KARLSTAD· JÖNKÖPING 



Serviceinstrument för radioverkstaden 

ReA :s rörvoltmetrar 195-A och W V-65A torde bland rörvolt

metrar stå i sådan särklass - såväl med hänsyn till pris som 

till kvalitet och användbarhet - att ingen behöver tveka i valet. 

Voltohmyst 195 -A 

hal' lineär f l'ekvensklll'va från 30 p/s-lOO 

kp/s, m~l teJ' lik- och växelspänningal' upp 
till 1000 V, samt motstånd upp till 1000 

M gohm i 6 områden. Lägsta spänningsom

rådet är 0- 5 V. 

everans från lager. 

Pris Kr. 39.5:

Med ::i parat mätkropp utstl'ä kes frekvens

olll rådet ti ll 100 Mp / 0'3 . 
Pris Kr. 60:-

Voltohmyst W-V-65A 

är batteridriven o l har 6 mätområden föl' 
l ikspänning, del lägsta 0--3 V, samt 5 om

råden fö r växel:'\p ~l llningar, det lägsta 0
10 V. 

Leverans från lager. 

Pris inkl. batterier Kr. 423:

Föl' u tökning av frekvensområdet till 100 

NIp/ s användes separat mätkropp. 

Rekvirera vål' nya broschyr 'M odema serviceinstnunen{'. 

ELEI( T R ONIKB OLAG ET AB 
Kungsgatan 34, STO CK HOL"r Tel. 216290 

Vollohmyst 195-A 

7·.,.



FERROXCUBE MJlNTELKäRNOR 
av ett nytt material 

med utomordentliga 

magnetiska egenskaper 

Ferroxcube tir en h,llvled<lrL' med utomordentliga m.\gnctiska egen
skaper. Materiale t upp,'isar praktiskt taget inga v irvelströms för
luster och är därigenom ö"erlägse t det vanliga högErekvensjärnet. 
Dessutom har det högre permeabilitet - upp till 1000 - med mindre 
förlustsiffror. Ferroxcube hm' homogen struktUl' och har, i motsats 
till vanliga järnpulverk,irnor med isolerande bindemedel, inga mel
lanrum mellan dc ingående partiklarna. För att v id en given fre
b'ens nå maximalt Q-värde ilr det nödvändigt att använda ett 
bestämt luftgap enligt nedanstående diagram. Vid ökni ng av luft
gapet sjunker den effektiva permC'a biliteten samtidigt som de mag
netiska förlusterna minska och kopparförlusterna i lindningen öka. 
Det optimala Q-värdet uppnås då de magneti ska och kopparförJ.us
terna dro lika stora. Förlusterna bero emellertid på frekvensen, 
eftersom mot en viss frekvens svarar ett visst luftgap. Vid låga 
frekvenser är det tillrådligt att v,ilja e tt större luftgap, om man 
stel ller stora krav på temperaturoberoende och oberoende av lik
st r iim sfCirnhlgnetisering. Luftgape ts storlek kan justeras genom 
;\" sl ipning a" cenh'umkärnan på slipskiva e ller med smärgelduk. 

'"€ 2,4 

~ 
't:I 2 

~ 
~ ~, 6 

~ 
f,2v/ 

~~--~~--~~~~~--~~--~-~--~~ 0,8 

r---~~rr---+--~----t---~---+--~----t---1---~-4P4_V 
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kp/S 

. -edans tii c ndc tn hc ll nnge r n iir mnrc dntn fö,. el 

Ferroxcube-kiirnor . s ln just nu föras SOln standard. 

M atcrialct i d~,sa bc nillnnes Fcrrox clIbc Il! och ii r 

avsett för f n: b '(' n,c r tl l) [l till 500 kp/s, För högre

fre kve nser k u nnn ~1lHll'n kvtllitcter HV Fcn·o. cn he 

!CYt: l'e l"as. 

Tcmp,
Frcb'cns- Lllft· Varvtnl kocf f. 

Typnulllmcr omrl'tdc .i!t1 p L i mIl ~;l pe r 
k l' s mill o 

D·36/12- I" EJ > I SO 2 91 yr: 0.006 

D-36Iz::-J[!B1 30-150 70Vr: 0,01 

D-J6/2 ~,llIBl < 30 0,65 S9YL 0,015 

D-36:n-IflBI < 30 0.5 53YL 0,02 

D-36 i ~2-JIlB l < 30 0,35 46 yr: 0,025 

D-36/22-JIIBl < :10 0,2 :16 yr: 0,035 

V id riktig ueriiknin g ge r Ferroxcllbe-mnt l' rinl c t 

högsänlig::1 indnktf\nscr. Speciell ttppmlirk~l1mhet 

bör härvid , c ft c rso m dc magnetiska förlHslt-rn ,) ä ro 

srnt"i. ii ~nn s koppa r förlusfcrnn i lindninge n , oc h \'i<.1 

hög re fr e k ve nser bör därför lit z fnld ll nvöndas. 

?--:ednnstacndc dingrnm v isar v ilka Q-vijrdcn . som 

kllnnn \lPPl'nh Yid riktig dinl c nsioncring och v id 

nnviindnin g av oliku trå<.lsortcr i lind nin~to: l\ . 

P l'rnu.'uhilitcten ökor nagot med stig11ndc t c'mperH

tur , nlC'n temperaturheroendet [il' Ininiml.llt, j syn

nerhet On1 nlfln använder större luftgH\l. DH. Curie
opunkten - ca 12U C - överskriucs [,irsY innn dc 

nlH ;.~ netlska egcnskapernA. för att u terk0 l1ll11l1 vid 

s jllnka nuc tempe ratur. 

E rfarc nhe len ha r" visat att f.'cr rOXCtlbl'S polur tl l"t J 

ytterst s ta ui lu. Genoln å ld ring kon \-id luftgup 

minurc ~n 0,2 m111 en indukti \' ite tsiindring uv O,} ~6 

llp pk o mma i og~'nnsamtna fa ll. Vi d luftgap på CH 

2 lnm ul.1pgar en såunn ändring till högst 0.02 0 .0 . 

Phil ips TelekolnnHlnikationsavdelning IiinllHlr gär

no ytterligare upp l~·:;. n ill,gar om dethl n y a ffiut C'ri al 

oc h dc miiili ~h c ter dct crbjudcr ino m t ('lc, t ~ k nik01l, 

PHILIPS 
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RADIOPOPULÄR 

TIDSKRIFT F Ö R ~ A D I O TELEVISION 

Me d färg - eller utan? 
Di ku "ionerna om televisionens m ål· slcm som icke innehåller några rörliga 

sättning på längre s ikt har under sena· delar, säkerligen i det långa loppet kom· 

re tid tagit fart. Framförallt har den mer att erbjuda väsentligt större och 

rent tekn i ka sidan av televisionsproble. bättre utvecklingsmöjligheter på detta 

met trätL i förgTunden genom det kuri· område. 

ösa beslut, som den amerikanska stat· En av de tyngst vägande invändnin

!irra myndi <Yheten Federal Communica· garna, som RCA kommer med, är att 

/ lons ommission (FCC), som motsva· man med CBS:s mekaniska system inte 

rar ungefär TelegrafstyreIsen i Sveri e, kan åstadkomma mycket större bilder 

fattat. J slutet av förra året fastställde än ca 15 X 25 cm, utan att mott gnings

lliimligen FCC till mångas överraskning apparaterna blir otympliga. En ännu 

- för alt inte säga bestörtning - att mer g raverande invändning är - vilket 

Jllan för fr,amtiden skulle gå in för ett också framhållits från andra håll - att 

a\' Columbia Broadcasting System CB. ;5 system inte är »kompatibelt», 

I CBS) utvecklat mekaniskt televisio ns· dv . J t går inte att valfritt använda 

,,"stem som standard för fram tide tco mottagare för svart-vit återgivning eller 

I" yi ion sändningar i färg. färgåtergivning vid televisionssändn in· 

D tta be!<lut utlöste omedelbart en gar enligt detta system. Detta är en be· 

,lo rll1 av protester från konkurren· tydande nackdel. En T V·sändare enligt 

l. rna, som p a oda grunder anser, atl CBS :;' system kan inte tas in med n 

detta beslut är förhasta t. Dc anser, att vanlig svart-vil motlagare utan endast 

dl' amerikanska mynd io-heterna bedömt med en väsentligt dyrare färgtelev isio ns· 

~Hken p alltför kor t sikt, då de på basis moLtaga re, försedd med roterande färg

ll \ dc tekniska förutsättni ngar, som för fil te r. 

llagen föreligger , gått in för ett sy lem, J di.-;kussionen h ar redaktören fö r de n 

~om visserli en f. n. kan anses ge bä ta kända amerik anska tidskriften Radio

l'<'~ul tat, m n som om någr år kanske Electronic , Hugo Gernsback, kommit 

ä r hoppIö t föråldr at. Det invänd . med ett par in lägg som kan fört j äna att 

"' xempeh'j fr n Radio Corporation o/ begrundas. Han äger, att vis erligen är 

4merica (RC ) att ett icke,mekaniskt d ,t sa, Il vi id ag har t ,kniska möj lig

~\ ~te ll1 för färgtelevi,.ion, d\·s. ett sy- heter att trycka \- r nd a tidning lIer 

O C H E LEKTRONIK 

tidskrift i lre Uer flera färger, och \'l 

har haft de möjligheterna i flera gene

rationer. Men trots detta: hur många 

tidningar och tidskrifter är del coent

!igen som tryck i fär" ? J själv nrket 

en ganska liten procent! 

Samma sak kan man också andra 

ifråga om filmen. Det har varit sedan 

lång tid tillbaka tekniskt möjligt att 

framställa färgfilmer, och man har ock

så nått en viss fullkomning ifråga om 

inspelning a\' sådana. Trots detta är det 

ett faktum, att ex~mpelv i s i \ merika en

dast ca 15 ;10 av all a filmer inspelas i 

fär o·• 

Man frågar si g nu: är det \'erkligen 

nöd ändigt att redan nu gå in för färg? 

Varför kan man inle L. v. nöj a sig med 

svart-vit television och lata utvecklingeJl 

fortsätta i lugnare hanar, så att de kom

patibla färgs ystemen kan få en chan ? 
FCC: s beslut torde inte ha stora chan

ser att sta sig; utvecklingen kommer 

säkerligen alt ganska nart undermine

ra d n bräckliga grund det Li r byggt på. 

Det är i så fall inte första gången ~om 

statliga myndigheters beJ ut blivit \'erk

ningslösa genom tekn ikens rastlösa 

framåtskridande. i har haft empel 

på det på betydligt närm re hall! 
Sch 
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AKTUELLT 

"obe/-_ I ift cb'!l kon taklad e "milllaren 1950 
Radio Corporation 0/ America (RrA) [(jr att 

ullder, öka möjJigh~l('[na av en tele,-ioions

överföring per tråd av Nobel-fe sten den 11/12 

1950 lil! vi" a lokaler i Stuckholm, De under

.,ö knin gar, som gjorde;.:., gav vid handen, att 

':11 ~ dan överföring var tekniskt möjlig, och 

med medel som sIälIdes till förfogande del s 

ar- ~obel-stiflelsen och dels av RCA och Elek

tronikbolaget (RCA:s representant i Sverige) 

kom ock"l denna tele' isionsöve rförin ,c till 
,tand. 

Televi,ion sö,-e rför ingcn av :\'obeJ-fes lens 

höjdpunkt - pri öutdelnin g, '1l lockhollllS 

konserthu5 - ,'a r anordnad till Konserthu <;ets 

I illa sal och den närbelägna Royal-biografen, 

där s torbildsproj ektorer "av en - in te "är

skilt ljusstark - men myc ke t det aljrik odl 

t,-dli g bild av s tod pkt'n 2 X3 met ~ r. 

S:ockl,ollll -iJ e,;ök lned en TV-ö, erfciring av !'n 

operation inför meJic in-kL sakkunniga, 

Sa.lntli ga TV.\'i~nin ga r ägnad e=- stort ul ~ 
Genom EJektronikbolagl' h fönnedJing togs rymme i dagsp re~ - en och tilldrog ,;ig stort 

kontakt med Radiotjänst, som på en förmid intre' se från allmänheten s sida, El ~ktronik

dag improvise rade ett TV-prograrll, som togs bola;o;e t är värt ett erkännande för d l'_n p,l 

upp i Konserthusets lokaler, och som över passli gllct med ,'ilket möjligheterna utnytt

jals a tt ge TV här i lanrlel en välbehövi i,,:förd es per tråd till Konserthuse ts lilla sal , dit 
extra knuff fram åt. TV-överför ingarna ' -ar regering, riksdag och rcpn' -f' ntanter för civila 
fin reklam för TV, ä, en Olll ,'ad , Olll visadesoch militära myndighe ter inbjudits, Program
egentligen endast var ",tråd-TV" - inte rikmet gav i ett nötskal några av de möjligheter, 
tigt samma sak "om TV i hemmd! 

;om televisionen erbjuder. Bra gjort av Radio

tjän"! ! RCA-männen hann ock~å under sitt Sch 

Bilderna nedan visar: l. v, TV·nämndens OCllförande, öH'ringenjör 
Erik Esping och chden för Telcgrafstyrelse ns Radiohyrå, ö,'c ringcnjör 
Ernst Magnusson, vid TV-visningarna i Konserthus l5 lilla sal. Bilden 
till hö"cr visar Radiotjänst, Sven Jetring "id samma tillfälle, Bild en i 
mitten vi öa r o torbildp~ojektorn i Konserthusets lilla sal. Den proJic e
rade bilden , öom togs under Nobel-fest.en, ger en god uppfattning om 
skärpan, ," även omslage t! ) , Bild ens storlek 2 X 3 meler , 

Mästarbrev inom radioserviceyrket 


Kungl. KOl11mer ;:koIlegium har beslutat 

att mästarbrev må utfärdas inom radio

serviceyrket. :Mästarbrev tilldelas såda

na radioservicemän som klarat vissa 

kompetensproy och har fl års praktik 

l )-rket. 

OrdföralH!en i S\' cri a(,s Rad ioec r\'icemäns 

Riksförbund ingenjör t 'inar Nyström ( t. h, ) 

och förbunde ts ombud sman Arvid Wallin 

talar in på trad aktuellt om mästarbrevet. 

Rullen distribueras jämte andra rullar 

med föreläsn ingar m , m_ t ill förbund ets ca 

1000 medlemOl3f, 

Utbildning av radiosen-icemän "kel' 

dels vid Statens H ontverksinstitut och 

dels vid Sveriges Radioservicemäns 

Riksförbunds (SRR :5) lokalföreningar 

landet runt. Kur5erna al-slutas med 

kompetensprov in för en examensnämnd, 

vars ledamöter är utsedda av Telegraf

styrelsen, SEMKO, Statens Hantverks

institut och SRR. De som i!en omgätt 

proven erhåller kompetensbel'is efter 6 

vitsordade år i )Tket och mästarbre\'et 

efter 8 år i yrket. ?vlästarbre\' kan dock 

endast erhållas av servicemän 50m ({g

nar sig heJt åt ~Tket. 

10:2 
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FÖR LABORATORIET 

Z-metern 


Inom lågfrekvenstekniken förekommer 

det ofta, att man har intresse av att 

känna till olika detaljers impedanser, 

t. ex. för mikrofoner, ledningar, trans

formatorer och högtalare. Fasv inklama 

äro i allmänhet små, och vanliga br gg

kopplingar äro därför inte alltid så 
lämpliga vid uppmätningen_ 

En ny intressant typ av instrument 

för uppmätning av impedanser har 

framkommi t i USA. Det nya instrumen

tet är baserat på en mätmetod som nå

got påminner om den välkända dubbel

yoltmetermetoden för impedansmätnin

gar, och det har den fördelen, att mät

resultaten bli lika goda vid både små 

och stora fasvinklar. 

MÄTOMRADE 

Det nya mätinstrumentet kan användas 

för mätningar inom följande områden : 

Motstånd trån O, till 100 000 ohm. 

Induktanser från 5 I'H till 500 H. 

Kapacitanser fr ån 0,0012 till 1 000 /IF. 

Fasvinklar från 90 0 genom O till _ 900 
• 

Frekv(lnsområdet sträcker sig frå ll 30 

till 20000 p/ s. Impedans och fasvinkel 

avläses direkt på in trumentet, och stor

heterna R C och L beräknas med hj älp 

- En ny tYl. av laboratoriein
stnJment för mätning av impe
danser och fasvinklar. 

av de kända formlerna (R ohm, L 

Henry och C i ,uF) : 

R=Z eos cp 
L = (Zj 6,28' f) sin cp 

C=106j6,28 '/ Z in cp 
För beräkning av L resp . C då reak

tansen Z· si.n cp och frekvensen f är 

känd kan man med fö rdel använda sig 

av ett s. k. reaktansnomogram som visas 

i Eg. 4. Detta diagram möjliggör myc

ket snabb, ehuru icke särskilt exakt, be

stämning av L och C. 

Då ju ofta förlustfaktorn d och god

heten Q äro av intresse, finnes det på 

instrumentet skalor för dessa (d = cot (P 
och Q=t<t cp). d och Q avläses direkt 

för värden mellan 0,1 och 10. 

UPPMÄTNING AV IMPEDANSEN 

Z·meterns grundläggande princip ar, 

som sagt, dubbelvoltmetermetoden för 

mätning av impedanser. Denna metod 

går ut på, att man jämför )Spänning(m 

över en känd resistan med den, 30m 

uppstår över en okänd impedans, när 

samma ström flyter genom båda. Om 
resistansen injusteras . å, att de båda 

spänningarna äro lika stora, sil ha de 

b da impedanserna samma vii rde. 

3/11 


Fig;. 3. Z·meterns exteriör. 

I stället för att j ämföra de båda spän

ningarna efter att ha mätt dem var lör 
sig, använder man ett instrument med 

nolläge i mitten, samt en symmetliok 

förstärkare och likriktare. Ett fören klat 
schema vi sas i fig. L Ingangstransfor

matorn isolerar mätkretsen från oscilla

torn. Rön'oltJll elern vi"ar de båda lik· 
rik tade spänningarnas algebraiska skill

nad, och genom att den är försedd med 

nolläge i mitlen , kan inställningen göras 
enkelt utan omkopplare. 

Vid industriell massframställning av 
induktamer, t. ex. drossla r, har denna 

Fig. 1. Förenklat pr incipschema fö r Z·metern vid Fig. 2. Förenklat principschema för Z·m"lcrn vid 
mä tning av impedansens amplitud. mätnin g: J' impedan en fa' ·inkel. 
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metod stor praktisk betydelse, då instru
mentet direkt visar, hur mycket impe

dansen avviker från ett normalvärde. 

Med hänsyn härtill har instrumentet 

försetts med en skala, som graderats 

direkt i procent. 

UPPMÄTNING AV FASVINKELN 

Vid mätning av fasvinkeln ändrar man 
mätuppställningen enligt fig_ 2. Rör
voltmetern, som mäter utgångsspän
ningen från den symmetriska förstärka

ren, visar vid denna koppling den rela

tiva fasskillnaden mellan spänningarna 

över Rs och Zx- Vid fasvinkelmät

ningar äro anodmotstånden i den ym
metriska förstärkaren, (R1 o ,h R2 ) pa

rallellkopplade, och den result erande 

spänningen påtryckes likriktaren och 
och rörvoltmetern. Spänningarnas stor

lek över R. och Z", äro lika, eftersom 

man redan har ställt in dem så "id im

12:2 

Fig. 4. Nomogram för be
stämning av induktans- resp_ 
kapacitansvärdet vid givna 
värden på reaktans och frek
vens. Nomogrammet kan gi
vetvis även användas för att 
bestämma den re akt ans, som 
en induktansspole eller kon
densator har vid viss frek
vens. 

pedansmätningen som alltid göres först. 

Om Z", är en ren resistans, komma spän

ningarna att vara precis 1800 fasför

skjutna, och instrumentet gör inte något 

utslag. Om Zz är en ren induktans eller 

en kapacitans, blir fasvinkeln 90 0 
, och 

instrumentet gör fullt utslag. 

Ofta vill man ha reda på, vad fasvin
keln har för tecken, och detta kan man 
konstatera, genom att shunta det kända 
motståndet R. med en kondensator C, 

varigenom man inför en fasförskjutning 
med känt förtecken. Resultatet blir en 

ändring av de två spänningarnas vek

torsumma, en ökning, om impedansen 

är induktiv, och en minskning, om den 
är kapacitiv . Shuntkondensatorn C har 

prickats in på fig. 2, men på grund av 

instrumentets stora frekvensområde får 
man koppla in olika värden vid olika 
frekvenser. 

(Electronic lndu stries dec. 1946) 

Mullaros presenterar: 

Elektronrör för batteridrift med 
dimensioner obetydligt större än 
en kragknapp är sista budet j 

fråga om submioiatyrrör. Data 
för dessa rör, som l första hand 
är avsedda att användas i hör
apparater för döva, ges l nedan
stående artikel. 

I POPULÄR RADJO har tidigare' data läm
nats för subminatyrrör från Mulhud Elcctro
nie Products LId. Samma företag bar DU in
troducerat en ny typ av subminiatyrrör, som 
har dimensioner, som väsentligt understiger 
de tidigare rörens. 

De nya rören har följande dimensioner: 
Bredd 8,5 mm, tjocklek 6,1 mm, längd 28 

eller 35 mm. 
Som framgår av dessa mått är rören flata 

och inte runda som de tidigare typerna av 
subminiatyrrör. 

Den yta (tvärsnitt genom röret vinkeIriitt 
mot längdaxeln) som upptages av tre av de 
nya subminiatyrrören är 156 mm", vilket be
tyder att de nya rören upptar endast ca 2/3 
av motsvarande yta {ör tre av de tidigare ty
perna av subminiatyrrör. Jämfört med de se
naste amerikanska typerna av subminiatyrrör 
innebär detta en minskning av tvärsnittet med 
1/4. 

l Subminiatyrrör från MuIIards. POPULÄR 
RADIO nr l/1950, 6 . 9. 

Fig. 1. Jämförelse mellan MuIIards ti
digare subminiatyrrör av runda typen 
och de nyare flata rören. (Till höger 
på bilden.) 



Nya subminiatyrrör 


Låg glödström 

De nya subminiatyrrören drar en glödströrn 
/lV endast 15 mA vid 0,625 resp. 1,25 V glöd
strömsspänning. Att denna ytterst ringa glöd
strömsförbrukning är en betydelsefull faktor 
inses lätt då man betänker att rören i första 
hand är avsedda för hörapparate r i vilka man 
endast kan använda ytterligt små batterier 
med liten kapacitet. Med specialbatterier kan 
man få ner vikten hos en hörapparat ink!. 
batterier till 75 g och ändå komma upp till 
en livslängd hos batterierna av ca 70 timmar. 

För närvarande finns det i marknaden två 
typer av förstärkarrör, två pentoder: DF66, 
som är ett LF-förstärkarrör och DL66, som är 
ett slutrör. Båda är dimensionerade för an
vändning med ett 22,5 V anodbatteri , vilket 
motsvarar spänningen hos de flesta miniatyr
batterier avsedda för hörapparater. Glöd
strömsspänningen för utgångs röret är 1,25 V 

medan den är 0,625 V för DF66. Man räknar 
med att man i hörapparater kopplar två för
rör med glödtrådarna i serie. 

Användningen av ett 22,5 V batteri för 
DF66 ger en spänningsförstärkning av om
kring 30 dB per steg. DL 66 ger en utgångs
effekt på omkring 2,5 mW vid en distorsion 
nv omkring 10 %. Denna utgångseffekt an· 
~es vara tillräcklig för åtminstone 70 % av 
de hörapparater, !Om för närvarande till ver
kns, men i de fall då högre utgångseffekt er
fordras är det lämpligt att använda något 
större typer av subminiatyrrör ( ex. DL72 för 

Fig. . 3. De nya subminia
tyrrören är inte mycket 
större än en kragknapp. 

vilket rör data gavs i nr 1/1950). Data för 
rören DF66 och DL66 ges i nedan stående ta
bell l och 2. 

Konstrul{tiOIl 

De nya rören är av helglastyp, varigenom 
man kunna,t hålla de interna förbindningarna 
korta samtidigt som man har uppnått en sta· 
bil elekLrodkonstruktion. Härigenom har det 
varit möjligt att reducera mikrofoni, och ge
nom omsorgsfull uppbyggnad av e]ektrod~y

stemet har det varit möjligt Mt uppnå mycket 
jämna rör, dvs . data för rör i samma serie 
håller sig inom snäva toleranser. 

Rörets yttre förbindningar skall ledas di
rekt till de kopplingskomponenter, BOm in
går i apparaten utan användning av rörsock
lar. Sockelförbindningu na är emellertid av 
standardtyp, och där det är nödvändigt, kan 
anslutningstrådar av endast någon cm längd 
användas, varigenom det även är möjligt att 
använda standard suhminiatyrsocklar för rö
ren. De utskjutande avskurna anslutningstrå
darna stickas då direkt ner i röreocklarna. 

Fig. 2. Mikrofotografi visan
de från vän$tcr till höger: 
glödtriiden i subminiatyrröret 
DF-66, glödtniden försedd 
med oxidskiktet samt - för 
jämförelse - et t m1lDnisko
hår. Förstoring ca 200 ggr. 

Glödtrilden ,om används i dessa subminia
tyrrör är utomordentligt tunna (se og. 2), ca 
8/1000 mm, vilket förklarar den utomordent
ligt låga strömförbrukningen . 

TABELL 1. 

Driftsdata för DF66 Re-kopplad 

LF-förstärkare. 

Anodba t teri . . . . . ..... 22,5 V 22,5 V 

Anodresistans ........ l Mohm l Mohm 
Skärrugallerresistans . . 2,7 Mohm 1,8 Mohm 
Gallerförspänning -' ~,62g' 

Spänningsför
stärkning .... . . 34 32 

l Med gallerIäcka > 10 M D. Förstärkningen 
uppmätt med gallerläcka =5 Mohm för efter
följande rör. 

• Fast gallerförspänning --0,625 V som erhål· 
les genom spänningsfallet över glödtråden i 
ett följande rör av samma typ varvid båda 
rörens glödtrådar lagts i serie. Förstärkningen 
uppmätt med gallerläcka = 5 Mohm för efter
följande rör. 

TABELL 2. 

DF66 DL66 

Glödspänning " . .. .. . 0,625 V 1,25 V 

Glödström .. .... . . . .. 15 mA 15 mA 

Anodspännin g ., .. , .. , 22,5 V 22,5 V 
Skärmgallerspänning .' 18 V 22,.5 V 
Gallerförspänning .... - 0,62:' V -1,2 V 
Anodström . , . ,. , . .... 50 ,uA 300 ",A 
Skärmgallerström ., ... 15 f,A 75 fLA 
Branthet . , .. ' 0,11 mA; V 0,36 mA / V 
Inre rc"istans 2,5 Mol.m 0,3 Mohm 
Optimal bela_tning, 

resis tans , .. " .. , .. , 75 kohm 

In[;ängsspiin ning vid 
10 0/o distorsion 0,85 V . rt 

Ulgångseffekt vid 
l O 0 / 0 distor8ion 2.5 mW 
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FÖR KONSTRUKTÖRER 

Nya detaljer från PHILIPS 
Svensl,a AB Philil)S har nyligoo 
på svenska marl,naden introdu
cerat en hel serie nya detaljer, 
avsedda fÖl' svagströmsanlägg
ningar, De nya detaljerna" som 
kännetecknas av mycl,et gediget 
utförande, bör \'ara av betydan
de intresse för bå,le IlOnstruktö
l'er och amatörer. 

Bland de nya komponenterna från Phi· 
lips märks bl. a. en ny typ av rattar, 
förse(ld a med en spännhylsa och cent-

Fi :;. 2. Olika \ arianter a\' Ph ili p. Jlya 
r at lar med fas tsiiltllin g~a l1ord ning en· 
Jigl f i". 1. 

rumskruv. Påtagliga fördeLar med dessa 

rattar är, att de ger ett säkert fäste , och 
att montering och demontering sker yt
terst enkelt genom att skruven är myc
ket lätt åtkomlig från rattens framsida. 
En annan fördel är att man alltid får 
r,atten centrerad på axeln, varför man 
inte behöver befara skevning. Spänn
hylsan i ratten är utförd för diametrar 
från 4 till 10 mm. Ett stort antal olika 
varianter (se fig. 2) av rattar tillverkas. 

I fig. l visas den konstruktiva uppbygg-

F ig. 1. Nya säkringshållare av gedigen 
konstl'Uktion. 

I 

Fig. 5. Polskru ar för ins trument m,m. 
Dessa polskruvar levereras oeks med 
spec iell isoleringskropp av keramisk t 
mate r ial. 

F ig. 3. S krul' förhindelsebJock från Phi · 
li ps. Tål 1000 volt mellan "kruvkläm
morn a, 

14:2 

Fig, 6. Genomföringsdon för chass ier. 

Fig. 1. Genomskärning av fast sättnings· 
anordningen i Philips nya rattar. 

naden av rattarnas fastsättningsanord

mng. 

Bland övriga nya komponenter kan 

nämnas ett förbindelseblock innehållan
de e!t antal skruvklämmor, vilka inbör
des är skyddade från beröring av tvär
gående kammar. Se fig. 3. Dessa block 
som tillverkas för 2, 3, 4, 6 och 8 skruv
klämmor lämpar sig exempelvis som an
slutningsdon för nätspännings- och 

anodspänningsledningar. Toppspännin
gen mellan två närbelägna skruvkläm
mor får uppgå till l 000 V (500 V vid 
nälanslutning). Varje skruvförbindning 
tål upp lill 15 A. 

En annan nyhet är en säkringshållare 
a v mycket vederhäftig konstruktion. I 
dessa sii.kringshållare ligger säkrings
kroppen an mot en fast och en f j ädran
de cylinderformig kont.akt av sådan 
konstruktion att alltid tillförlitlig kOll· 
takt erhålles. Max. 350 V nätspänning 
och 6 A ström. Se fig. 4. 

Pol~kruvar i tilltalande utförande och 
med goda mekaniska och elektriska 
egenskaper är en annan nyhet från Phi
lips. Dessa polskruvar är universellt an
vändbara sum polskruvar för exempel
vis instrumentanslutningar på paneler 
ptc Isolationsresistansen är ca 50000 
vin, de tål sp~ilJningar mot chassiet upp 
till 500 V toppspänning och tå l 20 A 
ström. Dessa polskruvar kan också leve
reras med en speciell isoleringskropp av 
krramiskt material som tål 3 500 V. 

Philips har vidare introducerat ett 
antal genomföringsDon för chassier, 
Dessa innehåller två inbördes metalliskt 
förbundna lödstift försedda med ett iso
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lerande plasthölje, som anbringas i ett 
Av Erik R Lindström (SM5AQL) 

hål i chassiet (se fig. 6). Den användes 

dana fall, då man önskar en isolerad 
genomföring genom chassiet. Genom. 

föringarna tål upp till 1 000 V topp

spänning till chassiet och ger en paral
lelldämpning av över 1 MQ. Kapacitan

sen till chassiet ca 2 pF. 

En annan nyhet är en sene kontakt

Jon i solitt utförande för skärmade kab

lar ti]] mikrofoner, förstärkare, kontroll

appara ler m. m. De tillverkas för 3 eller 

6 ledare och tål max. 6 resp. 15 A. De 

kan levereras med små brickor med 

symboner för nålmikrofon, högtalare 

etc. Fig. 7 visar den konstruktiva ut

furmningen av dessa kontaktdon. 

Fig. 7. Kontaktdon för skärmade kablar. 

Ett nytt konstruktionselement ar 

ocksA en lödstihsenhet av enkcl och 

trevlig konstruktion. Se fig. 8. Dessa en

heler, som monteras på chassiet med en 

skruv, är avscdda exempelvis för mOIl

terin G av kondensatorer och motstånd ,
" i de fall inte fäständarna når direkt till 

rörhållare etc. Isolationsresistan 'en mel

lan närliggande slift är 5,10" MQ och 

kapacitansen 0,5 pF. 

.,. 

'ÄJ~-: 


Fig. 8. Lödstiftsenhe ter för montage på 
cha ssier. Enhålsfas t~ättning. 

Beräkning av kortvågs

spolar 

Bel·ä.lming av korh-ågsspolal-, 
dvs. i allmänhet enkelIagriga 

c.ylilulerspolar, underlättas i hög 

grad genom användandet av det 

i nedanstående artikel återgivna 

heräkningsnolllogrammet .. 

Då kortvågsamatören stäJles inför problemet 
att bel'äkna en spoles induktans gäller det 
säkerligen i de flesta fall enlagriga cylinder
spolar. Induktansen hos dessa kan med fullt 
tillräcklig noggrannh et beräknas enligt for
meln 

L=n2D/ k 

där L är induktansen i ,uH, Fl I"arvantal et, 
D spolstommens diameter i cm och k är en 
konstant, beroende av förhålland et l / D mellan 
lindningens längd och diameter. Konstanten 
k erhålles ur kurvan i fig. 1. 

Diagrammet i hg. l är enkelt att rita av i 
önskad skala exempelvis på millimeterrutat 
papper . Förhållandet l . D = 0,5 motsvaras av 
k= 97 och I/ D=3 motsvaras av k~ 347. Med 

ledning av dessa punkter drar man upp kur
van efter lin jal. I ve rkligheten är kurvan icke 

fallständigt rak, men avvikels en är icke större, 

Fig. 1. Diagra m för bes täm 
ning av k i ekv (I), 'OJll 

funktion av förhålland et 
mellall spole ns längd och 
diameter. 

än alt man för alla praktiska behov kan bon

se därifrån. 

Även flerlagriga spolar kan approximativt 
beräknas efter denna metod, om man i stället 
för diametern räk na r med medeldiametern. 

Kortvågsspolar lindas lämpligen med lack
isolerad eller blank koppartråd med diametern 

1-3 mm. Ju färre varv, ju större trilddiamc
ter måste tillgripas. Genom alt linda spoI n 
med större eller mindre avstånd mellan varven 
kan man ändra förhållandet l / D. 

Exempel: Bestäm antalet varv för en kort. 
vågsspole för frekven sen /= 14 Mp ! •. Avstäm
ningskapacitansen C= 100 pF. För!'t bestäm
mes spolens induktans ur 

L= 1/ 39,6/2 1/ 39,6' 142 . 1012 . 100 ' 10-12 

L = 1/ 39,6 ·19 600 - 1/776 000 = 1,29 .10-6 

L = I,29 .aH 

Väljes I/ D= l fås ur diagrammct k = l SO. 

Härav fås om D väljes = 2,5 cm 


n2 = LkjD = 1,29 '150/2.5 


n= y'193/ 2,S= {77,3""'9 varv 

Spolen kan tätlindas med 3 mm lackisolc

rad koppartråd eller lindas med 2 mm lack
isolerad koppartråd med ca 1 mm mellan var
ven sa att l - D= 2,5 Gm. 

15: 2 




LJUDÅTEllGIVNING 

Gustaf Hammarlund 

Högklassig 3-kanalförstärkare 

Som framgick av artikeln i före
gäende nummer av POPULAR 
RADIO innehåller 3-kanalför
stUkaren ett delningsfiIter, be
stående av ett lägpass- och ett 
hö~assfilter samt tre transfor
matorer och en konstIedning. 
Dessut~m ingär i förstärkaren 
ett variabelt låglJassfiUer. I 
detta avsnitt ger förf. beräk 
ningsfonnler och konstruktions
data för dessa filter. 

UGPASSFI LTRET 

Låg-passfiltrel. ä r sammansatt av två 
halvlä.nkar meJ shunldcriverade änd
länka r på vard ra sidan. De m-derive
r ad ändlänka rna ger dels utanför pass
bandet snabbare dämprrinO'sökning, dels 
bättre anpassning mot terminalimpe
danserna R = (lo) = 1 kohm. Gränsfre· 
kvensen för lågpassfiltret 10 = 400 p/ . 

H alvlii nka rna beräknas ur 

L = Zo/ 2nlo C= 1/ 2nloZo 

De m-deriverad ändlänkarna beräknas 
ur (se fig. l) : 

Km = ( 1- m 2 )/ m 

Lm = mL 

Cm=mC 


Väljes m 0,55 resp. 0,65 - dvs. för
lägges dämpningstopparna till 

!fl = !o/ Yl-mI 
2 =400/ r-1-0,-55~2= 

=479 resp. /2=/o/Y1 m2 
2 =400 

yl~,65" = 526 p/ s - - fås de värden 
på filterelemellten som anges i fig. 2. 

De tre induktanserna i lågpassfiltret 
är i mDdellapparaten lindade på ring. 
kärnor, mcn man kan äv n använda si g 
av annat kärnmaterial exempelvis det av 

Philips helt nyligen lanse rade materia
le t ~Ferroxcube» . "~ven vanliga drossel· 
kärnor av kisellegerad plåt torde gå bra, 
även om man m liste se upp med att eL 
lä kfält från nättransformatorer kan in
ducera brum i dem. 

Kondensatorerna C:l och C~ böra ju
steras något nooåt med hänsyn lill lind
ningskapacitan.sen i indukta n erna L2 

och L3• Detta utföres lämpligast på så 
sätt a tt parallellresonansen i de båda 
kretsarna avstämmes till frekvenserna 

fl och 12· 
Dämpningskurvan för filtret fram· 

gå r av fig. 12. Den relativt stora dämp' 
ningen inom passbandet (ca 0,2 neper) 
är en följd av det relativt låga Q.värdet 
hos induktanserna ; bättre resultat torde 
erhållas med kärnor av »Ferroxcube». 

HöGPASSFILTRET 

Gränsfrekvensen lo. för detta filter är 
2500 p/ s och karakteristiken 1000 
ohm. 

2 BERÄKNING AV FILTEll 

l ; ustuf H ammarIund är född 
1915 i Vimmerby. Examen vid 
Tekniska Gymnasiet i Örebro 
1935. F.ll. an"tälld vid K ungl. 
Telegraf SI )Te! ~ens transmi". ions
avdelning. 

Detta filter är sammansatt liksom låg

passfiltret av två halvlänkar m ed serie· 
deriverade ändlänkar på vardera sidan 
(se fi g.3). 

Halvlänkarna beräknas ur 

c= 1/ 2n/olO; L = Zo/ 2n /o 

De m·deriverade ändlänkarna beräknas 
ur 

Km = Cm/ (l-m 2 
) 


Lm=L/ m 

Cm=C/ m 


OO----~----__~----__~-=--------_O 
Fig. 2. Det kompletta lågpassfiltret. 
L, ~c 796 mH, L~o- 219 mH, L3 ~" 259 mH, 


C1 = O,617 I"F, C2 = O,657 ,uF, C3 = 0,505 ,uF, 

C, = 0,35'~ i ,F. Fig. 1. Lågpasöfiltrc-t s princ ipiella uppby~p;naJ. 
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c C Cmz. 
0>-_._-1 o~I I o 

~+-__~-4~~L__~: 
m,: 0,55 = 0,65 Fig. 4. Det kompletta högpassfiltret.ml Fig. 3. Högpassfiltrets principiella upp. 
f, = l090 p/s Z.o" 1000U = 1900 plJ L~ = 31,85 mH, L, = 115,8 mH, Le =98,0f l byggnad. 

mH, Cs=0,0411 ,uF, Ca=O,0386 ,uF, 
Väljes m 0,55 resp. 0,65 -- dvs. för· C, = O,0502 ,uF, C = 0,0716 ,uFos 

Jiigges därnpningstopparna till 
zfl = loy l m l = 2 500 Y·-=-1---=-0,-=-55-:-::-2 = Fig. S. Det variabla lågpassfiltrets prin· 

cipiella uppbyggnad. Filtervärden för~p'~
= 2090 p/ s resp. ft= lo y'1--m./=2500 
/0 =6000 p/ s och Zo = SOO ohm : 

y' 1--0,652 = l 900 p/ s fås de värden ~o____~___:r~C_9____ IO L7 = 26,6 mH, Ls=7,37 IllH, LQ= 9,90 j[~C________o 

P' filterelementen som visas i fjg. 4. m I mö! mH, Cg =O,0825 ,uF, CIO = 0,0926 ,uF, 
f, f 2 = 0,0661 ,uF, C =0,0316 !tF.Cll I2 

VARIABLA LAGPASSFILTRET 

Ett variabelt lågpassfilter med gränsfre· 
kvenserna 7500, 6000 och 4 500 p/ s 
har inlänkats mellan de båda delninogs Fig. 6. Det komplella variabla lågpass
transformato rerna Tl och T2 • Karakteri· filtret. 

Le L 7 Le"tiken hos detta filter skall följ aktligen C13 =0,1467 flF, 0,1649 pF, Cl.'C14 = 

vara 500 ohm. = 0,1177 ,u F, 18 0,0562 flF. 
(9~ C1°.:t:.c Övriga filterelement : se fig . 5. I OlJl ' Detta filter kan med fördel användas ,,,tbC C'4T--Jb kastarläge IJ är f = 01 SOOp/ 8, j läge oosom llålraspfi lter för grammofon men 6000 p/ s och i läge c (kondensatorern a 

har dessutom visat sig synnerligen an· l. o seriekopplade) 7 SOO p/~ .o--------~~------~~-------

Till~----------------------------------------------------~~~~j~~~~rO~~~~R--1 kraflför~t. 

~------~r===========~===;~~;===~==========~~~~----~~~~-=--~_~fö~koncl1. 

I I 

TG I Till 

r+-~II~ krClflför~i. 
~ för kanal 2. 

R.;! 
Y-O-+--+-h T 3 Till 

lA l& 
Fig. 7. Komplett schema för trekanalförstärkarens filter. II~ kroHförsL 
H I = l000 ohm, R2 =32 kohm, R3 =1 000 ohm, R =lSO ohm, R~=800 ohm, ~ Tår kanal 3. 

4 
R I1 = 870 ohm, R7 =400 ohm, Rs = 960 ohm, Ro=S kohm, C

17 
=2 "F, 


els = 1 500 pF. Övriga filterelement se fig. 2, 4, 5 och 6. 

Omkopplaren för det variabla lågpassfiltret ger följande värden på lo: lä" 

l : Jo= 2500 pi s, läge 2: 10=4S00 p/ s, läge 3: 10= 6000 p/ s, i läge 4: 
lo' 7 SOO p iS , i läge S: 10 =00. Omkopplaren är yi"an i läge 1. 

17:~ 



sen lo och frekvensen för dämpnings

topparna Il och 12' 

lo /2 

4500 5400 6750 

6000 7200 9000 

7500 9000 11250 

Som synes erhålles då i två filterlägell 

dämpningstopp vid 9 kpl s vilket är 

gynnsamt med hänsyn till interferen;;· 

tonen 9 kpl s från angränsande statioll 

(se ovan)_ 

Vi ha nu samtliga erforderliga uJ.ll.l

gifter för beräkning av filtret vid gräm

frekvensen 6000 pi s. De tidigare all· 

givna formlerna för lågpassfiltret kun

na användas och ger det resultat SOIll 

återges i fig. 5. 
För att finna kondensatorvärdena för 

de två andra gränsfrekvenserna studera~ 

lämpligen förhållandet mellan gränsfre

kvens, karakteristik och ko.ndensator

värden. 
Fig. 8 Cbas, ict för lågpa;;5' resp. högpassfiltret samt de tre kraftförstärkarna. De tre önskade gränsfrekvenserna be

teånas med la, Ib och le och den därvid 
vändbart för avskärande av störni,ngar fallen. Filtret har beräknats för Zo = 500 erhållna karakteristiken med Za, Zb och 

vid distansmottagning. Det har ofta vi och 10 = 6000 pi s. Den missanpassning Ze' De i filtret ingående kondensatorer
sat sig, att relativt god ljudkvalitet kan som därvid uppstår för /0=7500 och na betecknas med Ca, Cb och CC" Om 
erhållas genom att på lämpligt sätt be 4500 har visat sig vara nästan betydel samma induktanser användes vid de Ire 
gränsa det överförda frekvensbandet selös. gränsfrekvenserna erhålles följ ande rrla

uppåt. Väljes mI =0,555 och m~ = 0,745 fås tioner mellan gränsfrekvens, karakteri

Som bekant ligger stationerna i följ ande samband mellan gränsfrekven- stik och kondensatorvärden. 

varje fall inom mellanvågsbandet - på 

ett frekvensavstånd av 9000 p/ s från 

varandra. Detta medfö r att bärvågen 

från en närliggande station kommer att 
uppfattas som en ren 9000-ton. :Vlen 

även sidbanden från den närliggande 

stationen demoduleras, varför det kan 
vara bra att kunna skära bort betydan

de delar av diskantregistret för att mot

tagningen skall bli störningsfri vid di
stansmottagning. 

Filtret är sammansatt av två halvlän

kar med en m-deriverad halvlänk på 

vardera sidan. Induktansvärdena är 
fasta , medan kondensatonrärdena gjorts 
variabla i tre stt'.g, så att gränsfrekven
sema blir 7 500, 6000 och 4500 p/s. 

Genom att fasta induktansvärden valts, 
Fig. 9. Längst till vänster i detta chas;; i synes det variabla Jågpassfiltret. 

blir filterkarakteristiken olika i de tre Chass iet disponeras i övrigt för mellan förstärkaren och trådradiomottagaren. 

18:2 
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la :10 :Ic= Za :Zb :Zc belastningsresistans vid sändning från kurvan för kanal 2 inom spärrområdel 
la2 :Ib2 ://= l / Ca: l/Cb:l/ Cc generator med R j =500 D. 2500-15000 p/s blir den önsk ade. 

Om man genom seriekoppling av två Som framgår av kurvorna har den Motstånden R4 och Rs bi ldar den 
av kondensatorerna skall erhålla det missanpassning, som föreligger, icke nå föregående artikel omtalade konstled
t redje kondensatorvärdet gäller följan go'n nämnvärd betydelse i filtret då det ningen, vilken tillkommit för att för
de ekvation för kondensatorerna l / Ca+ ta är inställt för 10=4,5 kp/s o. 7,5 kp/ s. bättra dämpningskurvan inom passban
+ljCb=l/Cc- det för kanal 2 (400-2500 pis) . 

Därav följer att gränsfrekvenserna SAMMANKOPPLING AV FILTREN Det variabla lågpassfiltret har anslu
för de tre filtertyperna måste uppfylla tits över en S-läges omkopplare med 4Ett komplett kopplingsschema för samt
ekvationen fa 2 +fb2 = 1/ däck. Som framgår av kopplingsscheliga filter och transformatorer visas i 

mat har även möjligheten at t helt bortDe valda gränsfrekvenserna 4500, fig. 7. 
koppla kanal 3 utnyttjats, \ all-id gräns6000 och 7500 p/s (mo tsvarande la, fb Storleken på de i filtren ingående in
frekvensen blir 2 500 p/ s. och IJ uppfylla tydligen denna fordran_ duktanserna och kondensatorerna fram

Filterkarakteristiken i de tre fallen blir går av detaljschema för dessa_ Övriga 
TRANSFORMATORERNAdå Za:Zb:Zc=375:500:625_ motstånds- och kondensatorvärden åter-

Kondensatorerna för 4500 p/ s be- finnes under figuren. Transformatorn T1 måste ku nna över

räknas enklast enligt ekvationen Motstånden R6 och R, samt konden- föra frekvensbandet 20-15 000 p/s, 
Ca = Cb Uol fa)2=C b • 60002/ 45002= satorn C l , bildar tillsammans balansen och då den icke kunnat inlänkas i åter

= Cb - 16/ 9 för lågpassfiltret. Denna måste anpas- kopplingsledet för mellanförstärkaren, 
De kondensatorvärden som erhålles sas efter förlusterna i detta filter och måste stora fordringar ställas på den

pli detta sätt för 10=4,5 kpls återfinnes elementen i balansen utprovas så att samma. Visserligen är elen maximala 

i fig. 6, omkastarläge a. Kapacitansvär- dämpningskurvan för kanal 2 inom effekten i denna transformator icke mer 

den för 10=7,5 kpl s erhålles automa- spärrområdet 20-400 p/ s blir den öns- än 50 mW, men trots detta to rde det 

tiskt genom seriekoppling av kondensa- kade. Detsamma gäller för balansen för icke vara lämpligt att använda järn 
torerna (omkastarläge c). högpassfiltret, som bildas av motstån- med alltför hög permeabilitet, Slutstc-

DämpningskurvoT för filtret visas i det Rs och kondensatorn CIS ' Dessa ba- get i bredbandsförstärkaren är sidstä llt 
fig. 14. Dessa äro uppmätta över 500 Q lansvärden utprovas så att dämpnings- med drossel för att förhindra likströms

0.25-1150 varv O,es - 600 varv 

Zln: 2500.52 0-----<:)(1 )(:>-----<l Z.:; e0D02 

0.25~ f 00 Vd'" 0.25 • 600 ~arv 

0 ,e5' ZOO varv 0.15-1600 varv 

Z. -1:00052 
In 

Q, es • ZOO varV ;t; =3eOOOn 
lit 

Fig. Il. ärbild av det vari

abla l g IJa Efiltrct pa chas ·iet 

O.e5' 400 \ll:lrII a,s -1600 vor" 


i fjg. 9. Tramfonnatorn T, sy

nes Q\' anför omkopplaren, 

z- 1000 52 :z: - 16000 S2
litIn 
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Fig, 10. Överst: lindning"lata för 

transformatorn T l ' l mitten: lindnings
data för transformatorn T z. Nederst: 
lindningsdata för transformatorn Ta' 
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p 's. 
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för det variabla lAgpass· 
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7500 p/ •. 
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magnetisering i denna transformator. 
Primäriuduktansen bör vara åtminstone 
ca 10 H. Lindningsvarvtalen för den 
i modellapparaten använda transforma
torn framgår av fig. 10, men måste gi
vetvis avpassas efter den kärna, som 
kommer till användning. 

Det extra uttaget på primärlindnin
gen har tillkommit för att på ett lämp
ligt sätt erhålla en blandad ström- och 
spänningsåterkoppling i broobandför
stärkaren. Mera härom i en senare arti
kel om bredbandförstärkaren. 

Transformatorn T2 skall överföra fre
kvensbandet 400- 15000 p/ s med en 
maximal effekt av 0,3 m W och kan med 
förde! utföras med j äm med hög per
meabili tet. Primär induktansen bör upp
gå till minst l H. Lindningsvarvtalen 
för denna transformator framgår av 
fi g, 10. 

Transfomlatorm T3 skall överföra fre
hensbandet 2 500 - 15 000 p/s och har 
utförts med samma kärna och li ndnings
varvtal som T2 enligt fig, 10. 

DÄi\IPNINGSKURVOR 

I fig. 15 återfinnas dämpnings-kurvor 
fö r de tre -kanalerna i det färdi gmonte
rade delningsfiltret. Vid kurvornas upp
mätning har spänningsnivån för kanal 
2 och 3 medelst potentiometrama Rt 

och R3 reglerats till samma värde som 
fö r kanal L 

Dessa nivåer måste senare omregle
ras med hänsyn till verkningsgraden 
hos resp högtalare. 
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POPULÄR RADIO påbörjar i 
detta nummer en beskrivning av 
en projektionsmottagare med 
Philips projektionsrör MW 6/2. 
Mottagaren är konstruerad för 
det televisionssystem, som till
lämpas vid de försökssändningar, 
som mer eller mindre sporadiskt 
försiggår frå.n TelevisiolJsnämn
dens sändare på Tekniska Hög
skolan. För säkerhets skull vill 
vi inte tillr åda andra än dem, 
SUIll har goda, kWlSkaper i radio 
telmiJ, och erfarenhet av a ppa
ratbygge och som t idigare syss
lat lUed kortvågs- och ultrakort
vågsapparater, att ge sig på 
detta a pparaibygge. För en kva
lifi cerad radiotekniker bör det 
dock inte innebära niigra oöver
komliga svårigheter att bygga 
denna mottagarel), som ger Iln 
biJdstorlek a v 35 X 45 cm. Lycka 
t ill ! 

T rots att Jlågra regelbund na televi
ionssändningar ännu in te påbörj ats här 

i Sverige, så kan man nog r äkna med, 
att det 'kommer att hända en hel del på 
TV·området under 1951-1952. Re· 

dan nu p ågår det från Tekniska Hög
kolan i Stockholm vissa försökssänd

ningar med monoskopbilder och kort
fi lmer några timmar i veckan som man 
- om man är bosatt i närheten av 
Stockholm - kan ha glädje av. För 
amatörer bosatta i sydvästra Skåne bör 
det inte vara någon svårighet att få in 
den danska Statsradiofoniens sändnin
gar från Köpenhamn. (I Danmark till
lämpas samma televisionssystem som i 

Man skulla gäma tillråda dem som tänker 
hygga denna apparat att börja med att sätta 
,~ig in i problemet genom att läsa en del litte
ratur på området. Följande böcker på nor
d iska sprAk kan rekommenderas: 

TOCKMAN, H: Televisionstekn ik, del 1
III, Nordisk Rotogravyr, POPULÄR RA
DIO :s handböcker. 

NILSSON, WERTH~N : Television, Ljus för· 
lag, Stockholm 1950. 

CARSTENS, L, 10RGENSEN, B: Fjernsrnets 
teori och praktik, Köpenhamn 1950. 

TELIVISION 

TV -mottagare 


Av ingenjörerna K Mortensen och J Paulsen 

Sverige.) Och även om utbytet av sänd aktigt är med hänsyn till bildkvaliteten 
ningarna f. n. inte blir så stort, kan man och bildstorleken en projektionsmotta
dock vara förvissad om, att man har gare aU -föred ra, även om projektions
lärt sig åtskilligt om television , när ap  mottagare är något dyrare i ·anskaff
paraten en dag står klar till aktion. Och ning än mottagare med direktsynsrör. 
de kunskaperna kan en dag komma väl En 'llackdel är dock projektionsbildens 
till pass! lägre ljusst rka. Projektionsrnottagaren~ 

När d et gäller att bygga en telev1- större bild är emellertid så pass mycket 

sionsmottagare ställs man sn art infö r angenämare att se på än bilden på ett 

valet a två typer, antingen en projek litet katodstrålerör, att en proj ektions

tionsmottagare, där man låter en myc mottagare bör ge mera utbyte. Utveck

ket ljusstark bild a mycket litet fonnat lingen utomlands pekar på en utveck· 

pro j iceras med h j älp av speglar och ling mot större bildskärmar, och det 
korrektionslinser på en stor skärm, eller förefaller inte alldeles uteslutet, att i 
direktsynsmottagare, dvs. en mottagare fr,amtiden projektionsmotta.garna k an 

med ett stort katodstrålerör, på vilket konuna att domin ra, även om det åt

bilden kan betraktas direkt. Otvivel- minstone just nu ser ut som om man 

"," b7,75 Mp/s Fig, 1. ()verst: Bildmodula-
I j lionen omfat tar i televisions· 

- - - - - - - - - - - - - _ _ H~ kanal 3 frekvens<>mrAdet 

,/- ..,. fil. 	 ~-t<' 61,5~7 Mp/ s (heldragenI kurva). HF-kretsarna måste 
kunna överföra ett brett 

I frekvensområde (stn~;;kad 
-I---~-t--~-----~--~----b- kurva) för att aUa modula· 
b' 62 '3 '4 " .. .7 ia Mp/! I.ionsfrekvenserna skall kom-

i -- ma med. 
tVederst : Efter frekvens
transponeringen omfattar 

·1 bildmodulationen frekvensh 
·1 området 9- 15 Mp/a o;;h 
II ljudmodulationen 8,4-8,6
'I 14 
/' Mp/ s. 


r1p/. 14 Il 'o ~
1~ n " 	 F ig. 2. Blockschema för tele· 
visionsmottagarens bild- och 
ljuddel. 

eil~ 62," Mp/a 
'7,7. Mp/s 

2l: :! 

1 



i USA i första hand söker lösa proble

met med mycket stora direktsynsrör 
(upp till 24"). 

En annan omständighet som hn vara 

värd beaktande är, att ett katodstrålerör 
i en projektionsmottagare är väsentligt 
billigare än ett direktsynsrör som ger 
någorlunda lika stor bild. Röret iVIW6/2 

kostar 65 kr. medan ett större rör, exem

pelvis Philips MW31/ 14, som ger en 
bildstorlek av ca 20X30 cm, kostar 170 
kr. Utbyte av ett slutbränt katodstråle

rör blir sålunda väsentligt dyrare! En 
annan fördel med projektionsmottagare 

är, att man slipper ifrån den förvräng
ning i bilden, som uppstår på grund av 

den kupade ytan hos de stora rören och 
genom ljusets passage genom det tjocka 
glaset i katodstråleröret. 

Modellmottagaren har byggts delvis 
i anslutning till ett av Philips utarbetat 
schema för en experimenttelevisions
mottagare, men åtskilliga ändringar och 

förbättringar har införts i diagrammet. 
Konstruktionsbeskrivningen kommer att 
uppdelas i tre avsnitt. I detta nummer 
behandlas HF-delarna medan avlänk
ningsgeneratorerna och likriktaranlägg-

TABELL I 

}PhiliPS 7977 

Philips 7978 
luft lindas 

Ph ilips 7978 

Philip' ,'Ji8 

IPertinaxrör 
diam.: 1'1 mm 

1]längd: 45 mm 

Alla , polarna lätlinda5 om 

22:2 

Antal Tråd-
Spole Stomme diamevarv 

ter rom 

3 0,3 
6 0,5 
.5 0,5 
4 1,5 

4.0 0,3 

35 0,3 

35 0,3 

35 0,3 
4.Q 0,3 

35 0.3 
10 0,2 
30 0,3 

30 0,3 

30 0,3 
20 0,5 
20 0,5 
20 0,2 

ieke ann al anges med 

HF BLAND. + OSC. MF, (1) 

"I c4 

ningen följer i nästa nummer. Inkopp
lingen av katodstråleröret och konstruk

tionen och justering av den optiska en
heten behandlas i en avslutande artikel. 

TELEVISIONSMOTTAGARENS 
PRThCIPSCHEMA 

Ett blockschema för hela televisionsmot
tagaren visas i fig. 2. Som synes ingår 
det i mottagaren ett stegs HF-förstärk
ni,ng med röret EF42, därnäst följer 

\11111. 

IL och L lindas på samma stomme medI t
f2 mm avstå nd mellan lindninga.rna. 

Blank tråd _ Spoldiam. 10 mm, spollängd 
}25 mm_ 

lIUtlag efter 6 varv. 

PRAHN minidro",el 50.uH. 


PRAH S miniclrossel 250 uH. 


L och L l4 lindab på samma stomme med13 
}2 mm avstånd mellan lindningarna. 

lAvotåndet mellan stommarna [ör L
15 

och 

(L skal! \ ura 20 mm.lG 

ILl,' L18 och L19 lind a,; pu sll n~.ma spol
stomme. L och L med mbordes av17 I 8 

II'toån d 10 mm. l indas i e tt lager ovanL18 
pa L •

17 

lack- eller bomullsisolerad tråd ell lager. 

blandar- och oscillatorsteget med 616, 
sedan följer 3 st. EF42 i en bredbands 
MF-förstärkare (MF1 ). Ljudkanalen tas 
ut i ·katodkretsen på andra MF-röret 
i MF I och föres till en MF-förstär
kare (MFz) för ljudet som ligger på 

8,5 Mp/ s. I MF-delen för ljudet ingår 
2 st. EF42_ Härefter föres signalen till 

ett EQ80, som fungera r som fasdetek
tor. I LF-förstärkaren ingår en-dast ett 

enkelt slutrör EL4l. 

Vid de försäkssändningar som för 
närvarande pågår i Stockholm används 
televisionskanal 3 dvs. bärvågen 62,25 

Mp/ s för bildkanalen, medan bärvågen 
för ljudet är 67)5 Mp/ s. Televisions
kanalen upptar totalt en bandbredd på 
7 Mp/ s, och hela denna bandbredd skall 
förstärkas i HF-för5tärkare,n. Oscilla

torn är avstämd till 76,25 ~"Ip/s och ger 
för bildkanalen en mellanfrekvens av 14 
Mp/ s. Mellanfrekvensförstärkaren MF'.! 
som skall förstärka hela frekvensområ
det mellan 9,0 och 15,0 Mp, s (S" fi g_ 

l ), är »staggered tuned» för att uppn å 

erforderlig bandbredd i denna del. 

Efter MFrförstärkaren påfö res bild
modulationen detektorn och föres sedan 
till video-förstärkaren. I detta steg in

går r öret PL83, som har visat sig myc
ket lämpligL för detta ändam ål. Tyvärr 
har röret P L83 den ganska opraktiska 

glödspänningen 15 V, varför man måste 
ha speciell glödströmslindning för della 
rör. Katoden på MW6/ 2 iir kopplad di-
rek t till video-rörets anod . Efter bildul
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Obs. Samtl iga »rarma» p;lödtrådsändar skall anslutas till chassiet via 5000 pF. 

Fig. 3. Principschema 
DET. v IDEO FÖRST. för televisioDsmottaga 

gål1 O'sröret följer en synk-separator, som 
låter synk-pulserna passera men ej bild
signalern . Dessa synkpul er föras via 
diverse kopplingsanordningar till d två 
avlänknings scillatorerna, som ger av
länkningsspänningen till spolarna på 
lVIW6/ 2. Då detta rö r inte skulle tåla 
utebliven spii nning från en av vipposcil 
latorerna med fullt ljus på skärmen, 
enär det Ij uskänsliga skiktet på skärmen 
i så fall skulle förstö ras, är dl't inkopp
lat n äTSkild skyddsanordning till 
bild- O h linjeavlänkning 'generatorer
na, som automatiskt »släcker» elektron 
trålen, on en av generatorerna skulle 
ättas ur fun ktion. 

BILD- OCII LJU O:\IOTTAGAREN 

Princip chemat för bild- och Ij udmotta 
f aren visas i fip: . 3. Antennen koppl.as 

STYCKLISTA 

C1- Z- 7- 11--- 13-H-lu = 
= 10000 pF, ppr 

Cl ZO-Z2--28--31- 3:; 

= 10000 pF , ppr 
36-43-44 = 10000 pF, ppr 

C3 = 600 pF, keramisk 
20000 pF, ppr 


,j= 2X60 pF, kerami k, 

variabel (PRAHN, LT) 


C4 = 

-~_10-12_1g =225 pF, 
keramisk 

17-30-32-.'H--41 = 47 pF, 
keramisk 

Cs= 30 pF, kerami k 
-- 18 pF, keram iskCn 

125 pF, keramiskC19 = 
10 pF, keramisk, shunC2l = 

tad mes Philips lufttrim
mcr 3-30 pF 

= 10 pF, keramiskCn 
C;!5=590 pF, kerami~k 
r.~l = 0,1 ,uF, ppr 
C~r. = 5 000 pF, ppr 

C27 =2000 pF, ppr 
C20 =300 pF, ppr 

ca l pF, se textC33 = 

C37- 40 = Philips lufttrimmer 
3-30pF 

27 pF, keramiskC38= 
60 pF, keramiskC30= 

19 = 50 !IF, el.-Iyt.C42

= 250 pF, pprC45 

C46 = 50 000 pF, ppr 
C47=20000 pF, ppr 
C18 - 150 pF, keramisk 
Samtl. motstån d 1/ 2 walt om 
ej annat anges. 

= 8200 ohmR1 

R~-!4-17-Z3 = 120 ohm 
R3- 1S'--J5- ts = 47 ohm 
R0\-46 = 0,5 10hm 

R;;-S--10--.11-1 S-19-~1 
_ ~4-31 = 4,7 kohm 

Rr._ 7= 4,7 kohm, l walt 
R9 = 27 kohm 
ltJ2 = 20kohm 
}{20= 82 kohm, l watt 

rens bild- och ljuddel. 
(Schemat fortsätter neo 
derst på denna sida). 
Klämmorna A ( +300 V) 
C ("-' 15 V), D ('" 6,3 
V) och E (jord) samt B 
(+200 V) (nederst på 
sidan) skall anslutas till 
strömförsö~jningsappara
turen, G till bildröret och 
F till synkpuJsförstär
karna. 

Rörbestyckning : 

V 1-3-~-5-B-9-JO =, EF42 
(Philips) 

\ ~ - -6J6 (RCA, SER) 
u=EB41 (Philips) 

V = PL83 (Philips)
7 

V
1t

= EQ80 (Philips) 
VL ~ = EL41 (Phi lips) 

= 5,6 kohmR22 
- l MohmR26 30 = 

R2G- 52 = 100 ohm 
1500 ohm, 5 wattR27 

R28-H = 18 kohm 
R29-~0= 10 kohm 

= O,68 MohrnR3Z
R33 = 2 st. 44 kohm, l watt 

parallellkopplade 

40 = 22 kohm 
180 ohm 

R34

R35_	 30 = 
47 kohmR36 = 

= 39 kohmR37 
3,9 kohmR3s = 

R41 = 2700 ohm 
33 kohmR4Z = 

R~ = 560 ohm 
R4~ = 34 kohm, 5 watt 

=3,9 kohm, l wattRi7 

0,33 MohmR4S = 
R40 = 8Mohm 
R51 = 150 ohm 
P = 500 kohrn , kolt 
P~ =800 ohm, trådl. 

MF	 (Il MF (nl FM-DE.T. S LUTSTEG2 	 Z 

R~,R". L" • B 

oJlH 
('t" 

HII' 

'("2 

eU ~'t, 

-
R52 

+c"' 
~ 

B 
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Fig. 4. Del fiirdig;a chassiet för lele\"i~ion~moltagarens bild· och ljuddel. 

med hjälp av spolen Ll induktivt till 

signalkretsens spole, som ingår i galler

kretsen till HF-röret EF42. Denna krets 

är ganska hårt dämpad med eU mot

stånd på 8000 ohm. Della är nödvän

digt för att man skall få med hela det 

vidsträckta frekvensband, som upptas av 

televisionskanalen, vars bredd som tid i

gare nämnts är ca 7 Mp/s. Den för
stärkta signalen kopplas från L3 i HF-

rörets anodkrets till blandarrörets gal

ler via kondensatorn C6 på 225 pF. Os

cillatorn är en vanlig Hartley-kopplad 

oscillator. Efter blandningen påföres 

MF-signalen Ls via en kondensator CIO 

på 225 pF. Härefter följer den »stagae

red» tuned» MF-förstärkaren med tre 

EF42 (Va, Vi, Vd. Bandbredden i MF

förstärkaren blir ca 4 Mp/ s vilket är 

minimum för god kvalitet på bildsigna

len. Ljudkanalens mellanfrekvens 8,5 

Mp/ s tages ut i katodkretsen på röret 

V4, där L 7 och C17 är avstämda till 8,5 

Mp/ s. L 7 och l , åstadkommer kraftig 

motkoppling vid denna frekvens i v.i på 

så sätt att ljudet undertryckes i MF1 

förstärkaren (mellanfrekvensförstärka

ren för bildsignalen, se ovan). Denna 

undertryckning genom motkoppling i 

V4 är dock inte tillräcklig, varför man 

24:2 

i katoden på V5 måste anbringa en lik

nande krets avstämd till 8,5 Mp/ s ( Ll~ , 

C21 ). Kontrasten inregleras med hj äJp 

av potentiometern P 2 på 800 ohm. Reg

leringen verkar så, att man genom aU 

vari era katodpotentialen för V[, V3 och 

V4 får olika branthet hos dessa rör. För 

att undgå att rörkapacitanserna skall 

ändras alltför mycket genom denna för

stärkningsreglering är dessa rör mot

kopplade genom icke avkopplade katoo· 

motstånd, R3 , RIo och R16 på 50 ohm. 

Bildsignalen likriktas med hjälp av 

den ena halvan av ett EB41 (röret V6)' 

Dioden är vänd så, att mottagaren fun

gerar för negativ modulation, som ju 

tillämpas i det svenska televisiOO1ssyste

met. Detta innebär att ca 10 % modu

lation på bärvågen motsvarar vitt på 

skärmen och ca 75 % modulation mot

svarar helt svart. Modulationsområdet 

75-100 % modulation , som inte ger 

något ljus på skärmen, är reserverat fÖl

synkpulserna, vilka som bekant är till 
för att »låsa» bildfälts- och linjeavlänk

ningsgeneratorerna (vertikal- och hori

sontalavlänkningsgenera-torerna), så att 

de noga följer med avsö ningsanora

ningar på sändarsid,an. Väraet på tids

konstanten för detektorkretsen, R24 C2S 

på 5 kohm och 10 pF, skall vara så 

liten som möjligt, så att man får med så 

hög.a modulationsfrekvenser som möj

ligt, vilka ger de finaste detaljerna i bil

den. För att undgå aU den kapacitiv.a 

belastningen på det efterföljande steget 

skall ha inflytande på denna tidskon

stant har man infört en induktansspole 

L10 i detektorkretsen. Bildsignalen till

föres därefter gallre-t på videoröret 

(bildförstärkarröret ) LP83 (V.,) vIa en 

Fig. S. Cha ~, iel sett underifrän. 



kondensator på 0,1 ,uF (C2 . ) . Genom 
denna kapacitiva koppling skär man 

hort bildens likströmskomponent varför 
en DC·återinsättningsdiod (andra hal
van av Ve) måste anslutas i gallerkret
sen för röret PL83. Denna diod verkar 

samtidigt som en toppspänningslikrikta. 
re och fastställer på så sätt nivån för 
synk-pulsema. För att undgå förlust i 
bilddetaljer skall videorörstärkaren vara 

linjär ända upp till 4 Mp/ s, vilket upp
nås genom alt man reducerar den ne"a
liva återkopplingen i PL83 för högre 
frekvenser, viiket åstadkommes genom 
alt katodimpedansen avkopplas med 
.')90 p (C25 ) . Vidare är det i tillednin
gen till separatorrörets (V ) galler in
skjutet ett motstånd på 10 kohm för att 
man skall unJgå att detta rörs ingångs· 
kapacitans skall få ett besvärande infl y. 
tande på videoförstärkarens frekvens
karakteristik. Drosseln L11 på 250 ;uH 
kompenserar för projektionsrörets lll

gångskapacitans. 

Synk.separatorn innehåller röret V8 

(EF42) som spärrar bildsignal n men 
släpper igenom synkpulserna. Detta 
åstadkommes genom att Vs är kopplad 
som gallerlikriktare varvid arbetspunk
ten är förlagd på sådant sätt, att avskär
ningen sker viJ något över 75 % modu
lation av bildsignalen. Detta innebär 
uppenbarligen att separatorröret endast 
kommer att dra ström för modulations· 
området 75---100 %. Anodströmsvaria
tionerna är max. 0---10 mA, vilket ger 

en synkroniseringsspänning på max. 37 
V över R3l• 

I..JUDKANALEN 

Som tidigare nämnts »avtappar» man 
ingångsspänningen till MF2-förstärka· 
fCn dvs. MF·förstärkaren för ljudkana
len, över en i katodkretsen f ör 4 an
brincyad svän cyningskre ' .avstämd t ill o o 
8,;:) Mp/s. Signalen föres till M , -för
stärkaren med 2 st. EF4,2 VO-V10 ) ' 

MF·fÖrstärkaren har en bandbredd av 
ca 150 kp/ s, vilket är tiIlräckligt för 
FM·moduleringen. Lämplig bandbredd 
uppnås genom att man anbringar pas
sande dämpningsmotstånd över MF· 

Fi a. 6. Chass iet sett und erifrån före ledningsdragningen. 
Obs. skärmplåtarnas placering mitt över rörhåIIarna. 

kretsarna (R34 , R3s och R37 ) . Bredden 
är i övrigt j usterbar med trimrnem C33 

på ca l pF, som man helt enkelt kan 
tillverka exempelvis aven PVC-isolerad 
dubbelledare av ca 35 mm längd. Ljud
kanalen innehåller en FM-signal med ett 
frekvenssving på ~ . 50 kp/ s. Denna 

signal likriktas med hj älp .aven fasde
tektor med röret EQ80 (V11 ), vars v rk
ninrrssätt tidicyare beskrivits i POPl/o o 

LÄR RADIO. Den LF-spänning, som 
erhålles från EQ80 föres därefter vidare 
till Vu via en kondensator på 20000 pF 
och potentiometern P l, vilken senare 
användes som volymkontroll. l/tgångs
stecyet består av ett EL41 (V12 ), !kopplato 

på vanligt sätt, men med en enkel mot· 
kopplingskanal R40 och Cs. l/tgångs
transformatorn måste välj as så, att man 
får optimal anpassning på slutröret. 

SPOLAR 

Spolarna L1 och ~ kan lindas på en 
Philips spolstomme typ 7977, L( kan 
lindas på luft och L17 på 14 mm per
tinaxrÖr. Övriga spolar är lindade på 
Philips bakelitstomme typ 7978, se ta
bell 1. Stommarna är beräknade för
fastnitning, men borr.as hålen upp till 
2,1 mm kan fastspänningen göras med 
hj älp av 3/ 32/1 mässingskruvar. Fig. 6 

visar hur man anbringar spolarna på 
det tomma chassiet. Vid framställningen 
av spolarna är det tiI! slor hjälp om 

man har vanligt kontorslack till handg, 

i det att man Jå snabbt kan fastgöra 
tråden vid formen. 

Beträffande L17, L18 och LIU gäller att 

när de är färdiglindade bör stommen 
doppas i zaponlack, för att spolarna 
skall hålla ihop. Enheten monteras där
efter på en särskilJ stödvinkel, som an
bringas på chassiet. 

DEN MEKANISKA UPPBYGGNADEN 

Fig. 6 visar ett foto av apparaten sedd 
underifrån av bild- och ljudrnottagarens 
tomma chassi . Som synes är myoket 
omsorgsfull skärmning mellan de olika 
förstärkarstegen nödvändig. Chassiet 
som är bockat av 1,5 mm aluminium
plåt har dimensionen 60X 200X 400 
mm. Skärmplattorna består av l mm 
mässingplåt och är fastskruvade på 
chassiet med hjälp av 3/ 32" mässing
skruv. Skärmarna placera.s tvärs över 
rörhållarna på sådant sätt, att IDiubenet 
på den rimlockfattning, som man mon
terat skärmen över kan fastlödas vid 
skärmen. (Varje skärm förses med en 
utskärning mitt över rörhållarna.) Detta 
looställe kan då användas som minus
punkt för ifrågavarande rör. Skärmning 
är .anordnad mellan bild o h ljudmot
tagarna, och följande rör skärmas : VI' 
Vs, V4, Vu, Vs och V10 ' Vid monteringen 
m sIe fö rstklassigt tenn am'ändas, så 

Fnns. p (r s,:d. 28. 
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FÖR AMATÖRBYGGARE 

En synnerligen enkel direkt
l\Oppla,d 2-rörs förstäTkare, upp
byggd av ytterst få komponen
ter och användbar exerupeh'is 
slIm grammofonförstärkare, be
skrives i nedanstående artikel. 

Imp ulsen till denna konstruktion er

hölls av en art ikel i Radio News. dec. 

1949, där en -rörs direktkopplad för

stärkare m ed anodjordat slutsteg be· 

skrevs. nodjordat slutsteg anväudes 

dock inte i modellapparaten, enär det 

visat sig, a tt man då inte kunde komma 

ifrån elt extra förstärkarrör fö r slut

röret; avs ikten var emellertid att stad

komma en kompakt och enkel förs tär

kare med endast två rör. 

PRINCIPSCHEMAT 

Förs tärkarens p rincipschema ~' i " 5 i fig. 

3. Som 5\"n s är slutrörets "'alle r d i· 

Direktkopplad förstärkare 


rekt a'nslutet till LF-rörets anod, varige

nom man slipper ifrån gallerkonden!'a

tor och -läcka. Visserligen får man där

igenom positiv spä,nning på styrgallret, 

ll1en detta klarar man av genom att för

se slutröret med så stort Ikatodmotstånd 

(2000 il 3000 ohm) , att spänningen 

mellan styrgaller och katod ändock blir 

den rätta. Av schemat framgår vidare, 

att LF·rörets skärmgallerspänning er

hålles från ett uttag på slutrörets katod

motstånd, varigenom man sparar ytter

liga re etl motstånd och en avkopplings

kondensator för detta galler. Slutrörets 

katod motstånd har nämligen så lågt 

\'ärde, att en avkoppling"kondensator 

inte skulle göra någon större nytta. 

I övrigt ombesörjes filtrering och av

kop pling av kondensatorerna C l;\ C1 

och C;. , som kan utgöras av två eIektro

I) tkondensatorer på vardera 2 >< 8 ,II F, 

SOlll inte tar ~å stort utrymme i anspråk. 

Inge n katodkondensator användes vid 

LF·röret, emedan den förstärknings

minskning, som detta medför inte spelar 

niigon större roll. Kondensatorn C6 tj ä

nar till att förhindra uppkomsten a\' 

högIrekventa svängningar. Därmed har 

vi gått igenom schemat, som torde vara 

det enklaste, som överhuvudtaget går 

att åstadkomma för en tvårörs förstär

kare. 

SLUTRÖRETS ARBETSPl;NKT 

Innan man börjar bygga, måste slutrö

r Is arbetspunkt beräknas. Härvid går 

man tillväga på följande sätt : Vi antaga 

att den tillgängliga anodspänningen ef

ter li kriktarfiltret blir 330 volt. Slutrö

ret" katod bör ha en spänning av ca 

35 volt, och anodspänningen och skärm

gallerspänningen på detta rör blir då 

330-85 = 245 volt. Som sl utrör kan vi 

t, ex. välj a 6K6G. Vid 250 volts anod

spänning skall enligt rörtabelIen katod

strömmen ( anodström + skärmgaller

ström) för detta rör vara 37 mA. 

Om katodspänningen då skall bli 85 
volt , måste således katodmotstandet ha 

en resistans = 85' 1000/ 37 = 2 300 ohm. 

Denna resistans erhålles enklast med ett 

trådlindat motstånd på 3 000 ohm med 

fl~, ttbart uttag. Detta ~enare tages bort, 

och med hjälp av blank koppartråd 

kortslutes en del av motståndet såsom 

framgar av fjg. 2. De återstående, icke 

kortslutna delarna av motståndet skall 

förhålla sig som 3 :2. Från det kortslut

na partiet uttages sedan spänningen till 

LF -rörets skänngaller; denna spänning 

",kall bli ungefär 2 · 85/ 3= 57 VLJlt. 

F i;:;. L För$tärkarch""siet se tt underifrån. 
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Av ingenjör Folke Wedin 

INJUSTERING 

När förstärkaren kopplats färdig, mäter 

man först anodspänningen efter likrik

tarfiltret. Aniker den mer än 10 % 
från det förut antagna värdet, få r man 

bestämma en annan arbetspunkt, eller 

ändra likriktaren, så att önskad spiin

ning erhålles. Sedan "kall emellertid 

slutrörets katodmotstånd icke mera rö

ras, utan det är med h j älp av L f.,-Örets 

katodmotstånd, som hela förstärkaren 

~kall inju teras. Det är således inte sä· 

kert, att LId pas5ar med l 000 ohm ~om 

angivits i fig. 3 (R2 ) utan man kan Iii 
prova med alldra dirden till dess att 

rätt späu!l ing på ~l utröre t>,- katod \ 8;) 

volt ) erhålls. Eli änd r ill 1! av R~ änd r r 

gallprfö r pä rmingen i rör VI, de lla iiIld

rar anodströmmen i 1 och c1änneu den 

spänning i Iörhållande till j ord SOlll 

slutrörets styrgaller får . ~ t~ rgallret kall 

ha ca 18 volt lägre spänning än kn lode!l 

i slutröret. Ko ntroll på att rätt arbels, 

punkt nåtts är, att spä,nningeJl ö\"er slut· 

rörets katodmotstånd är 35 volt. 

Med el t som ovan agt , har vi redan 

l f 1/1, 

Fi~ . 2. För,tä rkarl'ha ~ ;,i"t .ett av nifrå ll . 

phi:;at en av nackdelarna med direkt· 

kopplingen , nämligen de n noggranna 

in j uster ing av spänningarna som erford

ras. En annan nackdel ar, att man får 

I 
C2

~--o+ 

Or 

Jlai!ol mindre uttagb ar dfekt fran lut

rö rel på gr und av spän ningsfallet över 

katodmotståndet. Delta är mellf rtid 
de f1.',;la fall av mindre betnl ;lse 

Fig, 3. Princip~chellla för förstä rkar..n. et = 
=0,05 {iF, C2- - 4- _= 8 ,uF, 450 V, (;6= 3 
0,001 pi, Kl = l Mohm poL, R

t 
~ 1 000 ohm 

1/2 watt (se text), R 3_. = 100 kohm 1/ 2 watt, t 

Rö 'c text, V1 =6J7, 6S,J7 eller EF2 1, V~= 
6\16, 6K6, 7B5 eller 7es. 

Fig. 4. Katodmotståndet Rö m'!u ut l " för 
, kärmgallerspän n ingen , 

o 
JORD 

~KÄRMGALLE.R 
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TV-mottagare 
Forts . Ir !>id. 25_ 

att man får tillförlitliga lödskarvar. Till
ledningen från L7 till L13 skärmas med 
"anlig skärmtråd_ För att undvika att 
skänne'.-· skrapar mot chassiet, vilket 
&kult.: ge upphov till »skrap», är skärm
tråden försedd med .5 mil: systoflexrör. 
Då P f inte är monterad i omedelbar när· 
het av MF· fö rstärkaren, är tilledningen 
för d nna potentiometer likaledes skär 
mad. De i diagrammet i fig. 3 visade 
klämmorna för anod· och glödspännin
garna A, B, e, D och E är förda till en 
rao skruvklämmor (se fig. 4), medan 
utgången för videoröret och synk-sepa. 
ratorn är förbundna till var sin isole· 
rande banankontakt (F och G se fig. 4). 

Jl!STERING 

Ju steringen av Illottagaredelen tillgå r 
så, att man ansluter en signalgenerator 
till a·noden på 6J6 (R ). Videorörets 
anod (V7 ) kopplas t ill en LF-förstär
kare, till vilken anslutes en output-meter. 
Mätsändaren startas med modulerad 
signal på 14 lYIp/ s och »kontrasten» 
(P 2 ) ställes in på ma..ximum. Därefter 
justeras La ti ll maximalt utslag på out 
putmetern. Härefter inställes mätsända· 
ren p 13 Mp/s, och L6 justeras till 
maximalt u~lag. Samma justering fö re
tages för Ls och L~ på resp. 10,7 och 
11,1 Mp/s. Slutligen inställes mätsända
ren på 8,5 Mp/ s och L7 och L I2 (e~l) 

j usteras t ill minimum utslag. När detta 
är gjort fly ttas output-metern över på 
ljudkanalens utg ngstransformator, var· 
efter L13, L14, LIS samt L18 justeras till 
max. utslag. Möjligtvis måste man där· 
"id, för att över huvud taget få nåaot 
ut lag, rida på trimrnem ea7 och e~o' 

Inställningen av FM-detektorn fö retages 
med FM.signal på mottagar , varvid 
man justera r 37 och e~o, til ls de. s 
bästa lj udkv litet uppnå. Ett rikt igare 
och exaktare t illvägagångssätt är att 
m d hjälp a en mätsänoare utan modu
lation undersöka, om anodströmmen i 
E 80 förändrats linjärt vid frekvens· 
diviation upp till ± 50 kp/ s. Inställ · 
ningen av LI> ~, L3 och L; företas med 

28:% 

televisionssignal på mottagaren. e5 ju· 
steras så att Ij udet hörs varefter LI> L~, 

L3 j usteras till man får bästa bild. 

Under rubriken Rudioindustrien s ny
heter införes uppgifter från tiJJvorkare 
och importörer om nyhete r, 80m uv 
företagen introducera~ på. mflrknaden . 

AB Champiolt Radio, Stockholm, har över

sänt sin senaste kata log, som omf·attar mikro

foner, högt.al are, grammofonverk, radiodetal· 

jer, ve.rktyg, mätin strument m. m . 

KRISTALLKALIDRATOR 

Ingenjör Erik Ferner, Bromma, har över· 

tagit ensamförsäljningen för mätinstrument 

(rån kfeasurements Corporation, Boonton, 

L:SA. Bland detta företags in trument märks 

bl. a. en kristallkal ibra tor för extr m t h ög 

nogg rannhet för frekvensområdet 250 kp/s

100 :\'fp ,'s . Frekvensnoggr annheten uppges 

Yara ± 0,001 °10. Instrument t är i förs ta h and 

av e tt som kalibreringsanordn ing, men det in

n eha Jler också e n komplett mottagare med 
hög känslighet. I fr ckvenskalibratorn ingår 

tre skilda oscillatorer, som arbetar på fre · 

hen e rna 0, 25, 1,0 och 10 M p/ o. Härigenqm 

erhålles ett mycket sto rt antal frekvemkali· 

b re ring<punkter. 

~Jt\STARK(jRS FÖR RADIOS.ERVICE
l\I;iN 

Statens Hant'·er,inst itut anordnar under ,·år

terminen 1951 (16--28 april) en mästark urs 

för radioservicemän. Kursavg iften är 7S :-. 
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Material för band och trådspelare 

TO~HUVUD Fön BANDSPELARE 

-_.

Typ A, Hö/{ohmigt, 3 IlJIlJ bandbl'elld. 
Anvundbarn för 8 , 'ii i e n · son\ tVu'knnalsiutiP c lntnc- Il l/ ,"-onnd 
Kombinerat InsPt'ln ll1gR- och :l\"8J1 elui ng hUl' ud ..... ]{r. 75 
IJlN])elnl ng~llovud . .. .. . . . . .. ... 7;) 
.\v!ÖlpelnlngRh n , ' u d '4 6 
Rnclerhull ud ,. 75 

TO~I1 U VUD FÖR TRÅDSPELARE 

"~ebs t(>r nrl~ lnR1. Ett tonh ll \"'1I1 ~om i k,'olite t nlrlri.:- v"r"cl'tr ii. l t nt(.;. 
Su,yiil in- och n,·s;;pelnin g s- ~om r n(lerllndll ln lr I samma hu ud. 
t-stjft~unsll1tning . Ob foi. ! ~H. n kt ltd ... .. ·· .· . . ·· ... .. ... .. .. .. ... . .. li. r . 6.3:

o c lll ..torenhet omrat·tan<le o scll  GRl\OTOl\BANJ)
l"t o ' 8" 01,, och pRrRl1 ellknnden

Q.torpr. .r.r n '::- Il c- t o f onha.otl av fijrniill\~ta
Fll r bron.} 6r, kc ....... . Kr. 18:  t 'Sk ll f'u. briknL
rör te Il 3.'1 kc .. " 12:

1 rnJlar onl 300 meter J( r . . .) : -
Inspelnl n gstrllll å stulltlnrd l rullar o.n 1000 mete r .. 63: 
spolar . Onlllsttlende. b and lHl" t! reras npp
Web~ ter orig , 1 tim , J(I', ..t ii :  li rulnde 1\ rnJla r med fri"poluHcle

'h IHn . ~!;) : 
Yl " 1 5 : 

Tophet M (lrnn>kt r"hr .) TO~ISPOLAR 
l 11m. . Kr . :<0 : 
~1! " ... ]8:- F ÖJ' Land ( rymm~r 4 00 n1 ) G: 2.i 
% tf •• • • •• • ••••• • ,... •. •• , . l '!:- F ör trlid ( r y mnle r l firn. ) 3: -

If 

INS PELN IN GSi\IOTO nER 

'le nR n ) {QT O H ..I-pol il>. 1~ 

watt, On1kOT)l) llnK'~ OHr 100/1 ~ j~ el

le r 200 250 volt \'iix el !ilr tim, ]-'00 

\' ' m . Stnrtn\oO\ent 0,22 k g ','n" 
.\x ttldlom. rt ~r ....8 mm. lir, W: -. 

,r)) ÅT"~RLL,"D~rNG"O(OTOR . 
:! -polig, 22~24 0 v olt ,-ii. elström . 
Sturtm01n t!n t O,J'7 1<8'/(·rn . Axel. 
dInm eter L,8 m nl. ](r. :ifi : - . 
;In; A.TJ>R L T:SO l\'IXG. 1I0'rO R . 
Rtun ma s o m () \-'un stdentle men ej 
( ullt så k raftig. ~t llrtmomel1t 
0.12 leg/ cm. K r . 30:-. 

Ilt' Yii Iclsherömfla HK\T-fl' (j OS.\TSERK\ nll t illg-ängliga 

TYI) B, Lågohllligt, Ii mm bandbredd. 
.\nl'ändho.ra. tör e n k fina l s i ns pelnina- A. V. " -bond. 

Kombine rat inspe l nlngh- och In'spdnlng!ilhll\'1ld . K r, ~: _ 


Rnderhl1\' lIrl .. . .. __ .. ... .. ".. . ........ .. .... .... )O M: 

DRlnrEK\::\TSM FöR TR,\J)SPETARK 

K0 1l1111l't l mcu t o ullll\'ud, b 'å lUot lJ n "r 0 (..' 11 o J,uk oPIJ Ja rc, in spel ning. 

:H~rsp oluin !, och a\' ~ Dellli n t: . 1,lck 'lI p (\('h fi u tomal l.k t st0 l'1' . 

:-iii t spiln nio;:: 220 V v il xe ls t rö m GO DI . .. 
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Q -max håIpunchar nu i lag r 
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~f'xknnt~l1:rckel )ln l'i 1'iunde ö,"r ig a d l mC'n!ooioll('r ... . P r is Kr , l: lUl 

Sverige. Se Yår allnOIl~ j POJ)uläl· Ra,lin III' ]2/]9:;0. 
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18: 
:\" 1' . 118 ;}.j ,J !lUll el lum. 

18:

:\"r. l H) 4:; lu m <lium. 
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Colvem trådlillllade 
potent!ometrar ] . 2, 3 
och 4 W. K r. 5 : 50
7: 50 br. Remix, Always 
kolpo . 0,5 och 1 meg
ohm med 2-pol. s tröm
bry ta re. S-mä r kt. Kr. 
7: 60 bro K olpot., u tan 
st r(lmb rytare 0.2-0,5 
- 1-2 megobm, Kr . 
ii : 10 bl'. 

SlmPSOD rÖr\·oltDl.eter~ mo
dell 303. Lik- oelI vii",e! 
spUnlllng : 0-1200 p il 
[) oli ka omriiden. Ob Ol 
skala : 0-1()Q mego bw på 
fl oJlka omräden. LF
s pänning : 1,2, 0-1~. 
0-60, frekv l'osknn-ao rak 
till 100 kp/ s. BF-sptin
nl ng : (med krl stalltlll 
sats , testkropp) 0-20 V. 
FrekveoskufI'so rak 20 
!<p/a-100 Mp/ s. 
Pris K r. 350: - utan 

jalus I. 
rris ]{r. 3i5: - med 

jalusI. 

H ferut fr ii n ni,gra al' dc lotres8aotare !ör .' 
drageu med e tt ur val a v fot og r af,i r av vlsad! ' 

k io ptikoo billle r tl lJlka med författarnas I 
P roc. of the lRE publicerade a u toreterllt.. 
r r innelI :\ lI l' t : 'l'r1 g'gcr-kretsar med t ransbl,, 
r pl'. S 'npnnl;tc r på konstr uktIoo R,':' ~Il:ro
,,!lg"IDottagure lUed Ingt br us. En j amför el." 
,"e llu n (rpkveo ' - och ti d s skala f ör beskrivan
d e av kr b tlr ~ Qgentö kn per. An viinuttln o: n in' 
mpco u n t ör approx imativ integration .~ijr lw 
r iHr n ing nv :;r di n gY i~a förlop p . Av t a mbttr:t 
v~gledllrCil t pr f Öl' ,1,nikr c)\';1go r _ ) Ionoformr t', 
E n n y t)' P HY ru r f or frekve nskootr?ll . 
l' rQ. tanc1a cIJ analys a v en van drings\'a.g fo r 
st:.lrku l'e och be (rrHn~ :l.re uled transver:'i (\l1 
s t rÖlIl . E n u y l' mjuJ{ struldu r" ( jjr7 att Yi d 
IlW 1< t hrdl ll cmlssiouen och fö r bti t tr m ot 
St. il.ull HCö n u[lg'un 1108 oömma ~lel{t r() nröl' luot 
mckan i,l", . tÖl a r , Uall reml"s lo n I ty r atron EC r 
och ll'ig)! 'l'- I{allc r t )' ratro[\ n. Ett (lula -dlatrI
bl\ lIonsrö r fiir' bög o(fe l L Ut veckhng- R \' eu 
10 cm hösreCfckt pul "ad kl ystr on , Eftek~ , r,,
r y ltldlad d ning I rc fl exklys trooer . E n n y j ~Ll c 
effek t s t r fdtl'iod. lnve l·tera d mag ne tron uH',1 
katoden ytte rs t . Inflytan de p a. e lek trooemI . 
s ionen av ski kt t. sHmman ~ätl n!ng lI os 0:1:,,1
l,lItodcr. 

-I K~'U!l R eseLer , 19~0/51 

86 
V"terlid. A: .\mlltörru llio . POlJu lacr t fo r ldn r t 
av L.\8VA, Os lo 1949 , 8:0, 220 S. Ascbeho u;:. 
9:60, inb, 12:80 n, kr . 
Anma lll i QTC, f cbr. 19GO, s . 5;:;. \'i/8 sp. " Lit 
{( 'rut lI r fÖ l' dem ROIll !lii eg n Ilan ll Yill tilhi g nn 
s i!: de I' HU ko per s um fordra, för att kl" f:\ 
pro,en för uma lö rlicens U,· det Oti t OlU . pr, 
s k nndina l'lskt ; pr:i k (In nes de t " ii! tngen flIk 
P e t iir clUl'fö r med tlll fred ~ a tälleIsc vi kon 
"tRiera att lI enna lucka nu il r fylld . . . J(n
I'i l(' lr u bl'iker sak nas, ty boken Il r s k rh'cn I 
(o rm aven fortlöpaude 'han dlin g ', 80m bör
j ar m d nto mkiiro oro ll , fo r tsätter med d l' 
I' l t' k rI s ka sto rh c· t.el' na, syängn la gskretsar. rH )"
t"or i, pnl<l a WrsWrkar c och il.terkoppil ng<'n 
fl'n m tll l lI e o lika \l\ ottagartyp rna. Dlir" rh' ,· 
1;; 11\nIl8 en l'f'd ogö r el e för d e vlktlguste oAdl 
latorl, opplin garoa och .ii n ilar typerna. nyck 1
[ ilter. enkla a n te ll ne r och ueras ma ln in;; sall t 
l i: l' !lrtH~g'rl'g u t. J)c l b oken lJ,D \ 'Un{lil fo rml~r n n 
liro en k la ,)('11 !IIu Rtrer lls med ta l ri ka l' iil<n"
"xcm pcl. 'l'ill y tter Jllera '\ i sso fI nnes Cu at"
tlp l l\ il\ ~ dUr cn lda .n atematl"ka lJeg- r e llp för 
klum . . . E tt In t r o"san t l"lpi t el redogö r fö r 
llp p glftcl' Ull Yi d .;tt ( no rs kt) teor ip rov och g l ' r 
ii ""n IÖKo in gn l'n a till dem, Ett a nnat beha nIl · 
l:li oli ka t ype r uv lIIä ll nstr umcnt c h dc1' uS 
ott ~ ii n <ln il1l;' . _om AI'~ l u tn in sr fil ljc r all e tt ku
pit('l 011 ' mnr et riiu lng , Hlanrl b ilagorna mii l'
1\(" fUl'ter t llin ll öyer de vi k tigaste am ut\il' ·(\ n 

fri rko l'tn ing Al' tlll och Q-dito "amt en prrfl \;
li s ta, -', I ,," 

LITTERATVR PÅ FR ;~~L\L\~OE SPil ld,. 

~1 
Ad\'unC E' H in ('l ectI· olli c ~. J ,~d, h y L hI o. r t o n . 
Vo l. ;2 , New York 1\)(\0. 8 :0, 37 . Acad Ll\ ic 
pr . ' . In b, 7 : 00 . 
Ur In ue lll't ll e t: Cnthode ray t ub c progress in 
the pa ' t decade with "pedal r e ference t<, 
manuCuctul' e nod de8lgn . Elcctron lenses. 1>'1 ,1,1 
I'lo t (i ug and rny tracl ng' in elec tro n Opti('F. 
u r evil' w of numerlcal mdhod. , Cathodolum l 
nr' ,,,,eo('r , lo t rios Ic d fe lcctrlc b reakdolVo iu 
solids . T he mt crowavc magnetro n. Ferroma;.! 
ne tl c pb oom ena at ml c ro lVul'e frequ encle., 
:I[ic row al'c spec troscOIl ), . - Autbor Index . 
SullJec t Index, 
.\nm ti ld i: JiJlee tronics, maj 10JO, 8. 134--13:\, 
:i/ Sil.; Proc , IRr:, ok t. 1950, H. 12ZV-1230, 
:! s p. 

8~ 
.:. l(THB Ce-~Uj7 

Hailey, K: Here's tclcYis ion. L on don 1950, 4 on . 
IB ~ " 40 iiI. V ox lUUlldi [Castle press) _ 101J. 
7 s h . G d. 

8~ 
Hernh"rt, J: ~'rai t~ d0 pri s dc ' ou. Pari, 
JOta. 8:0, 382 B. ( ollcdion rju la Kadiodiffn 
,iOll fl'all ~ai "e. Centre (\ 'enselg' tlem nt,) Eyrol
les, 2 9:;U fr. frs . 
Författurell: CI, oC dn service de la prlse de 

( 
Selmndärhögtalare: 
Typ E , utan \'oIYlll
kontroll Hr. 29 : - bro 
'J'y p A . med volymkoll
l rO ll Hr. 39 : - bro 
T yp B , med yolymkoll
t roll Kr. 49: - bro 
Typ C, med ,-olymkoll
tro ll Kr. 79 : - bro 

](örlel.roll tYll Hospilai 

4.0UO ohm tIIol,ltlUd med 

btJ IU ull ss nörC' . 

P,.I. Ii r. Z8:-. 


Hör telefon I Yl' X 2.\)00 
o hm rn qt~t. Ir}(l IlI C" U bow· 

ull ' ·"ö re . r r ls K r . 18: -, 

KlIudhögtolo.r _\ cco~ tli Ul. 
-.t ' I,," dlunl. 1 '!u'" tjot k. 
P ris J~ r . 60 : -. 

Simpson universalin
strument modell 260, 
inre mots tånd 20.000 
ohm/ V. Pr. 250 : - n to. 
D :o med skyddslock 
nv jalusityp priS Kr. 
27!i: - nto. 

Garrard pick-up hu
vull Kr_ 10 : - nio. 
Kristallinsat.s, typ GPn 
.Hr. 18: - bro Kristall 
insats CP11, med per
ma ueu t safil'spets , Hr. 
21: - bro 

• ''a ~ .. 

'rH Bl 
Ad"auce signalgenel'a
tor t~' ll El_ Frek\'en, 
Ollll'ilrle : 100 ke/s- UO 
:\1('/ ;; prl g rundJl'ek" 11
"el·na . .Kog~runnhet ± 
1 0 '0. Hr, 3.5 : - netto. 

TYll Hl 
Frek"en solllril lle : ] .~>-
:;0000 p/ . i R bund. 
:\" o;;g l' ulln lle t ; ± 1 0.'0
± j p/s, 
t· t~ LJ iiuuin~ : S iU llS,·tlg 
1:'11<· 1' kun h 'a g: kon t i 
Il\led igt instä llbar för 
"i nll .·!;:1ll l \' :''t;:; ~OO I 'V I 
1 U B, kan t l-i\!! 400 ± Y 
--40 Y r Iler 800 I 'Y 
>-'0 V f,,:"u I topp t ill 
lopp. 
Di to rsiull : :lIindre i i ll 
l % vid l 000 pi s. 

Kr_ 390: - netto. 

Tytl E2 
l·'reln'ellsomr;1 de: 100 
Kp/s- 100 :IIpis il 
;;rulldton fördelade P:I 
() oana. Garanterad till 
± 1 % . 30 % Tid 400 
p/ s. 
lIF-kollti\lu e rli~t ya
ria bel 1 ,uV-l OO mY. 
Utspänllingsvli rden er
h:Hles ii. direkt i o-n 
!!;raderad l'eocoropoten
tiometer samt pred 
, iollsdekad i ;) s teg SO IU 

multipler. 
lIF fa s t uttag- 1 V. 
r,F-l;:ont illneI'Ugt ya 
ri aoel 12 V, 
Pris Hl-, -180: - netto_ 

son :\ la R uulotl lffll s iOll (ran ~aise. 
- r innr lo:'t ll et : Aeoll,ti q' w micropltonlque, r er 

s pect\ "c "onore. :-Iot lo o ._ u ' ~ lec tro - nc o nsti'l ll (' 
.: nhj (,,·tt yc. T ec hnlq tl e de la tu isc e n pag e 
mlcr oplIonl'l ue, Les iustruments dp ll\usl'lu -' 
face Ull lllic r oph o ll P, )[\ se en onde. de la p a 
r ol l' . Le 1U 0 uta~c radloplloniqu . Le d~c()r 
SQ fl or f' . le brll llll ge radio e t cin h u8. Prlse u.' 
SOIl 0.,_':; c lU l ~ s io ns extc r icu r f'!:i et d eR report n 
:::c". La l'rl"e de son au cine ma , Techolq u('
,le ia prise rle "Oll t e l~,· i 8io n . Mise en puge 
(l ' u ne ~onol'lsatloll. ~'echn l qu e du m6lange. 
H ~).! l n;!l' et contro lc de la dy namiqu . J!:co u!.' 
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elektrolytkondensatorer 


monteras be kvämare 

Båda d essa kondensatortyper äro tropiksäkert 

·,tö,"" ooh ::~:~d:o::d~:·::'I::iI@lij/ 
N O R R B Y V Ä G E N 3 0, U l V S U N D A • T EL 2626 10AB RIFA 

För apparater, där 

el. kond. snabbt bö r 

k u nna utbytas: 

PEH 105 i aluminillmbägare med oktal

sockel. Sockelkoppling en ligt RMA 

standard. 

Dimensioner: 350x80 mm och 350xl 02 
mm. Utföras i sl ätt el/e r etsat folium 
med en, två eller tre kapacitanser. 

För serviceändamål : 

PEH 103 i 

gängad bakelitsockel och siälvlåsande 

multer för enhålsmontage. 

Anslutning till negativa uttaget sker ge

nom lödtabb i sockeln. Kåpan 

sluten till minus 

chassit med en 

Dimensioner: 350xBO mm 


mm. Utföras i slätt eller etsat fOlium/ 

med en, två eller tre kapacitanser. 


aluminiumbägare med 

ör an 
och ko ., isoleras från 

isolerbric!<. .... 
och 350xl02 



pa (U T L E R • H A M M E R licens 

, l 

f OBS' Ny.d,ml . 

Ensam· A B I M P U L S Telefon 
försäljare J-. 210808 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM l 

\ 

Vet Ni, 	att allt inom special radio fi n ns hos Pal m',lads 

att vå r strävan är en perfekt service och 

att vårt nya grupptelefonnummer är 

449295 


AB Bo Palmblad 

Torkel Knutssonsgatan 29 Stockholm S 

,-----------------------------------------------------------------------
32 :2 

critlquc, Al,lilutl es ct 'lualit~8 dc l'i uge ui,'u r 

du "Un, 

Anmil ld i: E1t'ct ronic engi necrlog, dec . 1 0~'" 

a. oM. l 81', 
Natur'!, L OH,lo Jl . l a ]1d l 1950, 8, 6OJ , 2/ 3 SIL: 
" 'fbcrc I" .,. no othe r tex t i n wb!cb Clln b ~ 
fou n d t be frlltl s of "O varied an experi.' nc ' 
l it a ll t orm of ountl p ick -u p, covc r ing ns !t 
d ocs a uditoriu m a n d stu d io aeon.tics, broa.-I 
C''"tiH ~, I lie f ll ru, t11rectl\'c p ropertIca of typ l
enl mil'rulJl1one• • li nd "tereopbonlc rop ro,luc
t iun ' ., 'fhc cffeet on tbe g enera l reader of 
tid. mil '" of In (or mntlou 18 a t (ir~t over 
wlwlm inl". hut a eloHe,· s tu d y wlll re venl t bat 
thOl'!;' i" ,.. somp re pcli t ion . a p par(:utly In 
th '" alteLU l't to mnl,c cRe h :-3cctt·..,n ~"'fcon~ 
talnctl . .." 

90 

Cor r t>s, ' V R : ~\. n inn: titigati(JI1 nr mode 

Ul1pleXill ;; in fl circ.u lar wu\-eguidc' , D fs ' , un i

""rs i t y of :llldoig-R lI, Aun Arbor 1050. 87 5 . 

[Ma .k lnskr. J 

Sammsllfatt ni u g I ;\Iil'l' ofllm aUlItrlictS. yo l. 

lO, lUJO, nr 2, ~. 72- 7a . 11/4 ~ ., (till g änglig

ho . -t KTllB. ö-3710 r l'f.).

FrnH l ' lIi\-erK lty mi rofl IIll , A nn Arh or , ~rkb" 


. H . . \ ,. kll ll kopia l pos itiv s md blld"fihn UI' 
hC'la ltL311Uskripte t l,ö plI. för l: O\) $. Fo r sto 
l'in!!_"oplor ti ll ca 15X20 cm ko_tar O: 10 " 
pe r ,i<1a , lJi"el'tntioneu, be tecknln~ hos l"l >i 
\'( ' )'/j ity mh; rofilm : rllh li cat ion DO . lfifi L 

H:!1 ,3!Jtl,fi8:!-. G21,:Jl l i,i:!2 ,l 
tie !'l, r. 223,1. 

Komponente r och tillbehör 
r.Z1.396,(;nc!: GSl.S.11, 2 201,1 
D exter , O : A I:limple mect r oulc MI'lrOI)(l ll1 C. 
( ~\) RUl.Ho and Telev ision :-Ie\n Ma j \l\J;;O) 
\'01 43 Hr ::; s 45, 143/144. 
Ko u st ruktio nsbesk rlvuinll' Uv ~ Il (o nkel e iektrl" 
Ht~k JJ1 Ptronom med en glh ll l HmpQ - kond('n~:lto r 
n~dllatnr, 

2 fotogr ., 1 sche ma _ 

621,3\JG,6D-Ll 26~ 
Et fort r inli gt, unII'cr , ,,Jt }(adior~r . T I1g srnUls 
UJO. 
(D) Radio Ekko ~rnj (10~O) ,<,al 13 nr 5 8 /!i1 , 

Upp g iCler om du ta oeb a nvändningsmöJ Jl g 

beter (n,· flll bhe Ilrlode ll 6JG av T u n :t~ r a OlS till 

\'crkning, 

i se bemafi g . 


Säl1l1ar stat iouel
f,:!L30G.72: 021.300,618,27+ 

:s~ r ' L 241.1 . 


1i2J ,300.72..020.62 26:) 
Sl tirner. l ' (CYL:7EU): CQ ~ rode r, 
(D) Z Maj (1950) vol 22 nr Il s 78/ 80, 

K,onSlfuktlon s-beskrivnin g av en Ilrn lltöl'l-=iiJl ~ 

[l a re för 2 m~ te rs balld ~t. 

1 schemn. 1 ii g. 


r.~1.3nO.7'21 26 1 
Wooley, O (WjZ»SGG) : Po rtuule Brondcas ter. 
(A) Radlo-EIcctrouics Ap ril (l 9'"vO) vol 2l nr 7 

S 37 . 

K.t1rt ko n. tl'uktioosbeskrivnillg aV' en "can'y

t alky ", u, \', ~ . cn lJiirlJnr ~än d flrU rno flaga l' l.' . 
:! (o togr" l ""h.'mn. 

fl2U96.nl 26.; 
J{ ()rt~-e , ) { )[ (W 8.\ H 'I): S(!ll\( ·thJn' Xcw i II 
1' ronsr.c i\·e l"s , 
(A ) RadIo and 'J'cleri ,lou )/cws Ma j (1950) 
\'01 4;1 nr " S 3V, 100. 

KO J! :ilrukt ion:b \s. luivoiu S! av cH i'nkt'l "hnlHJil' 

ta lki "" med pn cnrii r s .'l odare (M .\ r" ,b pli 

lnl!tr"kn~ ll:5 l' Ö r• 

2 fotogro , 1 chemtl , 1 1'1;;, 


G21.39a,72 t 2GG 
H ..yes. 11 .J J r (W3.J CM) :.\ 'Ulll(l(lct ~ ~[cl e:' 
't "tio n ro r ~[ob iJe Use. 

(.\ ) Q!'lT ~la j (10;j() \·,,1 34 u r 5 S !2/ 4G, lOS, 
1JO. 
K o n.truktlOll s b kri \'lL iu;; a\' en komple tt .ii ,, · 
dare -motta g are för ~ IIl I'l~rs bRIHII't fö r aOla 
töruy gge. 
i" ! il't ogr" 2 ~C llf ' lII ;,lta, 

http:fl2U96.nl
http:f,:!L30G.72
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GERMANIUM 
Kristalldioder av General Electrics välkända tillverkning förena högsta elektriska stabilitet med 


mekanisk oömhet. 


• Svetsat kontaktstift av platina -ruthenium 

• Självläkande 
• Gjutet, värmesäkert plasthölje, termiskt slutet 
• l ång livslängd minimum 10000 timmar 

A. Giutet hölje av Id -plast 
B. Löd fo~ 
C. Germanium-krista ll 
D. Svetsfoqor 

ri=:!i~~;~J..... E. Pla ino -R utheniumt råd 
t:: 	 F: Plostkit t-värmebeständiq 

G. N ickelhvl so 
H. Sv€tsf og 


Förstorad d iod igenomskörning I. Fö rte t ko porl r · d 


GENERAL . ELECTRIC 

SVE NS KA A KTI EB OLAGET T RÅDL OS T ELEGR A FI 
Te l. 23 20 05 	 S T O C KHOLM 32 Tel. 2320 05 

\ 
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THE TElEGRAPH CON DENSER ca., lTD. 

LONDON - W.3. 

Papperskondensatorer - Elektrolytkondensalo, 

rer - Glimmerkondensatorer - Keramiska kon

densatorer - Specialkondensatorer såsom : 

lysrörskondensatorer - startkondensatorer 

störningsskydd etc. 

Ge nerala genter: 

FORSLID &CD A.-B. 

Torsgatan 48 STOCKHOlM Tel. 3375 45 

TELEVISION 
021.397 
,,;)5 ':10 ,:! 
Se r ef . 219.1. 

021.397 : 621.3()(j.GGSl !G'l',2 
Se r 'f. 257, 1. 

621.397 (03 ) 201 
Huk. t eln . E : 'l'clc ,' " ivu D i 'lloua ry - { . 
(A) Rauio-Electr onic s .A p ril (1050) vol 21 nr 1 
:'; 	 :1:3 . 
' VJlII ' nI:latllr lcxlkon fö,· t ' lov i6I0'n , tJll rtle III, 

lc n. Omfatta r 
Monitor. 

orden U o ri.,<l nl:t l flybllOI< -

621.397(031l) 268 
Buk.leln, E : ' I' '1cyl. lo ll Did lfrJJ nry - 5 . 
(A) Rad io-Elcct r ollic~ ~aJ (1050) vol 21 n r 8 

ti 38. 

~ompnldu { 1!rIexlk0 n rör td evi s ion, femte d c 

ICIL. Omfa t ta r or dc ll YloJlOehromatle SBI\' 

tuo th. 


(m.39i(O~8) 269 
Bukst.·l n, E: 'l'tIcli slou Didio nary - 6 . 
(A) Il u u lo -E lect l'oulcs Jun i (19::;0 ) \'0 1 21 nr 9 
1'l :):!, 
:\o lllell klll t ll l'I ~xlkon fÖ l' telev ision, sjätte o ,·h 
~i"l a (\,~ I "IJ . Oml'a tta r o r d ' n t:;cannlnll' - ro i<~ _ 

BildSUllilltalliS . tining ol'h -uppdelning 
(;21.397 .6.'\3 .1 	 ~,o 
T ple\' isi o n CUJIlCrll TuJ lI :::: . 

\B, Wl r~ le~' W orIU ~aj (lU50) ,....,1 :i6 ur ::; 

s 1G2/105. 

Ar ti ke ln lJes kril'l'r llouslrllkl ion och fa b rika 

tio n {LV kam cn\lJUtl r{) r för r''"-' l e - f o-n . K . k. 

orlil'\ oIl . 

7 lo togr " 1 ~ ('IH.: ma(jg . 


Sällda.rstationer 
021.307.72 271 

Popkln-Clurman. J R (W2L . 'P, H azcl tln l.' 

fllectr. Co rp .) : SlmpJirk tl IIllm 'l'V Station - 1. 

(A) Radi o a nll T C'le,"1s1o u :'{ew s Maj (1950) 

" 01 43 n r 5 ~ 3<1/ 38. 

l~ ulI ~tll nd i g b es k r h' nlng- nv en tel C'v ls ionssl1n 

.1ursttt tl oo f ör ama tör lJnn:c. Oilngse radlode 

!>tlj c r använ ll'a s ocll kos t ll ll,lerun ii ro r elatl,·! 

lUKa . 
:1 totogr.. 2 hlock 'chelllota , l Sl'll l' ll1 Il . 5 tig . 

http:021.307.72
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Surplus 

TUllin~ IIlit TLiB .. 35 : -

TlI llin~ lI lIit Tl"6R 26 : 50 

TIming ll ll it Tl""~ 2(; : 50 

Tu niII!: ullit TUm 26: 50 

TUll' I: tillit Tl"26B 22 : 50 

Osdllogra f AI\ / :\'P:\'-I 12;3: 

HF·ill'-' l"lI lIH'lIt, )2.\ .. R:

Bl'gä l· llrislista h ill! 

VIDEOPRODUKTER 
Box 250fir; Göteborg 25 

Radiorör för alnatörer 

och industribehov 
Xedan -t1I 'uue typer äro uya, indi.ldu
elit förpa ckade och äljas med full 
garanti o h u tbytesr1i t t. 

pr ~t . kr. 

T ,1I807 .. .. .. ........... , .. . 9: 50 

» 6AC7, J.<,,")2 .. .. ...... ......... 6: 50 

;I' 5 .... ..... ....... ..... 35: 
> 6 L;; ..... .... ..... .... .. .... . 5: 50 

> 9:>5 .. ...... .. ... ... 11:
» 9002 .... .... .. .... .. .. .... 7: 
~ !lOOa . . . . . . . . . .. . . .... . .. 7: 
» 2X!! .. .. .... ...... ....... ... ...... 10: 50 

) lN4 Kl'isla lld iod ...... 7 : 50 
» 7475 tabilisa torrör 3: 50 
» RT V 280/40 StnbilisntolTör 10 : 50 
» TR 10,") StabilisatorröI' 10: 
1> YR 150 Stabi1isatorrör 12 : -

Bilvihra t rer 4 stift, G och 12 

10: 60 

Sänd rtr:msfonoatol' Primär 110-220 
vojt ...,ekundiir 2 X 1200 yolt 400 mA, 

105 : 

AB Gösta Bäckström 
E hrensvärdsgat.an 1-3 


St.ockhoJm K . Tel. 54 03 90 

~~------________________________.J 

34:2 

FYSm 
53;').31 : G21.:{06.11.02fl.03/ .Q4 2":2,1 
Rro\\n ••J , Jones, S S D (n adHl' H cseurch (ln d 
Den lopment E'lllbl, ~[ inl,tr r of Sup pi )") : 
:\.!iCl u \\ Ily e Lenses - 4. 
(1'; ) B1cctronic Eng inee r ing Juli (19:10) \"u l :!Z 
ur 2U\! s 26'1/268. . 
Art ike ln ut~ör ~n fo rtsHtl n lag pil b p kr l -
ningen av OlJ tik för .mikro \·ngor i jlln inUII1 l'("t 
il \" E1C'clroui c Engl neering. 
Jfr n ·f. ]96,1, 220,1 och 221,1. 
8 fiS· ., 1 kUl"\"l1. 

ELEKTRISK ENERGIO~IFOR~INI;o.;G 
021.30G.GG8.21 
1:21.31 L63{ 273,1 
Ca tol<lo. J T: 
Inxcd Rias . 

SeIcnluln R l'C ti rtcr. Silll l'llfy 

(:~) Rallio- Elec tronics Juli (1930) \"01 21 n r 10 

~ [:tO~der f(jr iistl1dl omm anue av fust n~g- a llv 

;.='Hllerfö rs pänning med Rpilnn ln p-ur, u tta~nn 

fr an ord ina r ie strömkHllau genom sele nllk 

rlld.tl"c. 

1 ng., 4 scltemufig, 


ELEI\.TRISK .l\IÄTTEKNII\. 
G~ 1. 317 .~.H ~ 621.317.335 2~4 ,1 
RakeT, G T (B rills h T elceOUl IlLl1l1i r otl ous R e

"<,a r"II, L tu.): A dethod tor t he ~lcas u rcmcn t 

of CapRcltance a nd Hes istnll ce. 

(1': ) J-:l cc trollie Eng ln(>(' rlng J uli (1!);J0) '·01 22 

Il r 209 s 280/28-3. 

Bn elektrouisk metod för mi;tn!n:; n'· kapa

('i tanse r och r es istans('l'. 

::; f1 g. , l kurnl. 

021.317.3;;3 
(l~1.?'96.G1G.17 275,l 
Thompson, E J : l'; qunre ' Va'·e Analy, L l~ or 
.\ uI1io Ampli fi cl·S - 1. 
(A ) Rntl io -E1ec tronlcs Juli (19GO) "-01 21 nr 

JO S !')~/53. 


N ågra eukla pro\"lllctodc r för Irli:; f rckv nsför 

at1i J.' k ul'p. m eclc lst kanb·i1g!3ge U€ l'n tr) r . l!~ örs ta 

(Ielen hc. krlvcr kUlltvilgen s nalu r . 

1 fotogr ., 8 flg ., 1 ,chcma, 1 tabell. 


G21.317.72~ .8t 270 
Turner , R l ' (KGAl) : Vac u llm -T lI bc VoHme 
t0r Klt Ha" Interesting- lr~al tl re ~ . 
( A ) Rad lo-Blect ron i c~ Juli (1050) yol 21 n r 10 

B 38/39. 

Beskrivnin g- nyen byggsats tllr rÖf\'o!tmOlPr 

med god a c~cnskaper. BrY g"g" koJlp lad Ins trll 

tllP.otu tgån g. 
3 fotogr., 1 schema, 1 tabel l. 

G21.317.725.8H ·'- 621.396.6H;'11 277.1 
W"tk ins, L C Jr (W5JXO): An Audio O,eil 
lator and V .T.V.M. 
(A) Rauio and Televis ion Nc\\·s Jun i (1930) 

'·0 1 .j3 nr G s 68/6!)/ 70, 1:l, 7-1. 

K o nstrl1ktlonsb,," krivlllnl; av en 11Igfrck vc ns 

oscillato r a v RC -typ J1Imt" en sa mm anh y;;-gd 

r(in'ultruete r ay f ör stä rkande typ.

a fo t ogr., l schema. 


021.317.725.81: 218 
Ojettillg, J : R prvOltmcter for J ae,·nspacndi ug 
Ol-!: LI~ - VekHc lspaending. 
(D) Rad io Ekko Juli (1950) \"0 1 13 or 7 s 

109/111 . 

Koostruktlonsbe,k ri vnin g nv en l"önoltmc 

ler uv fö rs tä r kunue typ för Iik- och ,ii"el 

spfinning. 
l fotogl'. , 2 ii I", 

621.317.733 270 
Dudloy , B : An Impedance Bri(lge (or Less 
tbu n 'l'en Dollars . 
(A) QST Juni (1950) vo i 3-! nr 6 s 1\l/2~/24, 
100. 

Konstruktion"beskrivnlng- nv en e nkel och 

bIllig ruUtbr yggu föl' mUtning (l" r es lstao se r, 

Induktanser och kapacitanser. 

2 fotogr., l schema, 2 scbemufig., 1 tabell. 


621.317.7;;" 280 
von Guericke, O : A Midge t D ou blc-Trace 
Seope. 
(A) Rndlo -Electronics Juil (1950) vo l 21 nr 10 

S 44/ 45 . 

K o r tfa ttad beskrivning aven katodstråieosell 

lograf. I nhyggd multivibrator fun gerar Bom 

s tr å lomkopplare. 

2 fotog r., 1 fig ., l schema, ;I osc illogram. 


621.317.755 : 621.396.G15.17 281,1 
~lll()kay , D ~I (W hentstone L abo r ., King '. 
Co llege ) : Time Base Expansion an d Compres 
slon Clrcults. 
(E) E1ectronic Eng ineering Jul! (1960) vol 22 
nr 269 s 284/ 285. 

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

NATIONAL 

har ~ ( o r t ul" \"a l ay radiocjphu. 

Pott'Jltioll1etel' av för ,; lklas,; igt f abr i
kat , ([jametr' r 2;; mm. Lagerföras i 
y,i!"lIen ; 
3 OUO- 23 000 Q och 0,1--0,2::>-0,::;--1 
j)Ieg Q. 

Brllttolll"is 1\.1·. 4 : 25. 

LeyerallS frå n lager titl liigsta priser: 

Elek tro lylkolldellsat(,rer 
i\Io t~L:\ nd (kol- och tr;lclUlldacle) 

Iimmer- och pnl'perskonclensnlorer. 
H öglalare m. ID. 

S upplementkata log ;:;1 utkolUmen, sän 
(les p 1\. begä ran. 

NATIONAL RADIO 
:\Iålargatan 1, StocIdIOlm. Tel. 208662 

~~______________________________.J 

AMATURKURS 


RADIOTEW\U\. 

och 

PRAICTISKT RADIOBYGGE 

Fij!" ta brevet, innehållande bl. a. en 

ill truktlonsku rs telegrufi jämte 

schemor och byggnadsanYisningar för 

ö\'ningsapparater etc. sändes 

GRATIS! 

ulan nrlgon som h€lst förbindelse f ör 

Ed er. 

Med-3änd 40 öre i frimärken till porto 

och expeditionsl-.-ostn oder. 

AB BEVA·TEKNIK 
Linköping. 

http:621.396.G15.17
http:021.317.725.81
http:G21.317.725.8H
http:G21.317.72~.8t
http:l~1.?'96.G1G.17
http:021.30G.GG8.21
http:G21.:{06.11.02fl.03
http:53;').31
http:Ehrensv�rdsgat.an


ALPHA 


.\lpltus t rimstomIlle typ }I' i i r Jl ugo l 

för El' som ba r stora krav på k~alitet , 
känslighet ocb sel ekti~ ite.t i trafikmot
tagare ocb liknande. Men ii ~en för 
olika slag av oscillator r och mäla )) 
para te !" är Alplws trimstom Ule t yp F 
idealet, t. ex. i den numera vä lkända 
clapp-oscilla torn, där högt Q-värde 
fordras på spolen. 

Som exempel på Q-värden som er 
hållas med t yp F kan nä mnas a t t vid 
mella nfrekveus transfor ma torer för 470 
kp/ s erhålles et t Q-vä rde av ca 400. 
Härvid används 9G va rv litslråd 20 X 
0,05 . Vid mellanfrek,~ensen 1600 kll/ s 
f år ma n et t Q-värde a v ca 300 ," id 30 
varv 20 X 0,05. De nämnda yiirdena 
erh ållas utan skärm. 

AKTIEBOLAGET 

trimstomme typ F 
för högt ~ -lJärde och låga förluster 

ALPHA - ETT LM ERICSSON - FÖRETAG 

Sundbyberg - Telefon 282600 

Nummer ett 
bland

Il engelska fabri,kanter 
"60 I 

' 0 4J, g il/are 
. ,.el" 
.~ _ (1) '9 

•, . (!!) UTGANGSTRANSFORMATORER 
AV HÖG FI O~UTlT 

"'" H 

GOODMAI'!S INDu;:, I RitS 1I D., lancelot Road, Wembley, Middlesex, Eng . 


GeneraiagenI : A B Gösla BäcksIröm, Ehrensviirdsgalan l - 3, Slh/m Tel. 540390 


35:2 



rfär 

nyheter 1 ra rammofonmöbler ... 

slJroschyr över , 'åra 
lnforura ~le tli:l~ottagore, elgro.ro 

luofoner ocb d~r vi förut icll arO 
rå. platse r, t gas omlJud c'" 
r epresente.rade, an fl,. 

en.amför->iljIH~. RADIOFABRI:K 
T.JERNELD· · Stockholm 

HudiksvnllSgataD 4 

\ 
SPECIALERBJ UDANDE! 

4 si. ?5-wallsrör 1625 
'Western Electrics förpackning 

Kr. 15:-. 

2 sI. 125-wallslrioder 826 
R CA förpackning Kr. 15: -. Ker. 

hållare Kr. 5:-. 

TU5 - B aVSlämningsenheler 
inkomna. De flesta ha ytte rtådor. 

Endast Kr. 35: -. 
Inspelningstrild säljes kilovis. 

REIS RADIO 
Polhemsplatsen 2, Göteborg. 

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

För yppersta ljudkvalitel ... 

B A R K E R konserthögtalare typ 148 a. 
Ger hela regb tret :,;),·- 10000 p/s. Se Wireless 

World. bl. a. dec. wn och juni 1048. 

Pris netto lir. 235:-. 


PARYR IDGE utgångstransformatorer: 
':VWlunlsoutransfurmato rn, tiUverlia<.l en!. WiI~ 
hamsons specifikationer i W. W. aug. 1949. 
Pris, i pliHk~pa. netto Jir. 109:-. 

High-fidelity push-pull transf, PPO-serien, 
Frpkvensom r. 10-20 000 p/s vid OJ; db ned~ang. 
Effekt 12 W för 0.5 'I. di st . vid 50 p/R. c 

PPO/ 1 primiirimp. 8000 ohm anod til! anod . 
PPO/ 2 primärimp. 10000 ohm a nod till anod . 
Sekundärimp . kan l<opplas fö r 375 och 15 ohm. 
Pris, i plåtkApa, netto lir. 07 :'-. 

GRAMPICS, Åke Janzon II. Co 
StockJlOlmsvägen 6, Djursholm. 

BYTEN OCH FURS:tLJNINGAR 

Under denna rubrIk införas radannonsor tlll 
ett pris av kr. 2: 00 per rad . ånnonstYlJen lir 
a"sedd endast för amatörer och för enstaka 
försälJningar. Firmaannonser mä.ste hu.n~isn9 

till våra övrigu annonsformM. 

Till salu: KOl'tvugsanlilggning, luil. biirbar, 
tredelad, komp!. sa mt UKW-anliiggning 1/2 w. 
mil. mod. I bästa skick sälj. b!ll. Sv. t. "DKW 
-1\:W", d. t. k. f. v. b . 

TIll salu : Hallicrafter SX-43 mottagare samt 
R-H llög t:llare, som nya, siiljes till högs tbj u
dande . .Anb u d Ull "SX-43", d. t. k. f. V. tjo 

N tl"'TU l,;ulJplillg-smeb)c\pl" för åstadkom mande 
a v'" klppfrel<vensspiinningar a,· olika form. 
~ :isom hoptrycl<ning eller nt b redDln~ av kur
yan. med utny ttjand e a,- ";)Iiller · effooktell". 
4 schemafig. 

621.317.7G2.0~!H/M 282 
PaU"tz, H: Exte uded-ltange Test Osci llator. 
(A) Radio-E1eetronles Jul! (1%0) vol ~1 Jll' 10 
s 36/37.
Be::; l.:ri yni ug- iJX en signalgenerator föl' frek

\'c nserna 20 1)/8 till 700 kp/ s, uppdelat pli fem 

onlr ~1 cJen_ L;1g d.i sto rtion och jämn utglln~s~ 

spiilluing. 

3 fo togr o, 1 schema, 2 flb'o 


RADIOTEKNII{ 
G21.39G.11.0Z9.G3/ .fH: 33G.81 ~ 'j 2 ,2 

Se ref. 272,1. 

621.396.0 
621.396.622.63 283,1 
Turner, R l' (KGAl) : New A[ll)lIcatioJls fU l' 
Crystal Diodes. 
(A) Radio and 'l'eleYislon News Juni (1030) 
" 01 43 nr 6 s 64/ 63. 150/151.

BeskrIvning av n åg ra anvUndningsområden 

för geranium-kri~talldloder. 

2 fotogl'., O scbemafig. 


Oscillatorer 
621.396.015.11 +021.317.72.:;.8·l'i' 277/~ 
Se ref. 277,1. 

621.317.3;Jg 
621.396.613.17 Z7,).~ 
Se ref. 275,1. 

G21.390.G1:5 .17 28* 
Dexter, G: Easily -Bullt 10 kc . to 1 mc. ,[nlti 
vibrato r. 
(A) Radio and Television NelYs JlIlIi (10GO) 

vol 43 nr 6 s 7G. 

Beskrivni ng aven enke l oclJ 1,itthY ."·.~·ll multi 

vibrator m ed två "frekvensomr;t(\en" (10 kp/s 

och 1 Mp/s). 

1 sche ma. 


621.396.615.17 : 621.317.750 .e8l,'! 

Se rd. 281,1. 


621.396.613.18 280 

Schmidt, C R (Aanalysis Ins tr. Co. , Io;ast ra

ter~on); Frequeucy Division with Phasc

Shift Oscillators. 

(A) Electronlcs Juni (1950) yol ~3 nr G , 

111/113. 

Be~kri\"ning av nrlgra frekvensc.lelarkopplilJg-ar 

med RC'osclllatorer (multiYibratorer). 

1 fotogr ., 3 schemafig"., 2 kurvor. 


621.306.615.18 286 
Bryan, H E: ],'requency DiYiders. 
(A) Radio-Elcctronic Engineering Ed. of 
Radio and 'l'elevision NelYs Juni (1950) vol U 
Ill' 6 " 7/8, 30. 
BeskrIvning flY några no~g-ranoa frekn?ns

delare av olika type r , llu 'udsakli ."t·n för hug

f rekvens. 

3 fig .• 2 schemaflg. 


Modulering 
621.396.618.23 287 
liirby. il D B (Lat0 of Standard '!' Ql e phones 
and Cables, Ltd.); The Single-Sideband Sys
tom of Radio-Communtcat1on. 
(E) E1ectronic Engineering Juli (1030) "01 22 
nr 2ö!l s 2;;9/ 263. 

Hedogörelse föl' enkelsidbands-modulering-ens 

princip s amt en del apparatur för module

r ing av denna typ. 

S Hg., 2 lJlockschemata, 2. fot og r. 


Demodulatorer 
G21.306.G 
621.30G.G2~.G3 283,2 
Se r ef. 283,1. 

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

eRA IOLIN 
Allvände" sQ,lan lllcrngR iir tillbaka u lay 
radioserv ice \'e rl~::;tid c: r un , armen och mari~ 

nen, radio fa brikerna m. fl. ocb lir erkUnd 
som en ver kligt fu rsU; lll ss ig kontaktolja . 
Pla ~kof om id .:.!l'um , Omg. kyerans. 

• 
DUCATI 
Elektro lyt-. g li mme r  och vuppcrskou den· 
satarer. 

• 
LEDNINGAR 
Elect ro ll -" "I re (Il ed lednin gskab el) 
PV ; ODVK-plaHlc 
RK...'i: -plast lc, ut.' lbur 
Skiirmad nedledning 
Sldrmad piek-up-J;abel. 

• 
Nytt k ala logtilltigg utl\OU1w i~ ( ~~indes eD
dast till fir mor inom branschen) . 

Ord(lf ll JHl fl l' 30:  laono l' netto lerercn-ls 
mot postfiirskott eiler eftcr]<rllY. 

TeL 174080 

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

AB STOCKHOLMS 
PATENTBYRÅ 

Zacco & Bruhn 

Patent 
Varumärken 
H. Onn, I. Stäck 
E. Holmqvist, 
N, Ladeldt 

Grtlndad 1878 

Medlemmar try S,'efuka Palenlombuds/örelJingen 

CENTRUM STOCKHOLM 

Kungsgatan 36 - Tel. 1.3°970 


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

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


€l
Dag- och aCtonskolor . Ingenjörs-. verkmästare- och förmansexamen. 
Teleteknik med radio- ocl\ radar teknik . l\Ias liinteknik m ed verl<stadsteknik. 
Låga levnlluskostnadcr: 100 kr. lUgre IJr män. iin i StockllOlm o. Göteborg. 
ModerJlI' kursplaner . Höstterminen börjar 1 sep t. NHrmare upplysningarijiK I pil begäran. Angi\" fack, praktik. äldc r m. m. Aberopa denna tidning. 

l\Iurmiistnrel:atnn 9 A - KöPING - T el . 11316. 
INGVAR LJLLJEROTR. CivilingenJör. Rektor. 

~-------------------- ---------~------------------------------------~ 
36:2 


http:621.30G.G2~.G3
http:621.396.618.23
http:621.306.615.18
http:621.396.613.18
http:621.396.615.17
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GEr ERALAGE T: 

PÄR HELLSTRÖM 


GENERATORER 

i 

.f' 

TYP 

HI 


PRIS 
Kronor: 
390:
NETTO 

TYP 

E2 


PRIS 

Kronor: 

480: __o 

NETTO 

TYP 

B3 


PRIS 
Kronor: 
600: 
NETTO 

TYP 

B4 


PRIS 
Kronor: 
1.050: 
I\'ETTO 

Spannmålsgatan 14, 

Frekvensområde : 
Noggrannhet: 
Skala: 

U ts pänning : 

Maximal distor· 
sions/ri effekt: 
Distorsion: 
Spänningssteg· 
ring vid kantvåg : 

Nätanslutning: 

Dimensioner: 

Vikt: 


Frekvensområde : 

Noggrannhet: 

Modulering: 

Utimpedans: 


Utspänning : 


Strålning: 

Skala : 


Nätanslntning: 


Dimensioner: 

Vikt: 


Frekvensområde : 

Noggrannhet: 

Modulering: 

Utimpedans : 

Utspänning: 


Strålning: 

Skala: 

Nätanslutning: 

Dimensioner: 

Vikt: 


Frekvensområde : 


Noggrannhet: 

Skala: 

Utimpedans HF: 


Utspänning HF : 


Modniering: 


Utspänning LF: 

Strålning: 

Nätanslutning: 

Dimensioner: 

Vikt: 


Begär offert 

AGENT RFIRMA 

GÖTEBORG Tel. 132832 0.132826 

15- 50.000 pi s i 3 band. 

±l %, ± l p/s. 

Totallängd 457 mm. 

Mikroinställning 12 : 1. 

Sinusviig eller kantvå g; kontinuerligt inställbar för 

sinuskantvåg 200 I-,V- 20 V±l dB, kantvåg 400 f.i.V 

--40 V eller 800 f.i.V-80 V frän topp till topp. 


0,25 W över 2000 ohm. 

Mindre än l % vid 1000 p/ s. 


90 % av toppvärdet uppnås på mindre än 3 fiS vid 

10 kp/ s. 

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

34,9 X 27,3 X 20,3 cm. 

6,4 kg. 


100 Kp / s- lOO M p/ s å grundton fördelade på 6 band. 

Garanterad t ill ±l % . 


30 % vid 400 p/ s. 

L 75 ohm för variabel HF·utspänning samt anpass· 

ningsenhet för 37 ohm, 10 ohm och standard univer· 

salkonstantenn. 

2. 50 ohm för fast HF·utspänning. 
3. 0-25 kohm för variabel LF ·utspänning. 
1. HF kontinuerligt variabel l flV-lOO mV. Utspän· 

ningsvärden erhålles å direkt i 0-9 V graderad rea· 

cord potentiometer samt precisionsdekad i 5 steg som 

multipler. 

2. HF fast uttag l V. 

3. LF kontinuerligt variabel 0-12 V. 

U nder 3 flV vid 100 MP: 3. 

Belyst. Längd 760 mm. :Vfikroinställning 10: l samt 

direktgraderad för varje fr ekvensområde. 

110-210-230- 2.30 V. 40---100 P ' , . Effektförbruk· 

ning 20 W. 

33 X 24 X 18 cm. 

Ca 7 kg. 


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

Garante rad till ±1 %. 


In· och utv. , 10 och 30 % 400 p/ s. 

Konstant 75 ohms stegatt enuator. 

1. HF lf.i.V-100 mY. 
2. LF 400 p/ s, 0- 9V över 10 kohm. 

nder 3,"V vid :-'lp/ s. 
Mikroskala l : 25. 
40---100 p/s, 100-260 Volt. 
31 x 34X 26 cm. 
Ca 12 kg. 

Mod ell A : 100 Kp! s- 70 Mp/ s i 6 band. 

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

±1 % . 


Direktgraderad. 

Anslutningska beln reflektionofritt avslutad med an· 

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

samt standard konstantenn för mottagare. 

l .,,\V- ]50 mV ± l dB till 30 ~1p/ s . 


1 ." V -100 m V ± 1 dB 30-70 Mpl ' . 

Kontrollerad med kristall voltmeter. 

Inre: 400 p/ s, 0-50 %. 


Yttre : 100-10.000 pi s, 0-80 % . 


Modulationsgraden kontrollerad med kristalll'oltmeter. 

400 p/ s, O- L> över 5000 ohm . 

:Mindre än 1 !-,V. 

110-210-230-250 V, 50-100 p/s . 

33 X 30,5X l:i cm . 

Ca 12 kg. 


IIW rl närmare upplysningar. Omgående leverans. 

http:110-210-230-2.30


INSTRUMENT för SERVICEBRUI( 


SIMPSON MODELL 260 

20.000 olJm P"I' " olt likström 'ldl ] .000 
Ohlll pr volt yäxelström. 

:\Iätområc\ell ; 
Likström 0--2,;:)-10--:'0-2::>0-1000

;,000 volt 
100 I~." 

0--10 -00 ill.\. o ("1! 10.\'1111 
Y,i xelströlll 0--2,;)-10- .")0--230--1000 

GOOO volt 
)1ot:;tiiud 0- 2 KohLll 0-200 KollIll If 

20 :\1011111 
-12 + G2 (ID 
Pris Hr. 250: - , Storlek .sO X n:> x 1:\,. 

IlInl. 

l'NIVERSAL 33 

dt .· w.bilt instl'l1mellt 10.000 ohm pi'l' 

"ul t Iik- o('h \'iixelströlll. )[iitomruckn; 
T.i kst rlint 0--2,::;- ] 0-fiO- 2;jO-l 000 

\'olL 
0-300 mY 
O-lOO .ur\. 
lJ-1 - 2.:-...-10-:>0--2;'O 111.\ 
u(' h 0- 1- ::; AJJJIl . 

Yiixplström :.! ,G-10--:>0--2.jO- 1000 
yolt 
0--]00 IlA 
0--2,,; - -1 0--..0--2::;0111 .\ 
och t ] - :> Aillp. 

~[ut8tållll 0- ]0 Kohlll, 0--1 )1ohw, 
0- 100 Mohm 

Pris Hl', 2U: -, Storlek ::>:'; X 110 X JGO 
mm. 

\'OLOMETER modell lO.} 

20.000 ohm [Jr yolt lik- oeh ]000 oh,,: 

pr yult , 'Hxplstriim . 

)Iu to illrtlden: 
Likstri)1II G-()( :lOO--GO( ::000 y,,~! 

l}.-GO-GOO mA 

Yii xelstrOim G--GO- :WO--GO :lOOO 
yolt 

G-CiO--fiOO m.\. 

~[UlHliillll 0- 20 Kollrn, O--~W ~Iohll' 

I'ris Hr. 198: -. ~ torlpk 72 X172 A 1;{.-, 

111m. 

TESLA SIG:\ALGE~ERATOR T!\I 534 H 

TEI{NTSH.'\ I)ATA 

Frek\'ell~olJlrii de fl-1 Kl'-:U :\1 (' . 


Xog:~rD.nllbet ± 1. °io. 

\ · tilllpednlls 1000 ohm "id kOllstant \lt,;p~inlling . 


O-JOO ohm I1I0<l 2.:;0 pf ~(>!'ie l;onilel1~ntor "ie! I'>n inllPI lIt"pii,, · 


ning. 

III l>yg.~ll l,olt;ln,k 1'(,llsusei!la till' fiit' 400 P/ ~. 

Stab ili t.et lJ,ittre iill 0.01 010 v id ± JO % lI iit"piinn illg~\'nt'iali" llt'r . 

Rörhes tyckning': l sr. EF22, l ~t . ECll :2]. l ;;t. •";1,1]. 1 st. 7../7,• . 

Xii I~pii Ilning "1Il k()Pl'1illg-~ha l ' för 110--2-10 1'011'. 

k'yprc,>ras kOlli pi e! l' IllPll Ilii t- 0('11 lllii tsladd . 

Pl'is nr, ii5U: -, 

AB GÖSTA BÄCI(STRÖM 

Ehrensvärdsgatall 1-3 Stockholm K TeL 540390 växel 

http:Stabilit.et

