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CBe CRight with 
OHMOTIE 

omkopplare 
kunna erhållas i 1-, 2- och 3- poHgtOIHlMOTE utförande, 2-12 vägs och 10-100 Amp. 

Reglermotstånd 
25  50 - 100 -150 - 300  500 watt 
0,5 t. o. m. 10000 ohm från lager 

75  225 -750 -1000 watt 

på beställning • 
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Norr Mälaratrand 62 Tel. 52 06 85 växel 
STOCKHOUI 
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tlNDNINGSMASKINER 

SLÄTLlNDININGSMASKIN 
TYP 

Tråddiameter: 0/04 - c :a l mm 
Spindelhastighet: 400, 530/ 800/ 1250 och 3000 vlmin 
lindnjngslängd: max 150 mm 
Max diameter: 125 mm 

KRYSSLI N D NI NGSMASKI N 
TYP 

lindningslängd : max 25 mm 
Max diameter: 75 mm 
Sex typer av krysslindning kan utföras 

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

~~ INGENIÖR SF IRMA 

STOCKHOLM Tel växel 44 99 90 



net fä lt e" .j, cm längJ och mer! en f~ lt ~t y rka 

ra 12 gauss. Doktorn skulle beräkna elek tro· 
nens riktningsändring i magnetfältet. Elektro · 
nens massa är 9,11 '10 ~ ~Sg och de.;;. lad d niJl ~ 

.1'.801 . 10 10 c.s.e , 
Lh elektronen pa"crat dpt e1" ktri , ka Eilt, ·t 

har den en ha, tigh et v som be:; täm ö ur 
1/~m li '.! = eV 

Jaha, kära läsa re. ::i ii var det di! dag , a tt 
gran;;ka 1951 år, för~ t a problem och lösare. 
Lö;;u ing,fliten har varit god, och J et är Lik· 
, tröm glad för. Vi Ö\W"" till problem en on1('
d,·lbar!. 

I problem 1:\ hade Ludvig försök t få GaJ
Ierti tröm at t best.ämma inre res istansen i en vi s~ 
typ av d ement LU ·d emk :en 1,33 volt. Han fick 
vela, 'att om man seriekopplade;; st. sädana 
dement och mätte spänningen med en v i s~; 

\ oltlllcter, vi:;ade denna 5,77 volt. Vändes ett 
av clelll(>ntcn i k dja n och inkopplades sam· 
tidigt ett 11l0!f;tand på 100 ohl11 i ser ie med 
\oltmct(,r!1 , vi ;; ade denna i stället 2,95 vojt. 

I första fallet är emk :en för heJa keJjan 
;; ' 1,33 = 6,65 vojt. Kall as det sökta ime mot· 
,< ttindet för R i och strölllm n vid detta lillfäJle 

,'rhåIles i J 

Strörnluen i andra fallet mä vara l~. ) {an 
!dr clå 

5R i ' it-lOOi~ = 3,99-·2,9') (2) 

:\1an imer vidare a ll de båda avlä"ta , pän· 
ningarna måste förhUlla , ig som dc häda 
strömmarna 

i/ i2= 5,77/ 2,95 (3) 
Hyfsas ekv. (l), ( 2) och ( 3) erhiil1e ~ e tt 

enkelt ekv. syö t. som ger lösningen R,=15,3 
ohm. 

Korrekta Jösningar till della problem har ill 
_än ts a, herrar L ennart Widell , Linnegatan 78, 

Sthlm; Bo Lalllm, Kar,torpövägen 26, LonlIna : 
och Lars Galldils , Olof Skötkonull gsgat . 62, 
Göt eborg. 

J. prohlem 2 B har rlr Fält få tt nagot att roa 
sig med. En elektron från en glödkatod g',
nOllIlöpt" Iön,l ett accelererande elektriskt fält 

där m = dektronen massa, e= uc'8 lad dning 
och V=fält cts potential.-killnaJ. I rl ella fall 

2eV ' 2 . 4,80 l . 10- 10 . 1 000 
1; = \ -;;:;-= \ 300. 9,11 . 10 ~ ~ ~ 

= 1,87 .100 (:\n " ek 

Det lllugnetiAa fältet tvingar elektron en att 
röra sig i en cirkulär bana vars radje r hl" 
, läms ur jämvi kt C' n mellan cen trifugalkraft 
och magneti sk avlänknin"skruft ( se fig. 1) 

(1) på 1000 volt o,, /t därefter dt transvers,>lIt mag- mv~ . ·r =eHv 

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

o 

en PALITLIG omkopplare. • • 
Det har \'i~at :-; ig at t fe l >;Olll ll\lp ~t:~l i etl. i1l s trullH~nt e lll'r en apparat ofta 


orsakas a\· en bristflillig omkopplare. Felet lir kl1n,'ke ,!\'hjälpt ge llOlll ett u tbyte mot 

PU ny, men är tlock fnll ,,;t.iinrligt onötligt om man \',iljer en prtlitlig omkopplare redan 

'f r rlll början. 


Yå r nya LG-omkolJIJlare omfutlar (' n typserle med rika yal'iation"möjlighetl' r 

ifr,lgu om autalet kontak ter. sektioner och m odeller, _uml idigt ~Ol1l kons truktionen 

ur syn nerligen r obust och krnftig, Kontaktfj iide l'l1 bcst'lr u \· e tt antal suellskul'll:l 

fosforbronsfjädrar, Yilka t ry 'Im m ot koutak t;ytan, Illeda n deu a udra ii llden glitle r 

mo t en ringformig metall»ke llu. Denna utformning UY kon tak l:.;egmelltct medgpl' en 

exakt och t illförlitlig gåug, e t t ringa kontaktmotstCllld oeh ett h iigt koniakl lrs-ck. 

Egenskaper, ,'ilka ulla ;iro lika llötly iill(1i~a, om cn omkopplare skall kUllll Ll moti'\'urn 

kundens ansprå k. 


LG-omlwlJplarells stora brytföruläga, il .\.. Yid 230 Y., öppnar etl yid~trliek t 


användningsområde fl'flll ins trument nv allu Sin g, SlLSOlll Oscillogrn.fer ol:h Hiirpro· 

\'are, ~:I SOIl1 Yiiglängd~omkoP!lla re i- rnndratliollJottn gUl'e och siinclul'e till mer eHl'kt· 

krä vande apparater ~:lso ra re.~lertransforlUl1 tore r och rl'glerBlot:stii n<l . 


Ring eller skriv till oss och vi sända en broschyr med n,inllare upply~ningul' . (JrnkOPI.lar" typ LG·2:~:!. 

Omkopplilrc typ LG-l ~!2. 


U tföl'd Jllt'd 1 foieldion och ~.~ 

k ontfl.kter. 

Utf~jrd med 2 sektioner odt 
'!2 kontakte r i vilrJe s e.ktion. 

1'0\, ~iirskild beställning' kn" 
I~ G-ornkoppla rell utföra'!, från 
1--6 seldioner nH~d ÖJl~kut, 
a nlal, Ul))> till 22, kontukter 

i , 'u.rJe ~ektioll. 

\~--------------------------------------------------------------------------------------------.~ 
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Använd 

Varför besväras 
av nätspännings
variationer? 

J 

KONSTANTSPANNIIVGS-TRA~SFORMATORER 

Transformatorerna reducera spänningsvaria Transfo rmatorerna utfö ras normalt i 6 olika mo

tionerna i förhållande IS/l. deller och ett stort antal typer för: 

Inspänning: 95-130 V eller 190- 260 V, Verka automatiskt. 
50 p/s. 

Fordra varken tillsyn eller underhåll och 
Utspänning: 6, 12, no eller 230 V. 

har inga rörl iga delar. 
Effekt: 4, 10, 20, 25, 50, 60, 150, 250, 

Skydda helt mot kortvariga toppspänningar 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 
och skydda sig själva för kortslutning. 4000, 5000, 6000 watt. 

Begär offert med närmare upplysningar. 

GENERA.LAGE ~ T 

ÄR, HELLSTRÖM 

A. G ENT U RFIRM.l. 

Spannmålsgatan 14 GÖ TEBORG . Tel. 13 2826, 132832 
110530 
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där H är magnetfältets styrka. 
9,11 . 1O-2~ . 1,87 . lOg· 3 . lOlO 

r = mv/ eH - -----=-=:--0-:----;-;;---::-=---
4,801 . 10 10 • 12 

= 8,86cm 

(P = are sin 4/8,86 = arc sin (4/ 8,86) = 26,8° 

Korrekta lösningar till delta problem har 
inlämnats av herrar K Axelsson, Svandamms· 
vägen 10, Hägersten; Robert Magnusson, 
Klippgatan 20, Göteborg; Arne Rose/!, Aga. 
tan 13, Kungälv; Lars Olof Lennarmalm, 
Stockholm och Roland lPesterlund, Göteborg. 
Den sistnämnde kommer även att få sig till· 
sänt S: - som belöning för .. in djärvhet alt 
utmana trion Ludvig, G·ström och Fält. 

Problem 3 A (lätta uppgiften) 

»Titta här Gallers/rörm>, skrek Ludvig 

och puttrade av ondska som en såspanna 

POPULÄR RADIO:s 

Radiolexikon 

del 12 och 13 

kommer inom kort 

i ell jolkkök, dit han såg den arme la&o· 
ranten stappla in med sitt vanliga mån· 

dagsutsccnde. 

»Här är nägonting för dig. En gentle· 

man i Göteborg, ty det finns såna där 
också, vill att du ska beräkna impedansens 
frekvens beroende hos en krets som ser ut 
på detta gräsliga sätUI 

c 

z 

"Ja, ja, käre Ludvig. Det ska jag klara. 
Jag eller PR·lösarna. 
kommer först .» 

Vi få se vem som 

Problem 3 B (svåra uppgiftl-lI) 

Dr M Agne T Fält var förbryllad. Och 
inte bara förbryllad /lian även förbittrad . 
En okänd nidskrivare hade tillsänt honom 
ett problem, som han, nedskrivaren således, 
pUstod s/:g ha knyckt ur en utländsk tid· 
skrift för radioamatörer i nybörjars/adiet, 

och rllt undrade han, fortjarawle nidskr;· 

(:aren, om dr Fält ville visa, om han dög 
någonting till eller ej. Problemet bestod i 
alt beräkna resistansen ml:tt över kläm· 
morna A och B i en krets enligt lig. Ked· 

jan föm/sälles vara oändligt lång. 

När Gallerström och Ludvig k om in och 
såg sin chefs besynnerliga utseende och så 
småningom även fick veta anledningen till 
detsamma förstod de att snabb hjälp mr 

al! nöden. 

»F ort», viskade Gallerström, "Il mobilisera 
läsekretsen. AnTUZrs kommer han för åter· 
stoden av sitt liv att se ut som en rik., · 
dagsman som stirrar på ett sakkunnigbe· 
tänkande om stengärdsgårdarnas betydel .. ," 

för svinaveln.» 

Ja, hjälpen skall vara märkt problemlösning 
3 A och 3 B respektive och vara insänd till 
P OP LÄR RADIO :s redaktion, po"thox 3221, 
Stockholm 3, senast den 20 mars. Lösningar 
med vidhängande kommentarer kommer som 

vanligt i nummer 5. 

Likström. 

\ 

SURPLUS 


AN/APkl oscillograf, pris 145 : -. Begär beskrivning. 	 Tuning unit med några delar uttagna. Oba.! Ytterlåda 
medföljer. 

Dessutom försäljer vi .'lOm vanligt mottagare R1l55, sändare m .m.. r i skickar gärna beskrivningar. 

~~_________V__I_D__E_BO_?_2_5~_6_6R_G~?_'T_~_BO_~_G_~_5_T__E__R___________J 
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P E A R L D-68 är en högklassig 

dynamisk mikrofon byggd på de senaste 

rönen inom mikrofontekni ken. Den är 

försedd med ett flertal nykonstruktioner, 

bl. a. reglage för höjning och sänkning 

av basåtergivningen. D-68 är en all

round mikrofon av högsta klass och fyl

ler de största krav på å tergivning av så

väl musik som sång och tal. D-68 är för

kromad och högglanspolerad. Känslighet 

med transformator - 42dB. 

PEARL 
MIKROFON

LABORATORIUM 
VALLAVÄGEN 5 • FLYSTA 
TEL. STOCKHOLM 36 26 27 

"Örldsklos§ 
PEARL mikrofoner finns i olika 
utföranden och passande alla ända

mål. PEARL finn såväl i form 
av kristallmikrofoner som 
dynam iska mikrofoner. 

förstklassig s rvice hjälper Er 
med reparationer av all t inom 
branschen. PEARL Mikrofon. 
labora torium är enda laboratorium 
i landet med utrustning för mätning 
av Irekvenskurvor ho.'! mikrofoner. 

5: 5 




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

PIERCE, J R : Theory and design oi 
electron beams, D van l'\ostrand Com· 
pany, Inc., New York 1949. (Ingil r i 

o o 	 o Bell Telephone Laboratories Series) . 
FRAN VART LAGER KANNIERHALLA: 197 s. 101 fig. 26 sh eller $ 3.50. 

Förfa ttaren a\'ser att med hjälp av e tt mini·
Emalj . koppartråd dim. 0,02--0,05 

mum av teori ge en god förståelse för meka· 
nismen i elektron strålar, där man speciellt har 

Alla fö rekommande dim. i motståndstråd såsom: .; tor strömtäthet och där effekten av rymd· 

Chromnickel, blank laddning icke kan försummas. Materialet är 
framställt så, att referenser till andra verk icke » emaljerad 
behöver göras. MKS enheter användes genom·

Konstantan, blank gående. 
» oxiderad De tre första kap. behandlar elektronen i 

Manganin, blank elektri skt och magneti skt fält och elektronen; 
rörelse på grund av de krafter den där påver· Motståndskordel 
kas av. Förf. ger de grundläggande ekvatio· 


Högfrekvens-Litz nerna för elektronbanorna, och tillämpningar 

uro företrädesvis valda inom mikrovågsrören.


Begär offert från: Varje kap. innehåll er problem. 
Magnetiska och elektriska linser behandlas 

STOCKHOLM 	 GÖTEBORG enligt den optiska analogien med införande av 
Kronobergsgatan 19 	 Tegnersgatan 12 linsernas huvud plan. Framställningen är in·AB ELTRON 
Tel. SO 79 93, SO 7994 Te!. 186718 	 gående och lätt a tt följa. Avsnittet om termisk 

has tighetsfördelning är särskilt omfattande. De 
begränsningar som introduceras för avlänk· 
ningspotentialer med anledning härav disku· 

teras. 
Rymdladdn ing och dess inverkan på elek· 

tron·kon trnktioncn är också in rråcndc behand· PANEL 
lad och är av >pecie llt intresse för dem som äro 
intresserade al' konstruktion av cylindri3ka INSTRUM ENT l·l ·kt ronstralar med hög strömtätht: t, t. f',X. av 
typ som :lmändes i kJysLroner , \· a n cl rin gsvll~ · 

V:h stora sorter in g 'ör, atl ?\ i lW ll erhi'tlla riir och eIck lronvägTör. Kurvor och diagralll 
de f lesta vanliga typer fra ll Inger. Spcciu l f innas fö r prakl Lk konstrukt ion av elektron· 

t yper leycreras på k or l till . kanoner. 
Boken _kiljer öig alltsa framför ail t fl' ,in 

andra Löcker om cIektronoptik däri, a lt ter·• mi,k h :l light:ts fönl elning och r YllldladJning 
äro .;pcciellt ingaende behandla(le. Man iiI' 

l\Iikroamp.-mctrar frfm 25 1/. .\.-500 p.A tacbam för all en för f. med sakkun skap delat 
MilUamp.-me t ra r fn'tn 1 IllA-500 mA med sig av sin erfarenhet och därigenom un· 

Amperemetrar från 1 Amp.-100 Amp. derlättar för andra, som arbetar inom området. 
Sigvard Tomner. 

Voltmetrar från 0,1 Volt-GOOO Volt 

• 	 LUND JOHANSEN, O: Verdensradio· 
handbog for lyuere 1950-1951. 5 :e 
upplagan. I kommiss ion hos BerIingske

~ljukjärnsinstrument för likström och v:ixel
Forlag, 

ström lagerföres ä ven. Denna nya upplaga av den bland alla kort
\'ågsamatörer välkända och högt skattade Ver· 
densradiohandbogen är i stort sett uppställd RADIOKOMPA'NIIET på samma säll sorn sina föregångare : den 


Odengatan ri6 - Stockholm. inneh1iller sålunda allt vad en lyssnare behö


'l'cl. 31 3114, 32 20 60, 31 00 25. "er \ eta om anropssignaler, siindningstidcr, 


Furts. på ~id. 27. 

Humla iu. ·' l'Uillt'ul 
il:}, 130, 183, 22;:; lUm di:J.UL 

Rektauguliira instrumcnt 

85 X85 mm och 100 X 125 mm. 


6:3 



CHAMPION nya förstärkare 


gör heder åt 


orkester och solister 


Här är den nya orkesterförstärkaren, som Ni 

vantat på. Den ger en intensiv, nyanserad och 

fyllig återgivning av Edra olika nummer. Ni som 

ställer stora krav på förstärkaren, jämför denna 

Champion med andra anläggningar, döm själva 

och väl j den bästa! 

Anläggningen är lätt transportabel en rejäl, 

delbar väska och består av : 

Använd rätt mik rofon 

• 	 Förstärkare 
• 	 Husbondens Röst stora elipsformade 

högtalare med 10 m kabel 
• 	 Kristallmikrofon med inbyggd ström

brytare och skärmad kabel 6 m. 
• 	 Höj- och sänkbart stativ 

• 	 Champion o rkeste rfö rstä rk are finns 
två storlekar : 

25 W atts anlä ggning, pris Kr. 1000: 
12 Watts anläggning, pris Kr. 950:

vid rätt tillfälle! 
T YP RD-4l ' 	 P JOJ-R TLP R-KE-50 

E n dyuamisk mikroEli högkla ~.'j1': kr i~ Bu k rista llmikrofon 
s peciellt.lämpad fö r fon med cardiod1'lllmlkrofoll SIwc i
tal och r efriings:l ng. fon med ca rdiodfore Ilt lämpad för re
K iin::<Iighet - 45 bu. Illad uppta~ningsfriin!;s ltng och mu

K-KB-50 )Iikro:--; ildi le l'gi\"lling:. karakteri .' tik. 
RD-4 MikrofonKiillSlig h N - ;J2IJd . fonhuvud 

111'. 70:-. hu,' ud kr. 170 :-.Ki\l-8 :\Iikrofoll 
hllYlHl lir. !:l0:

AKT IE BOLAGET CHAMPION RADIO 

T el. 227820 (växel)Rörstra ndsgata n 37 Stockholm 

Tel. 123717, 142717Filial: Nordhemsgatan 60 Göteborg 

7: 3 



Välj radiodelar 

i välkänd Philipskvalitet 


- det lönar sig 


Trådlindade potentiometrarMeUanfrekvensbandfilter 

Utmärkande lör Philips potentiometrar är ge

nanslrekvenser mellan 446 - 464 kp/ s. Spol

Tillverkas i två typer, båda avsedda lor reso

digen konstruktion och jämn gång Lindningen 

karnorna och kopplingselementet mellan kret är utlörd av kanthal -tråd på stomme av bak~ 

sarna äro utlörda av Ferroxcube, ett nyH magne lit. De ha en-håls lastsättning, kunna låsas mol 

tiskt material med en permeabilitet av 600. De vridning och ha isolerad 6 mm axel. Högsia 

båda kretsarna äro parallellkopplade med var till åtna belastning är 4 W. Kurvan är linjär.

t
_ 

s',n trådkondensator och exakt Irekvensinställ  Potentiometrarna tillverkas med 10 olika mol

nmg göres med induktansernas skruvkärnor. ståndsvärden, varje värde med ± 5 % tolerans, 

Typ 5730;52, d,," 60x 27 0 . Q~140 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 
Typ 5731 /52, dim 10 X 25 X 36 0 , Q~120 --t 10000, 15000 oll.r 20000 ohm. 

Elektrolytkondensatorer Polskruvar 

philips elektrolytkondensatorer i alummiumholje ha Philips polskruvar ha tre anslutningsmöj ligheter ul
små dimensioner, låg vikt och lågt lörlustmotslånd. åt, nämligen medelst 4 mm banankontakt, kabelsko 
Den höga renhetsgraden i materialet och den spe och hål lör 2 mm tråd. Skruven är utförd I lörnick
ciella elek trolyten ge stor livslängd och mycket lad mä ssing och svarvad i ett stycke. Den relllade 
goda egenskaper vid arbetstemperaturer upp till bakelitmuttern går icke att skruva av. Polskruvarna 
60°C Hö~voltkondensatorerna tillverkas enkla eller kunna även levereras med bussning och bricka för 
dubbla med kapacitanser Irån 12,5 till 2x50p- F. isolering vid montering på metallpane l. Hålets slor
Lågvoltkondensatorerna linnas I lyra olika storlekar lek maste därvid anpassas efrer bussningens dia me
med kapac itanser Irån 25 till 100p- F. ter, som är 8,7 ± 0,2 mm. 

Hogvohkondensalor med " Phil,le-gånga" 

100 f" F tAgvollkondon,alor Dom. t5 x 45 mm. --t L Undre delen av skruven år försedd med lapp for lodanslulni n!=] _ 

Luftisolerade trimkondensatorer Rörhållare 

Philips lulti solerade, koncentriska trimkondensato Philips rörhållare till'verkas lör alla norma la 
rer av pressad aluminium äro särskilt lampade lör rörtyper samt i ett stort antal specialulföran
kretsar med högt Q-värde. De ha stor kapacitets den. Samtliga äro av välkänd Philips-kvalitet, 
konstans, äro ok ansliga lör temperaturväxlingar äro mekaniskt stabila, ha högklassig isole
och luktighet. Provspänningen är 300 V - under ring och lätt åtkomliga lödöron. Konstruktio
1 sekund vid 20<C, högsta driltstemperaturen 85°C nen gör att rören sitta stadigt last i hållarna. 
och isolationsmotståndet 30000 megohm. Tillver

9 -j:ol,g h !lare Iyp 5908 /0 1. levereras aven med keramisk 
kas i två typer: 7863-01 med en kapacitet av 3-20 

pt. " . Iyp 5908103 . 
pF, 7864-01 med 3-30 pF kapacitet. 1Rimlock·hhllare av Philit. typ 5904/02. 

Ringa "Ik., - ~mA dlm~ns:oner - lålla all montera. ~ 

PHILIPS 




POPULÄR RADIO 

TI D SKRIFT , Ö R R A D I O TELEVISION 

Läget på televi sionsfronten 

om bekan t begärde Telegrafstyrelsen 
för budgetåret 1951-1952 ett investe

ringsanslag på 2,2 mil j . kronor för in
köp av televisionsanläggningar. Dessa 

pengar var i första hand avsedda att ,an
vändas för inköp aven bildsändare för 
::i kW, en ljudsändare för 3 kW och 

,riss apparatur för upptagning och över
vakning av program till sändarna. Än

Jamålet med dessa försök var att skaffa 
underlag för ett kommande ställnings
tagande till frågan om hur televisions
verksamheten bör organi'Seras på lång 
sikt här i landet. 

I sin bilaga till statsverkspropositio
nen 1951 anförde kommunikationsmi· 
nistern, .att han inte ansåg sig kunna 

förorda, att man nu anvisade anslag till 
Telegrafstyreisen för dessa försöksan
läggningar under lIlästa år. H an ansåg, 
att de ekonomiska förutsättningarna för 
lelevisionen och likaså televisionens be
tydelse i olika avseenden först bord 
klarläggas, innan .staten .skall satsa pen
gar på saken. Kommunikation5ministern 
synes dock ha varit ganska positivt in
ställd till det hela. H an har tillsatt sak

unniga, som kall utl"eda frt\.gan och 
han har des utom framh ållit, att skulle 

utredningsarbetet visa, att särsklld ap
paratur ro , ste anskaffas för försök av 

olika slag, bör utredningsnämnden göra 
framställni'ng härom till Kungl. Maj:t. 

Vad som förefaller en smula förvå
nande är, att en sådan utredning om 
televisionens förutsättningar ännu inte 
gjorts eller ens föreslagits av de institu
tio,ner inom vars intressesfär televisio
nen faller, dvs. Telegrafstyrelsen och 
Radiotjänst. Möjligen skulle man också 
efterlyst en insats i dettu avseende från 
Nämnden för Televisionsforskning, om 

man inte kände till att Televisionsnämn
den - trots sin rundhänta programför
klaring vid starten 19471 - satt upp 
ytterst snävt av<>ränsade rent tekniska 
mål för sin verksamhet. 

En annan omständigh t är värd att 
anteckna i detta sammanhang: Radio
tjänst har - en smula yrvaket - kom

mit underfund med att televisionen när 
allt kommer omkring kanske kan vara 
någonting för oss här i landet och har 
1 olika sammanhang visat ett påtagli6>1 
intresse för saken. Det kan vara av in
tresse, alt ta del av vad programchefen 
i R adiotjänst Henrik H ahr har att säga 
i frågan. I en art ikel j Rö, tcr i Radio nr 

3/ 1951 kriver han : 

l Se E PI IG, E: Sven sk televis ion, fo rskning 
startar, POPULÄR RADIO nr l , 1948, s. 4. 

O C H ELEKTRONIK 

»Även om statsmakterna tvekar just 
nu, råder det inget tvivel om att televi
.sionen förr eller .senare - det interna
tionella läget spelar hä r in - kommer 
alt få sin premiär på våra breddgrader. 
Då är det emellertid av yttersta vikt att 
de olika instanser, s om nu utan större 
samband intresserar s ig för televisio
nen, är på det klara med att program
men måste ha förberetts. I USA har det 
inte varit fråga om något allnat ä,u att 
de större radioDolagen org.anisatoriskt 
skulle ta hand om televisionstjänsten. 
Detta har ookså blivit praxis i Europa 
och framför allt i England. Följaktligen 
borde det in te vara för tidigt att Radio
tjänst fick i uppdrag att utarbeta ett 
schema för programtjänstens organisa
tion och pprsonalens rekrytering samt 
först och sist {öret a prelimin ii ra 
programexperiment. Televisionsprogram 
skapar man inte på en natt. De måste 
oundgängligen förberedas. Organisato
riskt tänkande likaväl som konstnärlig 
och kulturell inventeri,ng hör till förut

sät tningarna.» 

Förnuftigt sagl ! Men tyvärr kom hr 
B ahr inte med bland de sakkunniga som 
skall reda ut tele Lionsfrågan ! 

(Sch) 
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I Paris arbetar f. 11_ två sälldare, cn II )TV-aktuellt från Frankrike 

Frå n regirummet vid 
TV-studion vid eog
nacq-Jay. I mitten 
s itter regissöre n med 
~u tekniker på varde
ra s idan, och överva
kar utsändni ngen_ I 
s tudion befinner irr 

andfl"'·regi ~ sörerI . o~ 
ger in. truktioner, å t 
dl:! agerande efter an
viöningar från regi 
~örell i regirummet. 

Dildmönster, som an
\ lindes vid fran ska 
819-linjers-sändning
arJla. 

för 319 linj er och en äldre för 441 lin

jer_ Den förra, som är på 3 kW (bildka

nalen) , sänder på 185,25 l\1lp/ 5 (b ildka

nalen) och 174·,1 Mp/ s (ljudkanalen) . 

Sändaren för 441 linj er sänder på 46,0 

_Vlp/ 5 (bi lclkanalen ) och 42 ,0 Mph 

(\judkanalen). Båda sändarna är beläg

na i Eiffeltornet, den nya :- ändaren 

toppen i omedelbar anslutnilJO' till ·an

tennen , medan den gamla sändaren , SO\ll 

Lö_ användes flitigt av tyska rna undcr 

kriget befinner sig vid foten och har cn 

matarledn ing upp till antennen i toppelI. 

Antennsystemet för 819-linjerssändare ll 

ger hori :;on taljJolariserad s traln ing, me

dan strålningen från 441-linj erssändaren 

är vertikalpolariserad _Som EiffeltorneL

höjd är ca 300 m får man en utomor

dentligt gynnsam strålning som täcker 

en betydande del av landsbygdt' ll runt 

omkring Paris_ 

F_n. är en radiolänk för överförini< 

av TV-programmet till en ny sän dare i 

Lille (se artikel på annan plats i detta 

nummer) under arbete_ Lille-sändaren 

blir till en början endast pa 300 W men 

kommer sedermera att ersättas med en 

3-kW station . Lyon bl ir nästa stad , S0111 

skall få TV-sändare; även här kommer 

f. det att hyggas en radiolänk fö r öyerfö

' ring al' prog rammet från Pari-_ 

Parissändarcnö antennsystem. Den är monte
rad på toppen av Eiffeltornet ca 300 m ö. h. 
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TV-kamera av fransk modell. Tillverkad av 

Compagnic des Comp/vires, Paris. 


Kamerarör av fransk tillverknin g;.f Radio Jn
dustrie) , avsedJ för 819 linjer. 



AKTUELLT 

TV-radiolänk 
Paris-Lille 
Av ingenjör G Wahlström 

En TV-radiolänl. konIInel' inom 
Iwrt att tas i bruk för övel'föring 
av televisionsprogrammet frän 
Paris till Lille. Därmed är för
sta etappen klar i det fran
~lia utbyggnadsprogrammet för 
en landsomfattande televisions
tJä.nst. För deuna mdiolänl., som 
ö\'er(ör ett frekvenSband av 30 
LUp/s ges här nedan en initierad 
redog<;relse aven s\'ensl. tekni
ker, som deltagit i monterings
arbetena för anläggningen. 

Under 1950 tog de franska myndi~
heternadefinitivt ställning till det sy

"tem, som skall tillämpas för telev isio
Il ens utbyggnad i Frankrike. Hittills 

ha.r fransmännen arbetat med 441 lin

jer, men mall kommer i framtiden att 
g, in för 819 linjer. 1 Med hänsyn till 

att det f. n. finns ett gall ska stort antal 
televisionsapparater iII om Paris-distrik

tet avsedda för 441-linjeBsvstemet har 

lilan emellertid inte velat utan vidare 
go,i. ifrån det gamla systemet. T. v. kom

Iller lilan salunda att behåll a den gamla 
TV-sändaren för 441 linjer i Paris; 

den kummer att läggas ner 1958. Till 

dess räknar man med att TV -abonnen

terna med mottagare för 44 l-linj erssys

tcmet skall ha bytt ut sina avparater mot 
m9-lin jers mottagare. 

:->e Del europeiska TV-syst emet. POPULi.R 
Il ·\[)iO nr 12/ 1950 _. 411. 

De franska utbygginadsplanerna är så
lunda baserade på 819 linjerssystemet, 

och som ett första steg mot en landsom
fattande televisionstj änst i Frankrike 

kommer man att bygga TV-radiolänkar 
till vissa större landsortsstäder. Lille blir 

den första av dessa städer, som kommer 

att få det TV-program, som utsändes 

från sänd aren i Paris, överfört per ra
diolänk. 

TV-radiolänken Paris-Lille är en 

tills vidare - enkelriktad transmissions

kanaL I denna överföres bild och Ij ud 

över en sträcka på 210 km. Sträckan 

överbryggas med två mellanliggande re

lästationer (se kartan på vin j ettbildcll) . 

Första relästationen ligger på aV'ståndet 

56 km från Paris och ista överIörings
sträckan från sista relästatiunen fram 

till Lille mäter 70 km. Denna något 

ojämna fördeLIingav stationern a häng

er samman med terrängförhMlandena. 
Paris ligger relativt lagt och är i no rr 

inramat av ett skogskliitt, relativt hög

länt område. Trots att första sändare· 

stationen i Paris är placerad i Eillel

tornet på ca 300 m höjd har man måst 
göra första str~ickan så kort som 56 km. 

Dell andra överföringss träckan är 84 

km, men här sker överförin gen över ett 
slättland utan nämnvärda terränghin

der. Sista sträckan på 70 km går över 
det nordfranska gruvområdet. Nagra 

förhand smätningar av t t~ rrängförh å llan

denas inverkan Vå fortplantllin gsförhål

landena inom det frekvensband som ut-

Fig. 1. En av rel äslillionerna i radiolänken 
Paris- L ille. Stationen är monterad i en hyll 
längst uppe i torn et. ~l\1an skymtar riktanten
nerna på hyttens ul s ida . 

nyttjats för radiolänken har inte utförts 

utan planeringen h ar base rats huvud

sakligen på amerikanska och britt iska 
erfarenheter på området. 

I radiolänken som arbetar med dE'c i

metervågor överföres signalerna genom 
frekvensmodulation av biirvågen och 

med en bandbredd av 30 Mp/s. Man ut
nyttjar tv, transmis.s iunsfrekvenser, 945 

och 910 Mp/s. En relästation , som mot
tar programmet på 945 Mp/ s, återut

sänder det på 910 Mp/ s och vice Vl,rsa. 
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fi g. 2. Block 'chcma för Pari,-,tat ionen. 

n o ·'10""',
ei'I·Hl,·"'",. 

@ I ••• -'u ,.""... .. l.t.'..·'t1;s "W.. 

Fi~. 3. Blochchema fö r relä,ta tion erna . Frekvensuppg ift,~ rna enligt A 
avst'r relästa tionen i VilkrE-Cottcrct<; och B ;; ta tionen 

Fig. 4. Bloekschema för tcrntinal stalionen i Lille. 

i Sailly-SailJi ;;e t. 

I varj e relästationsutrustning transpone

ras »inkommande» bärfrekvensen till 

en mellanfrekvens av ca 100 Mp/ s : den
na frekvens överföres sedan genom för

nyad blandning till den »avgående» bär
frekvensen. Att man valt så extremt s tor 

bandbredd, 30 Mp/ s, hänger samman 

med att man vid den tidpunkt , di! län

ken beställdes, hade flera standard för
slag att ta ställning till , däribland ett för 

1 000 linjer och 25 bilder per sekund. 
Oviss om vilket som skulle välj as kräv

de man i uppdragshandlingama för ra

diolänken en bandbredd av 30 Mp/ s. 

De två relästationerna är placerade i 

75 m höga torn , vilkas konstruktion 

fram går av fig. 1. All elektrisk materiel 
i re-sp. relästationer, har sammanförts i 

en rymlig stationshytt i tornets topp, dit 
nätspänningen framdragits. Antennerna 

hestår av paraboliska s peglar, som är 
monterade pil stationshyttens ytterväg
g ar. H~iri 'ye l1om få r man ytterst korta 
kablar {i;r högfrekvensen. Totala v"ikten 
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av stationshytt ink!. all elektrisk utrust

ning uppgå r till ca 9 ton. 
Varj e station är utrustad med en full

ständig reservutrustning, som ständigt 

stå r driftsklar att automatiskt inkopplas 

vid fel på den arbetande utrustningen. 

Omkopplingen mellan utrustningarna 

sker på elektronisk väg. 

SANDARSTATIONEN I PARIS 

Sändaranläggningen i Paris är placerad 

i toppen av E iffeltornet i omedelbar när

het av distributiomsändaren för Paris

distriktet, från vilken den också motta· 

ger bild- och ljudmodulationen. Modu

leringsspänningen får frekvensmodulera 
en oscillator med frekvensen 85 Mp/;; 

och med ett frekvenssving ± 15 Mp/ s. 
Den frekven smodulerade spänningen på

föres en bredbandslörstärkare innehål

lande 0 förstärkarsteg, som ger en för
stärkning av tot alt 750 gånger. Fre· 

h enskarakteristiken för denniI förstär
kan;. iit (~rges i fi g. 9. (Se även f ig. 2 ) . 

Denna oscillator arbetar på följ and" 

sätt. Två klystroner matar båda en 

detektorkristall. Den ena klystronelI 

l707 B), svänger på en frekvens inom 

10 cm-bandet, den andra (723 A/ B) är 

för 3 cm-bandet. 10-cll1-klystronen frek. 

vensmoduleras genom att den module

rade bildsignalen lägges på rörets reflek· 

torelektrod . Då den på så sätt uppkomna 

frekvensmodulerade signalen påföres de
tektorkri stallen, alstras i denna tredj r> 

övertonen till signalen, vilken samtidigt 

blandas med den fasta frekvensen från 

723 A/ B. Den vid blandningen uppsta

ende skillnadsfrekvel15en är 85 Mp/s ± 
L5 Mp/ s. Genom användningen av en 
10 cm och en 3 cm klystron erhålles 

större frekvenssving än som skulle bli

vit fallet , om två snedstämda 3 cm kl ys 

troner kopplats på samma sätt. 

Ljudsignalen från televis ionsstudioll 

fJr modulera en oscillator, som arbetar 

på 102,0 Mp/ s. Denna FiVI-signal på . 

föres de si sta s tegen i den nyss Olll· 

lIämnda bredbandsförstärkaren för bild

~ i gnalen. FM-signalen påföres därefter 

ett blandarsteg, där blandning med 860 

_VIp/ s sker, varvid den utgående bär
vågen 945 lVlp/ s erhålles. I blandarste

get - liksom i det tillhörande oscilla
tursteget - ingå r ett »light.house-rÖr» 

2C43. I dessa steg använd s genomgåe n

de hålrumsreson atorer. Oscillatorns fre

kvens är inom snäva gränser variabel 

genom inskruvning av cirkelformiga 

ko n densa to rpI atto r. 

Blandarsteget efterfölj es aven HY 

förstärkare, innehållan de ett rör 2C:39, 
som ger en effektförstärkning av bär

vågsspänningen 945 Mp/s av ca 3 gå n

ger. Den konstruktiva utformningen av 

detta steg fram går av fig. 6. Man ser på 

bilden rörets anodkylmantel på ovan

sidan av hålrumsresonatorn. Slutsteget 

ä r elektriskt se tt uppbyggt på samm a 

sätt. Man har dock för att möjliggöra 
snabb omkoppling till reser vutrustnin

gen lagt de båda utrustningarnas sJutrör 
i en och samma hålrumsreson ator. Glöd

lrömmen är alltid påkopplad till båda 
rö ren, både det som är i drift och re· 

"cr röret, medan allodspännil1gcn en

dast påläggcs röret i den utrustlling. 



som fö r tillfället är i aktion. Slutsteget 

ge r en effekt av omkring 5 W, vilket 
ger en antenneffekt av ca 1-2 W. An· 
tennsystemet består aven dipol med 

reflektor och parabolisk spegel. Spegelns 
diameter är .3 m. Den fö rstärkning, som 
erhålles genom .antennrefl ektorn, haller 

sig omkring 700 . . 

REL.\STATIOl'ERNA 

Den utrustning som ingår j en relästa

tion visas i fig. 5. Man er här all HF
utrustning längst upp, lätt tillgänglig 
i den övre enheten. Stationens ingångs
sida är belilgen till höger och lutstegd 

till vänster. Strömförsörj ningsanordnin
gar m. m. återfinnes i skåpets undre re
gioner. Blockschema för utrustningen 

å terfinnes i fi g. 3. 
I relästationerna påföres inkommande 

bärvågen ett kristallblanoarsteg. Bland

ning sker i station nr l med spänningen 
från en lokaloscill ator med frekvensen 
860 Mp/ s. Ingångsnjvån håller sig mel
lan 70 och 80 dB under en watt. Oscilla
torn äl: utförd så att automatisk växling 
mellan utrustningarna utan mekaniskt 

rörliga delar är möjlig. O~cillatorn i 
relästationerna innehåller sålunda två 
rör, som båda är kopplade till samma 
resonator på liknande sätt som i slut· 

steget i Paris·sälldaren (se uvan). Det 

har för övrigt visat sig att denna kopp
ling med osymmetrisk placering av rö
ren ger oscillatorn större frekvenssta· 

Fig. 5. Utrustningen i 
resp. relästationer är 
, ammanförd i ett skåp. 
HF-kretsarnas hålrums
resonatorer synes överst 
längst t. v. Se vidare tex· 
len. 

F ig. 6. HF·,;t för 910 
resp. 945 Mp/s. l) H ål
rumsresonator för anod
kre tsen. 2) Avs tämnings· 
anordning för r e, sonatorn. 
3) Anodens kylmantel 
(rör 2C39). 4) An slut· 
nin gstlon för koaxia lka· 
bel till " l ul ~ l e.cr e l. 5) All ' 
d utnin g"don för koax ial· 
kabel till katorl kre tsen . 
6) Anpa;;~ni n 1!,linje för 
katodkrelCi' IL 

bilitet än vid symmetrisk anslutning. Ut
effekten minskas visserligen genom den 
osymmetriska placeringen, men den är 
ändå tillräcklig för blandningen. Efter 

blandarsteget följer en MF·förstärkare 
omfattande 3 st. Ee91 samt 2 st. 6AK5. 

Den ger en först ärkning av 30 gånger. 
Efter ytterligare förstärkning blandas 

j\'lF-spänningen med spänningen från ell. 
andra oscillator med fr ekvensen 825
lvIp/s. Härvid erhålles den nya bärvå
gen 910 Mp/s, som efter ytterligare för
stärkning i en HF·förstärkare och ett 

slutsteg påföres riktantennen. 
Den andra relästationen är uppbyggd 

på exakt samma sätt med den skillna
den att inkommande bärvåg har fre
kvensen 910 Mp! s och avgående bärvåg 
945 Mp/ s. Första lokaloscillatorn har 
därför frekvensen 825 Mp/s, medan 

andra oscillatorn har 860 Mp/ s. 

TER:\lINALSTATlONEN I LILLE 

T rmin alstationen i Lille, placerad i sta
dens stad_husLorn, har av utryrrl1ues_b a 
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Fig. 7. 85 Mp /, -oscillatorn i Pari :; 5 tation~1I. T. h. klystroncn 707 Il för Fig. 8. Riktant ennen för de olika ~ talion crna 
10 cm. Innanför skyddskå pan l. y. befinn er s ig klystronen 723 A / U. i radiolänken. 
som arhetar på ea ;{ cm. Se vidare texten. 

lIIåst uppdelas på två enheter. I tornets Blockschema för utrustningen se fig. 4. undertryckande av ljudbandet. Efter 

topp, höjd ca no m, och i omedelbar Inkommande signalspänningen 945 MF·förstärkaren följer ett begränsarrör 

anslutning till riktantennen är placerad Mp/ s blandas med spännin <I en från en och en diskriminator med kristalldioder. 

en enhet innehållande ana radiofrekven· lokaloscillator med frekvensen 860 För att erhålla linearitet över hela ban· 

ta kretsar med undantag <iV lokaloscil· Mp/ s. Mellanfrekvensen 85 Mp/ s för· det har diskriminatorkurvans maximi· 

latorn. Strömförsörjnillgsutrustningen stärkes i en MF·förstärkare för 70 och minimipunkter förlagts s å, att det 

och bildförstärkare liksom även lokal· 102,5 Mp/ s. Härefter sker uppdelning i inbördes frekvensavståndet uppgår ti ll 

oscillatorn har placerats i sändarsalen bild· oeh ljudkanal. Den följande MF· 40 Mp/s. Se fig. 9. 
för telev b iollsstationen i Lille. Att oscil förstärkaren fiir bildkallalen är av sam· Ljudkanalens MF·förstärkarc matar 

latom fått denna placering beror p il, ma slag som de som användes i relästa· ytterligare en blandare för ny frekven s· 

all den måste vara åtkomlig under drift. tionerna, men har försetts med f ilter för (Jl11vandling; nya mellanfre kvensen ~ir I 
Mp/ s. 
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Fig. 9. Frekvenskarakteris tiken 
vid Hf· och M F·utgå ngarna 
samt di5krimiuatorkurvan för 
Lill e·s tationen. 

De för"ta provsändllingama med ,len 
nya TV·radiolänken företo gs den 11 

november 1950 med acceptabelt resul· 

tat. Sedan dess har ytterligare försök 

gj orts, dock hittills endas t omfattande 
överföringar av bild. .. nnu är det för 

tidigt att uttala sig om, huruvida län· 

ken kommer att hålla utlovade prestan· 

da. l ägon fading har emellertid hittills 

inte förmärkts, fulla haJldbredden har 

kunnat överföras och brushalten i. bil· 

den har varit försumbar. 

Hösten 1951 räknar 111an med att län

ken skall kunna tas i ·drift. Anläggnin

garna har konstrue rats och tillverkats 

av Compagnie Franqaise Thomson. 

Il ouston . 
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FÖR KONSTRUKTÖ R i R 

Låg skärmgallerspänning 


hög förstärkningsfaktor 

I nedanstående artikel beskrives 
en metod att genom ra.dil,al 
minskning av skärmgallerspän
Ilmgeu ernå en avsevärd ölming 
a.v förstärlmingsfal,toru i en pen
tod ocb den koppling till efter
följande rör - »direlitkoppling» 
- som måste tillämpas för 
att betryggande stabilitet skall 
erlläs. 

Den koppling, som här skall beskrivas, 
gör det möjligt att avsevärt öka värdet 
på förstärkningsfaktorn hos ett elektr·on
rör. Kopplingen erbj uder förutom den 
stora förstärkningen fördelen av att an

t alet ingående kopplingselement avse

värt kan reduceras. 

Genom att sänka skärmgallerspänningen 
hos vissa typer av pentoder ex. 6SJ7 till 
ett onormalt lågt värde kan förstärk
ningsfaktorn hos röret avsevärt ökal3. 

nder sådana förhållanden är det lätt 

att i ett förstärkarsteg åstadkomma en 
förstärkning om l 000 ggr vid måttliga 
driftsspänninga r 250-350 volt; vid 

högre spänningar kan en förstärkning 
upp till 2 500 ggr erhållas. För att upp

nå tillräcklig stabilitet är det nödvändigt 
att an vända en speciell koppling till 
slutröret - direktkoppling - och lika

så måste skärmgallerspänningar uttagas 
på speciellt sätt över ett uttag på slutrö
rets katodmotstånd. Denna koppling kan 
f. ö. även tillämpas i de fall man inte 
önskar driva upp förstärkningen över 
det normala i förstärkarröret1. 

Principschemat för en direktkopplad 
förstärkare visas i fig. L I första steget 
ingår 6SJ7 och i det andra t. ex. 6F6, 
7C5 eller liknande rör. Stegen förbindas 
med ledningarna A och B; via lednin
gen A föres signalen från ingångsrörets 
anod till slutrörets galler. Ledningen B 
tillhör den s. k. stabiliseringskretsen, 

och förbinder galvaniskt ingångsrörets 
skärmgaller med ett uttag på slutrörets 

' Se exempelvis WEDIN, F: Direktkopplad 
förstärkare. POPULÄR RADIO nr 2, 1951, 
o. 26. 

Av ingenjör Per Lindgren 

katodmotstånd. Därigellom erhåller in
gångsrörets skärmgaller en spänning av 
sådan storleksordning, att röret kan ar
beta på det sätt som avses, samtidigt 
som en stabiliserande verkan uppnås. 
Denna stabilisering är .ahsolut nödviin
dig för att illte slutröret skall hlockeras. 
Anodströmmell tenderar ·annars a lt 

»krypa» mot ett högre eller lägre värd,· 
till dess att röret blockeras_ Stahilise
ringskretsen verkar likströmsmässigt 
som en kraf~ig, negativ återkoppling. 
Den verkar på följande sätt: Antag atl 
slutrörets anodström (på grund aven 
tillfällig matningsspänningsvariation el
ler annan orsak) kryper mot ett högre 
v~irde. Resultatet blir en ökning av spän
ningen på ingångsrörets skärrogalleL 

Ingångsrörets anodström ökar därvid 

vilket får till följd en ökning av spän

ningsfallet över i'llgångsrörets anodmot

stånd. Spänningen på detta rörs anod 

och givetvis även slutrörets styrgaller 

- blir lägre. Stabiliseringen gör att för-

Fig. 2. Principschema för k.onvcntionell förstärkare .Fi;! . 1. Principschema för dir~J.:ll.:opplad förstärk.are. 
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skjutningen av slutrörets arbetspunkt 
mer eller mindre hämmas. 

För j ämförelse visas i fig. 2 kopp· 

lingen .aven konventionell, resistans

kopplad förstärkare med två steg och 

med samma rör som i kopplingen i fig. 

l. Det framgår utan vi.dare, att antalet 

kopplingselement är väsentligt färre 

den direktkopplade för~tärkaren än i 
.den konventionella. 

Ingångsröret får en anodspänning, 

som endast är ca 35 volt. I ett förstär· 

karrör 'med normal skärmgallcrspän. 

för sallllua ror dels a) vid 50 v()lts 

anodspänlling och 100 volts skärmgal

lerspänning och dels b) vid 50 volts 

anodspänning och 5 volts skärmgaller. 

spänning. 

Att man trots den lägre brantheten 

får större förstärkning vid den låga 

skärmgallerspänningen hänger samman 

med den ändring som uppträder i fråga 

om rörets inre resistans. Kurvan i fig. 6 
visar R; = J(Ja) fortfarande för röret 

6517. Vid normalanodström (ca 2 mA) 

är inre resistansen ca l MQ. Vid min· 

Fig. 3. I"- V,,kurvor för rörr:! ()SJ7 för "kiirm· 
gallerspänningen = 100 V. 

skande skäongallerspänning ökar emel

lertid inre resistansen mycket snabbt, så 

att den vid 1,, = 100 iuA är betydligt över 

10 MQ och vid 1,, = 20 pA = ca ·tO 
Mohm. 

Av fig. 7 framgår hur förstärknings

faktorn !l - som ju är produkten av 

rörets branthet och inre resistans 

mA 
4 la 

3 


2 


Ve 
O~---~------~~ 

-5 -4 -3 v 

a 

varierar med anodströmmen. Inom om

rådet 0,2- 2,0 mA överväger den ökan

de inre resistansen och förstärknings· 

faktorn blir allt större. Vid I a = 20 !lA 
är Jt = 4000. Det högsta värde på för· 

stärkningsfaktorn som kan erhållas med 

röret 6517 är ca 8 000 ( ! ) 

FREKVENSOMRADET 

Det är givetvis av stort intresse att veta, 

inom vilket frekvensområde förstärka

ren kan arbeta. På grund av det hög

resistiva allödtIlotståndet gör sig röret,; 

anod-katod-kapacitans snart gällande 

vid öka.nde frekvens och begränsar fre

kvensområdet uppåt. Med en matnings

spänning = 350-450 volt och ett anod
motstånd = 16 MQ erhålles med röret 

65)7 l 000 gångers förstärkning upp 

till ca 2 kp/ s. Med en spänning= 100-

'tJA 
40 la 

30 

20 

10 

O 
-l2 -1.1 

b 

Ve 
-1,0 V 

Fig. 4. Ia-Va·kurvor för röret 6517 med el! 
"kärmgallerspänning = S V. 

ning skulle en så låg anodspänning re· 

sultera.i distorsion och låg förstärkning. 
För ett rör med extremt låg skärmgal. 

lerspällning h ar emellertid rörkurvan ett 

helt annat utseende och är rätl inj ig inom 

ett område, som ligger vid avsevärt läg. 

n:, värden på anodspänningen. 

III- V,,·kurvorna i Hg. 3 för röret 

6S~7' med enskärmgallerspänning = 

100 volt visar att vid 50 volts anod

spänning medför en spä'llliltgsändring 

av l volt :på styrgallret en ändring av 

anodströminer' = 1,3 mA, dvs. branthe· 

ten är ca 1,3 mA/ V. la- Va-kurvorna i 

Eig. 4 för samma rör men med en skiirnr· 

gallerspänning = S volt visar att anod· 

strömmen då iir betydligt lägre liksom 

max. tillåten utslyrning. En förändring 

av 0,1 volt på slyrgallret ger en föränd

ring av anodströmmen = lq ilA dvs. 

brantheten är endast 0,1 mA/ V. 

Fig. 5 a och b visar I,,- Vg-kurvorna 

16::i 

Fig. ;; ll. l a- Vy-kurva för röret 6517 vio a ) 50 V anodspänning och 
100 V skänngallerspännino- oeh b) vid SO V anodspänning och;; V 

.~kärmgall('rgpännin~. 



150 volt och ett anodbelastningsmot

stånd = 3- 5 MQ ligger gränsfrekven

sen högre eller vid 5--3 kp/ s . 

Man kan emellertid utöka frekvens

området genom frekvensberoende nega

tiv återkoppling, som avtar med ökande 

frekvens. Genom direktkopplingen kan 

haftigare motkoppling utan risk för 

självsvängning tillämpas (ingen fasvri d

ning genom kopplingselement mellan 

rören) än i en ordinär förstärkare. 

Man kan även öka frekvensområdet 

genolll positiv återkoppling med hj älp 

av ell kondensator mellan ingångs- och 

utgång ' krets arna. Skenbart förefaller 

detta vara ett sätt att ö k a distorsionen. 

Kondensatorn är dock så dimension!"

rad, att ingen eller obetydlig återkopp· 

Ling erhålles under 5 kp/s. Eftersom 

frekvenser över 5 kp/ s mestadels utgör a 

övertoner till grundtonerna kan en viss 

di storsion tillåtas hos dessa övertoner 

utan att det mänskliga örat förmår upp· 

fatta någon nämnvärd skillnad i ton

kvalitetet hos grundtonen. 

.\:\VÄNDNINGSOMRADEN 

Redan nu lär en del amerikanska radio

fabrikanter börj at utnyttj a förstärka 

rens fönlelar i bl. a. televisionsm ottaga

re. Likaså ha vissa förutseende instru

mentfirmor använt förstärkawn i sina 

rör voltmetrar etc. och på så sätt kunnat 

fö rbilliga sina produkter. 

0 111 ett exempel på en direktkoppl.ad 

förstärkare ges i fig. 8 ett schema för 

20 

10 

3 
:2 

Ok-~~~____~__~__~IQ 
O 2 10 100 1000 2000 \JÄ 

F ig. 6. Inre resistansen Ri i röret 6. J7 som 
funkt ion av anod~trl; l11l11en . 

Fig . 7. För~Lärkningsfaktorn !' för röret 6SJ7 
50m funk tion av anod slrörnmen. \Iaximala 
vä rdet på förstärkningsfaktorn är som synes 
in te mi ndre ä ll 8 000. 
-. - ~-.....:. .:..::..~------~,.... 

en enkellokalmottagare, med en direkt
kopplad förstärkare som förf. provat. 

Som framgar av schemat har mottaga
ren endast tre rör. Det första arbetar 
SOIl! högfrekvensförstärkare och det 
and ra som detektor och lagfrekvensför
stärkare. Direktkoppling tillämpas mel
lan LF-rör och slutrör. 

Förstärkningen är hög. En antenn 

med längden l dm är tillräcklig för att 
i stockholmstrakten få full utstyrning 
vid lyssn ing på lokalstationen. Eftersom 
antenn kretsen är oavstämd bortfaller 

alla problem med ioke önskvärd åter

kopplin g. Vid för stor inkommande sig
nal på antennen föreligger visserligen 

risk för korsmodulering vid lyssning på 

andra statio ner än lokalstationen, men 

med motståndet R l = 30 kQ och med en 

kort antenn är dock risken obetydlig. 

10000 1.1 

1000 

OL-__________~--~__~Ia 
O 2 10 ro 1000 2000 I,JA 

Avstämningen s-ker med en vanlig 
MF-transformator (T l ) kombinerad 

med en gangkondensator eller eventu
elit två trimmerkoudensaLorer för fast 
inställning på lokalSlationen. Mellanfre
kvenstransformatorns spolar måste dock 
modifieras (avlindas) för att kunna an
vändas på mellanvågsbandet. Volymreg

leringen sker genom ändring av katod

spänningen hos högfrekvensröret. l 
samma r örs katod krets ingå r också en 
återkopplingslindning (2- 3 varv) till 
anodspolen , som ökar mottagarens se

lektivitet. 

Bortsett från strömförsörj!l1ingsdelen 
innehåller mottagaren ebt fåtal delar. 

För enkelhets skull förekommer inte i 
de!l1 direktkopplade förstärkaren någon 

motkopplin g. Trots detta är Ij u{\kvalite

ten fullt acceptabel. 

F ii( . 8. Schema för lokalmötr agare föppdd n1l'u direk Lkopplatl för
stärkare i LF·delen. 
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TV -mottagare 
Av ingenjörerna K Mortensen och J Paulsen 

Den televisionssignal, som tas emot i 

en TV-mottagare är modulerad förutom 

med bildsignalen också med synkronise

ringssignaler. Dessa senare, som också 
kallas synkpulser, skall styra de vipp

oscillatorer som skall avlänka katodstrå
len i vertikal och horisontell led P,l ka

todstråleskärmen och därigenom synkro

nise ra katodstrålens rörelse med avsök

ningsstrålens rörelser på sändarsidan. 

Dessa spänningar, som k.allas avlänk
ningsspänningar, är avvägda så, att av

sökningen av bilden sker ungefär som 

man läser i en bok, dvs. avsökningen 

sker från vänster till höger. När en rad 
avsökts kastas strålen tillha'ka till bil

dens vänstra kant och fortsätter att av
söka nästa rad, samtidigt föres strålen 

långsammare takt uppifrån och ned. 
När avsökningen rad för rad av bilden 
har nått nedre kanten, kastas den ~nabbt 

Hl::1 

tillbaka i sitt utgångsläge, och nästa av

sökning av nästa bildfält päbörj as_ 

I varje televisionsmottag.are ingår det 
därför alItiddels en avlänkningsgenera

tor, som avlänkar strålen i horisontell 

led (linjeavlänkning), vilket sker med 
en mycket stor hastighet, 15 675 rader 

per sekund, dels en avlänkningsgenera

tor, som avlänkar strålen i vertikal led 
( bildfältsavlänkning) , vilket sker med 

en hastighet av SO gånger per sekund. 

GENERATORN FÖR IULDFÄI,TS

A VLÄNIOilNGEN 

Principschemat för vippspänningsgene

ratorn för bildfältsavlänkningen visas i 
undre delen av fig. 1. Som synesanvän
des i denna oscillator rören ECC 32 och 
EL 33 (rören V4 och VS) _ Ena halvan 

av röret V4 arbetar som för,tärkare för 

I detta avsnitt av vår artil<cJ
serie om en televisionsl\1oUagart' 
genomgå!! avlänkningsgeuernt.o
rerua fÖl' avlänkningen av hild
rörets elektronstråle i horisontal
och vertikalled, vidare några 
skyddsanordningar för billlriil·pt 
och nätllnslutningsaggregatpt Hir 
apparateu. 

hildfältssynkpulserna medan andra hal

\"an utnyttjas i en oscillator, vars frek

vens styres av dessa synkpulser. Röret 

VS är slutröret som matar bildrörets 

spolar för biidfältsavlänkningen. Oscil

latorns frekvens skall vara 50 p/s ; frel.

vensen regleras med potentiometern P o' 

Verkningssättet för denna oscillator är 

följande: 

Vi anta·ratt kondensatorn el:; är ~ i\ 

starkt negativt laddad, att oscillatortrio

den i röret V4 inte drar någon .anod
ström. Ko"ndensatorn e15 kommer då all 

urladda sig över motstånden RIS och P:,_ 
varvid trioden ganska långsamt börjar 

i 



att dra anodström i och med att den 

negativa gallerfö rspänningen miuska~. 

Denna anodströmsökning medför att det 

i transformatorn T1:s sekundärlindning 

kom mer att inducer.as en spänning SOIll 

- 0111 transformatorn är vänd åt rätt 

håll - vill ytterligare tendera att höj a 

anodströmmen genom att den förskj uter 

gallerförspänningen i positiv riktniJlg. 

När IlU gallret bar blivit så positivt att 

gallerström uppstår, kommer detLa att 

medföra en negativ uppladdning aVel ä' 

vilket lI1ecUör att anodströmmen åter 

kOlTlIner att falla , härvid induceras i gal. 

lerkretsen i transformatorn T1:s sekuu· 

därlindning en spänuing, som »hjälper 

till » alt öka den negativa gellerspännin. 

gen på röret. Röret kommer nu med 

andra ord att blockera sig själv, vilb>t 

sker myoket snabbt. (En oscillator med 

denna koppling benäll1nes ofta blocke· 

ringsosc illator ). Urladdningen av Cl5 

över motståndet RIs och Ps sker relativt 

långsamt medan blockeringsförloppet 

( uppladdningen av C15 ) däremot sker 

'+ H 	 +H +H 

iSTYCHLISTA 

Samtliga mot stånd 1/ 2 watt 

om ej annat anges. 

_ = IOkohmR I 

R3 = 39 kohm 

R 20 kohm4- lB = 

R •. _ = 56 kohrn 
5 14_ 

17 

Ro= 4,7 kohm 

R7- ISO kohm31 = 

R = 27 kohms 

R9=0,33 Mohm 

RlQ=1 7S ohm 

RII =330hm 

3000ohmR I2 = 

Rl3 =2000 ohm ( In\.dlindat 

inställbart) 

R1, = 47 kohm 

'20= 0,1 Mohm 

RIII-_ 21- 0,68 Mohm 

R = 18 kohro 

R1 

22 

1 Mohm R23 = 

+H +H 

R	 26 =100 ohm H 

= 680ohmRt5 

= 82 kohm R27 

R = 50 kohm 2S 

~9=0,62 Mohm 

2,2 kohm R30 =
 

R32 = 0,16 Mohm ' 


Pl=O,1 Mohm 


P =25 kohm 

2 

P =1 Mohm
3 

P4=2,sOkohm 

P.= SOO kohm 
o 

C
I 
= 20000 pF ppr 

C2 = 0,I,uF 

C
3
=3-30 pF Philips luf t· 

trimmer 

C4- 13 = 300 pF ppr 

C
5

_ =0.1 ,IJF ppr
16 

C6 = 1 000 pF ppr 

C, = I 000 pI" ppr 

C
8 
= 0,5 {IF (500 V art> . ,pi 

C9= 1000 pF ppr 

C10--1 l =0,1 ,aF ppr 

C12 	 2 ,uF ppr 

400 pF kerami.kCl4 = 

CI , = 0,22 ,uF ppr 

C
17 

=32 .«F (350 Vl el. ·lyt 

el = 20 000 pI' ppr 

C
I9 

=50000 pF ppr 

Cto=O,S fLF ppr 

C~ I = 100 pI" glimmer 

C
22 

= 100 ILF (12 V el. ·ll t ) 

Vl ' V4 = ECC32 

V = EL382 

Y = PY80a 

V. = EL33 
.> 

V =EB41a

V =ECC40
7 

(Samtliga rör: Philip,) 

.i ---o l 

_I~" __ L 

'II}-- O 

_--.----0 H 

~____~________~~____~__-+__~~ __-i____~M 

Fig. J. Principschema för generatorl'rna för bildfälLs· och Jinjea,·länkning.-n. 
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Fi~. 2. Cha~, it't för generatorern a för hildfä lt ~- och linjeul'länkningen. 


mycket snabbt. Blockeringso:ic illaturn detsamma som beskrivits ovan för bild 

ger sålunda en sågtandformad spänning, 

vars frekvens synkroniseras med bild

fältssynkpulsern a. 

Röret ECC 32 kan inte förbindas di

rekt med bildavlänkningsspolarna, enär 

de5S8 måste drivas med ganska hög ef

fekt. Det är därför tillfogat ett utgångs

rör EL33 (röret V5) som är kopplat i 

valllig klass A-koppling med en mot

kopplingskanal anordnad genom en ex

tra sekundärlindning på transformatorn 

1'2 ansluten till rörets katodkret.s. Bild 

avlänkningsspänningens linearitet regle 

ras. med P 2 medan potentiome tern 1'3 

reglerar amplituden hos vippspänningen. 

dvs. bildens höjd. De två uttagen på 

transformatorn T2 anslutes till bilda\' 

länkningsspolarna på katodstråJnÖret. 

GE~I<~R.-\TORN FÖR LINJE

:\ \'I,Ä~HNINGEN 

(; ,.;::eratorn för linj eavlällkllingen bestar 

likaledes aven blockeringsosci llator. 

som efterfölj cs av ett utgå ngsrör (rörell 

V, = ECC32 och V2 = EL38). Frehen

,;l'1l för vipposc illatorn för linj cavlänk

lIingen reglera3 med potentiometern PI; 

hlockeringsosc illatorns verkningssätt iiI' 

20:J 

fältsavlänkningsoscillatorn : avsökningen 

sker relativt långsamt, därefter kasta~ 
strålen snabbt tillbaka och avsöker näs

ta rad osv. Utgångsröret V~ (EL38) är 

via transformatorn T 3 ansluten till Iinje

avlänkningsspolarn8 på bildröret. Sam

ma transformator, som är .av Philips 

fabrikat och är lindad på en kärna av 

»Ferroxcube», har en särskild sekundär

lindning ansluten till en s. k. »bouster

diode» (Va= PY80) avsedd för lineari

sering av vippspänningen. Dio den Va 

häver 19 V över glödtråden, vilket kan 

förefalla g.aIlska opraktiskt, i det tele

visionsmottagaren i övrigt är bestyckad 

med 6 volts rör. Det finns emellertid 

inget rör för växelström på svenska 

marknaden, som kan ersätta PYSO, var

för man inte har något val. Man måste, 

då man beställer apparatens nättrans

formator, se till att man får en extra 

lindning för 19 V. 

Lineariseringen av spänni11gen f rån 

lin j eavlänkningsgeneratorn sker förutom 

Fig. 4. Överst. Kurva a): den sammansatta 
syn ksignalen som kommer från uttaget F på 
videoförstärkaren. Kurva b) : signalen efter 
genomgång av RC-filtret C,.--R.. . Först när 
pulserna för vertikalavlänkningen framkom 
mer, kommer strypspänningen Vfl att över
skridas (P,). 

Nederst. Kun'a a): synksignalen på vänstra 
triodhalvan i rörel V,. Kurva b): samma sig
nal irörels anodkrets. Kurva el: signalen 
efter differentiering (genom kond ensat orn CJ ) 

på gallret av blocker ingsoseillatorn . 

med hjälp av PY80 med ett RC-filLer 

Rs+C7• Därjämte innebär den omstäu

di gheten, att EL38 inte har avkopp-

T2 m 

BILD ~II 
A"lÄHI(M~ 

n 

+ 300 
ANOD BILDRÖR 

anslutning till katodstralerörpl. 



lillgskondensatorer i katod- och skärm

gallerkretsen en extra linearisering av 

förloppet R'3 i plus -tiUedningen till ut
gångstransformatorns utgung reglerar 
utgangseffekten och därmed amplituden 

hos avlänkningsspänningen och därmed 

också Lildens Lredd. 

SYNKPIlLSFöRSTÄRKARNA 

För att kunna skilja på bildfältssY!l1k

pulserna och linjesynkpulserna använ
des ett RC-filter beståe nde av konden

satorn e13 och motståndet R,~ samt R j , 

e, o·h c3• Synkpulserna ta ' från syn

kroniseringsseparatorns utgångsklämma 

(märkt F i fig. 3 i nr 2/ 1951). e'3 och 
RH, SOIU so rtt:rar ut bildfältsynkpulser

Ila är en Re -koppling med en tidskon
stant motsvarande ungefär en linj e (64

,liS) . ä n tra l riodhalvan i röret V4 har 

~å hög negativ gallerförspänning genom 

motstå ndet R j :; och R j9, att endast de 

pulser, som svarar mot bildfältssynkpul

sema kan påverka röret, så att anod
ström kommer att flyta. (Jmpulserna 

P, i fi g. 4, där Vg i denna fig. anger 

strypspällningsnivån) . Dessa impulser 

kommer fram som negativa impulser i 

vänstra triodens anodkrets, och via kon

densatorn ej4 påföres dessa pulser pri
märlindningen i transformatom T j • På 

sa sätt tillföres blookeringsoscillatorns 
styrgaller korta pulser, som bestämma 

lidpunkten för startfm av uppladdni'ngen 

A 

@) B 
o e 

F 

o~ 
( l 

J 
m 
n·s en ~(!;:;l 

( l ]J@' [3+ 
3 y 3 if 

F i,;. S. U llug pli " lJ ec ialtran ·{ornlatorerIl ll: :\ 
( = T.,). lin jetransforrnat or; Philips tyP 1()90J 
(jfr schemat tig. 1) . B ( = T ,J , bildulgång· 
Iruu, formalor, P hilip · typ 10770--01 (jfr 
,,,hemuL [i g; . I). C ( = T ,). blockeringslrans
[onnalor. Ph ilip" typ 70850. D ( = T, ", bloc
keringsu'an [ormator. Philip ' lyp 10880--01
<-;amlliga lran ,, [ormatorer är sed da onnifrån. 

av k.ondensatorn el5 och .aärmed blocke

ringsoscillatorns frekven s (se ovan). 

De impulser som tillföres linjesynk
pulsförstärkaren (vänstra triodhalvan av 

röret V I) har det utseende som visas i 

fi g. 4, nederst (a). I anodkretsen för 

samma rör kommer impulsen att se ut 

som vi sas i (b) på samma fig. Dessa 

pulser påföres via e3 (3-30 pF) röret 

i blockeringsoscillator.ns; de får därvid 

den kunrform som visas på tredje linjen 

i fi g. 4 (c). Dessa pulser styr frekvensen 
hos blockeringsoscillat{)[n för linjea\'

länkningen. Det är viktigt, att man vid 

kopplingen av avlänkningsgeneratorerna 

för bildfält och linj er ser till, att varje 

Rören V6 och V7 är avsedda att skyd

da katodstråleröret i händelse att en av 

vipposcillatorerna skulle s trejka. I så fall 

är det ri sk för att katod"tråleröret kom· 
mer att sönderbrännBS genom att strålen 
hela Lid en avlänkas över samma linje på 

rörel. (.:. e nedan) 

I{ATODSTI~ÅLERöHET 

Katodstråleröret iVIW 6/ 2 är a\ relati\t 

litet format; dpt är 27Q mm långt och 

har 65 mm skärmdiameter. Röret är av

sett för magnetisk avlänkning och foku

sering (fokuseringsenhet Philips A 3 
] 1119 och avlänkningsenhet A 3 11070). 
Ett glasrör är anbringat omkring anod

tille.dningen, som är anbringat nära rö

rets skärm. Anodspänningen som fås 

från en särskild 25 kV-enhet, tillföres 

röret genom en Epeciell anslutnings

propp som passar till glasröret. Ett 

gnistgap är anbringat mellan anod och 

katod för att undgå skadliga överslag 

invändigt i rörel, i händelse av alt över

spänning skulle uppst~ . Glasröret 0111

kring anodtilledningen skyddar mot co

rona-urladdningar. Själva skärmmate

av de positiva joner som utgår från ka· 

toden. Anoden som invändigt täcker en 

stor del av rörets hals bildar tillsam

man - IlIed den utvändiga metalliseringen 

en kapacitans på ca 450 pF, som använd· 

som filterkond ellsator för de 25 k V, som 
erhå lles från högspänningscnhetcn (Phi

lips lyp 10830/ 29). 
Övriga data för katodstråleröret ~ir 

följ ande : Glödspänlling 6,3 V. Glöd

!'; lröm 0,3 . Anodströmll1en är endast 

ca ] 00 ,Il och erforderlig negativ gal
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Fig. 6. Chassie t för generatorerna för bildfälts- och linjeavlänkningen . 

rör endast får en minuspunkt på chas- rialet är aluminiserat fosfor, som ökar 

;,;iet, i det att det annars lätt uppstår ljusutbytet oeh samtidigt skyddar röret 

brum, som kan medföra förvr~inglling mot uppkomsten av s.k. jontläckar dvs. 

av bilden. områden på rörets skärm, som skadats 

http:blockeringsoscillator.ns


lerförspäJltning är 40-90 V. Utgångs. ponentviirden och röret MW 6/ 2 med· hlick som exempelvis bildfältsadänk

spänningen från videoförstärkaren skall tagits i schemat. Katodpotentialen för ningsgeneratorn faller ur funktion, ,kOllI

uppgå tiII ca 70 V exklusive synkpulser. MW 6/ 2 är ca 180 V i förhållande till mer C12 att urladda sig över R27> och 

Det är nödvändigt att belastningskur- chas5iet. För att uppnå reglering av gal- vänstra trioddelen i V7 kommer att dra 

van för dethögspänningsaggregat, som lerspänning mellan -40 till -90 V 1 anoiiström. Det medför att bildröret" 

anvtindes för röret MW 6/ 2 är sådan, att förhållande till katoden skall gallerpo- lIe~ativa gallerförspänning kommer atl 

~piinniJlgen på anoden är 25 k V vid tentialen varieras mellan gränserna öka, varvid strålen »släckes» i röret. 

anodströmsvariationer mellan 0--200 +90 V till +140 V i förhållande till Samma sak inträffar om C10 urladda

,ilA. Vid större strömförbrukning än chassiet. Detta sker med hjälp av poten vilket inträffar om linjeavlänknillgsw'

200 j-iA skall spänningen dock sjunka tiometern P4, som reglerar ljusstyrkan neratorn strejkar. I modellmottagaren 

mycket snabbt för att skydda röret mot hos röret. Detta rör iir anslutet till två ändras negativa gallerförspänningrll 

brännskador på skärmen. Bildröret får trioder som ingår mellan potentiome från ca --40 volt till ca --100 volt, 0111 

driva6 med full ljusstyrka, endast under tern P 4 och katodstråleröret. Med h j älp endera avlänkningsgeneratorn faller 

förutsättning att rastret utfyller ett om av dioden EB41 (röret V6) likriktas bort, vilket är fullt betryggande, i rI(,t 

råde på åtminötone 3,6X4,6 cm. I annat vippspänningarna från linje- och bild- att strålen då helt släckes. 

fall uppstår risk för, att den ljuskäns fälts avlänkningsgeneratorerna och man 

liga ytan förstöres. Skulle en av vippge får härvid C10 och CI2 negativt upplad· LIliRlliTARANLÄGGNINGEN 

neratorerna falla ur funktion, medan det d,ade, så att ,de två trioderna i röret Vi Likriktaranläggnin oen är egentligt'll 
ligger fullt ljus på skärmen kommer inte drar anodström. Men i ;; amma ögon konstruerad för att användas för Pil 

mottagare med direktsynsrör och ~epa
rat 7 kV-generator, till vilken det ford

ras 165 \i negativ gallerförspänn ing. 1)[, 

pro j ektionsmottagarens högspänn i,ngsell

het inte kräver n ågon extra negativ för

sp ~l nning, blev gallerförspänningslikrik

taren med AZ41 ändrad på "ådant ~ä tt. 

Fig. 7. Chassiet för generatorerna för bilrlfähs- och JinjeavJiinkningen. 
sell underifrån. 

skärmen ofelbart att förstöras. Det är 

därför nödvändigt att man inför en an· 

ordning som släcker elektronstrålen, om 

C 4V,3A 

C 4V, lA 

E :O~\oomA} 2'~OV 
300 V 

h g. 9. Data [ör lIällransfopnatom. 

det skulle uppstå något fel på dessa ge
neratorer (se nedan). 

SliYDDSANORDNINGARNA FÖR -J
liATODSTRALERöRET 

Skyddsanordninga.rna för katodstrålerö

ret består som tidigare nämnts av rören 
V6 och V7 j ämte tillhörande kopplings
komponenter. Fig, 3 visar anordningen 

något mera överskådligt, i det att kom- Fig. 8. Principschema för mOllagaren! niitdel. 

1-----~--0 H 
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Störningar från FM-stationen i Stockholm 


v Åke Thulin 

Starka ultrakortvags;tationer inverka ofta 

s törande på mottagningen aven del lägre fre

kl"t-ns., r. Detta beror på att signaler från sll

dalla stationer lätt slinka förbi mottagarens 

furkr ls och nå fram till blandarröret, där de 

"Ia/Hlas med övertoner till mottagarens oscil

latur. Dct inträffar då vid visca skal inställ 

ningar, aU frekvensskillnaden mellan en öv~r

lon till osc illatorn och en stark ultrakortvilg:s

,tation blir lika med mottagarens mellanfre

h ens, varvin ultrakortvagss tationen ger sig 

till känna i högtalaren_ 

_'[at cmati , kt se tt kommer detta att inträffa 

da 

\ arvid 

flik = ultrakortvåg -s tationens frekvens 

n= o,cillatorns övertonsnummer 

12_ :{ osv.) 

iosc = o_c illa torns frekvens 

imj= mottagarens mellanfrekvens 

Till och med relativt långt ned pil kortv1i

<len brukar sådana ~ tationer kunna komma 

in och man kan ibland konstatera fullt märk

bar blandning mellan en sådan station och 

ända upp till nionde övertonen på oscillatorn_ 

Den frekvensinställning på mot tagaren, där 

en UKV-sta tion kan ge sig till känna bestäm

mes vid vanliga mottagare av 

linställd= lose-Imt = (fuk±1mt ) / n-/ III! 

och vid mindre trafikmottagare, där oscillator

frekvensen ligger lägre än den inställda fre

kven~en, av 

iiI/ställd ~ lo sc+lmj= (fuk±IITd)/ n+i,n! 

I Stockholm är det rätt bekymmersamt J 

detta a\'seen d,~ med T elegrafstyrelsens experi

mentstation pa 41,62 Mp/ s_ Denna station är 

i gång under hela rundradiotiden och fält
styrkan uppgar inom Stockholms stad till fl era 

m V /m_ Denna s tation kan tänkas slöra på föl 

ja nde våglängder: IS, 22, 30, 37, 46, 53 och 

70 m_ På varje band kommer stat ion en in på 

två olika frekvenser, såsom framgår av det 

matematiska uttrycket ovan. 

I en av förfa ll.aren använd trafikmottagare, 

i vilken mellanfrekvensen är 465 kp/ s, stör 

den ang ivna stationen genom blandning med 

tredje övertonen till oscillatorn på följande 

f i-ekvenser: 

/1 = (41,62+0,465)/3+0,465= 14,50 Mp / " 

och 

i
2 

= (41,62-0,465) / 3+0,465 = 14,18 Mp/ s 

Den senare frekvensen ligger tyvärr inom 

amatörbandet på 14 Mp/ s. Då s tationen är 

frekvensmodulerad med ett frekvensswing av 

± 75 kp/ s, betyder de tta att stationen kommer 

att ockupera ett to rt frekv enöutrymme som 

approximativt 

2 - 75 / n elle r på 14 NIp/s-bandet 2 - 75/3= 

= ;)0 kp /s_ 

För amatörtrafik bl ir detta slag~ störning 

naturlig tvi, rätt besvärande_ Man kan av

hjälpa saken genom att placera en enkel väg

fälla av serie typ mellan antenn och jordan

slutningarna och avstämma denna till 41,62 
Mp/ s, varvid störningarna försvinna_ För att 

ej draga ned mottagart;:ns känslighet vid höga 

frekven ser bör kondellsatorn väljas rätt liteIL 

Författaren använde en trimkond ensator på 

endast några pF i serie med en spole på ca 5 
.uH_ 

att den endast ger de ca 70 V, som EL 38 

' nligt data skulle behöva_ Vid senare 

avprovning av den färdi ga vipposeilla

torn för linjeavlänkn ingen befanns det 

t:lIlellertid alt d nna 70 V nega tiva spän

ning var tämligen onödig, varför led

lIing ·n 1\1 på fig. 8 utan vidare kan för

hindas med ehas- iet. De komponenter 

-om ingår i gallerspänningslikriktaren 

an ulitd utan vidare strykas! 

L ikriktarens schema vi.-as i fi g. 8. Rö

ret ,~O är av kviebilverl yp. ~\1 a n 

kunde kaltske tycka att AZ50 vor bätt

re ~igJla t för detta ändamål, men det har 

\ ' i~at sig, att ungefiir samma resultat er

nas med båda typerna av rör. Spiin 

ningen mellan H och O med anvälldan 

det av röret A1 50 som likriktarrör är 

:QO medan den med röret AX 50 är 

:.!60 V, i båda fallen med full belastning, 

Denna skillnad i spänninge n ger ingen 

rniirk bar förändring i bild 6.11 . Nällran5

fonnatom iir speciallindad efter data, 

~om anges i fig. 9_ Elektrolytkonden a

turerna i nätdelen är dimensionerade 

för -0--500 V arbebspänning. Fig_ 10_Cha ~ iet för n iitde len. 
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FÖR AMATÖR BYGGARE 

Birger Eriksson: 4-rörs sup~r med sub mini 

Den miniatyrmottagare, som beskrives 

i det följ ande är en super. Verknings. 

sättet för en sådan mottagare är kanske 

väl känt av de flesta men genomgås här 

för säkerhets skull i största korthet. I 

superheterodynmottagaren låter liLan 
den inkommande signalfrekvensen inter· 

ferera med en aven lokal oscillator 

alstrad spänning, vars frekvens ligger 
något högre än signalfrekvensen. Här· 

vid erhålles en spänning, vars frekvens 
är = skillnaden mellan signal. och oscil· 

latorfrekvensen. Denna frekvens utväljes 
lIledelst filter (MF·filter) oeh förstärks 
i ett eller två MF.steg, varefter den på. 

24:.1 

Vi presenterar häl' en in· 
b'essant sal, för amat.ör· 
byggat'e: en 4·rÖrs SUller 
med subminiatYlTö\' och 
med yttCl'måtten 73 X25X 
156 mm. Apparaten mr 
lllats i en rymlig' bröst· 
ficl(a! 

Förf. med sin minialyrappJ' 
rat. Goda resultat har UPP' 
nå tt s i stockholmstrak ien, 
Spånga har hörts å tskilliga 
mil utanför staden, om man 
ansluter en yttre anlenn. 
Med den inbyggda ramen 
klarar man sig bra inom 
Stockholms stadsområde. 

tryckes detektorn. Härvid återvinnes 

den på signalspänningen modulerade 

lågfrekvensspänningen. Lågfrekvensen 

förstärkes sedan i ett eller flera steg, så 
att den förmår driva en hörtelefon eller 

högtalare. 

PRINClPSCHE~IAT 

Signalen från stationen uppfångas av 
r amantenncn L1 (j mfr schemat i fi g. l) 
och leds till styrgallret i heptoddelen i 
2G22, där de interfererar med oscilla· 

torfrekvensen, som alstras i trioddel · n 

i samma rör. Oscil1atorkretsen omfattar 

L2, och C2• Mellanfrekvensen tas ut 

genom ett i heptodens anodkrets inlagt. 
mellanfrekvensfilter (MF,) och piiföres 

mellanfrekvensförstärkarröret 2E32, där 

den förstärkes. I detta MF·rÖrs anod· 

hets är ett liknallde filter (MF2 ) inlagt. 
Från detta ledes den förstärkta MF· 

spänningen till detektorn, diode:n i 2E42. 
Lågfrekvensen erhålles över motståndet 

och leds in på pentoddelen i 2E42 

L3 

R3 

via Ca, förstärkes här och går vidare 

till slutröret 2E36 i vars anodkrets hör· 

telefonen är kopplad. 
Då mellanfrekvensspänningen likrik· 

tas i dioden uppstår över R3 också en 

likspänningskomponent, som är störrc 

j u kraftigare signalen är. Denna lik· 

spänning används för den automatiska 

förstärkningsregleringen, genom att man 

b'iter heptoddelen i röret 2G22 och röret 

2E32 få sin negativa gallerförspänIling 

härifrån. På detta sätt kommer starkare 

och svagare stationer att höras i det 

närmaste med samma ljudstyrka, natur

ligtvis inom vissa gränser. R~ och C3 

har till uppgift att filtrera bort lågfre

kvensen från reglerspänningen. 
ej är paddingkondensatorn, som är 

nödvändig för att konstant mellanfre·· 

kvells (455 kp/ s) skall erhållas, då av
stämningen varieras. PaddingkonJensa. 

torn skall vara på 400 pF, om gangkon. 

densatorn är på 2><360 pF. 

l\nNIATYRIW)IPO~ENTERlI."A 

Om man skall lyckas få ned dimcnsio· 
nerna på denna apparat, m[lste man g; 

in för att få tag på delar av minsta möj· 

liga storlek. MF·filtren är i modellappa· 

raten av samma slag som de, SOI11 an· 



atyrrör 

\'~illd s arnerikanska reseapparater. 

Storlek för dessa är 20X20X48 mm 

exklusive lödnabbar. Rören av fabrikat 

Raytheon mäter ca 7X9X43 mm. Till 

de-sa rör hör ytterst små sockla r som 

ökar utrymmet på längden ca 10 mm. 

ivlotsLånden är samtliga på 1/ 4 watt. 

Kondensatorerna i författarens apparat 

ar a\· amerika nskt fabrikat Sprague 

storlek 19 X 6 mm rUlIda, arbetsspän

ning 200 volt. Dessa var rätt besvärliga 

att få tag på. Sedermera har engelsmän

nen kommit med ännu mindre keramis

ka kondensatorer, som endast är hälf

len eller en lredj edel så stora för samma 

kapacitans men med en arbeLsspänning 

av 5UO vol t. 

oscn,L.\'fORSPOLE~ 

Oscillatorspolen lindas på spolstomme 

typ F, fabrikat Alpha. Själva stommen 

har 4 spår. I de två första spåren lindas 

oscillatorspolen L2 med 26 varv litztråd 

20 X O,05 mm i vardera spåret, således 

,'ammanlagt 52 varv. I det f j ärde spåret 

lindas återkopplingsspolen Ls åt samma 

håll med 18 varv 0,1 silkes omspunnen 

eller emaljerad koppartråd. Se fig. 2 a. 

Mellan L2 och L3 skall alltså finnas ett 

tomt spår. Anslutnings trildarna till lind

ningarna märkas på lämpligt Eätt, var

efter spolstommen insättes i järnpulver

kärnan och hoplimmas enligt fig. 2 b_ 

Yttel'höljet av bakelit användes ej. 

Trimskruven lösgöres från den därpa 

sittande j ärnpulverbrickan. Denna bric

ka skall sedan klämmas fast i den stöm, 

järnpulverkärnan med en tändslicka 

e. d. på det sätt som visas i fig. 2 b. 

I stället för en 2-gangskondensator 

användes i modellapparaten två trimrar 

på 60- 140 pF. Trimrar på högre vä r

den finns tyvärr ej att få för närvaran
de. Amerikanarna har emellerl id tri m

" ,,-
'fl 

III~ 

I"OEX t 2 3 4 !; '" 7 8 S ,O " 
C 

360 PF.I 360 pF 
. qanq ~I . 

t r imrot 

5000 pi 200pf 
gl.el. 

!<er. 

400pf 
91. el. 

!<.er. 

SOOOpf 100pF 
gl.el. 

kel: 

SOOOpf SOOOpf SOOOp" SODA pF 

R 10 0 le; l ' M IM 1M 500k. 1M 5 00 k 
pot . 

4 01< 

Fi IT • l. PrillLijLChemat för miniatyrapparat cl1 . 
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TR/MeR1eKA, 'A!.tKLÄM"'E~ 
f"1[,Q lÄNO,l'TIO<A 0.0. OCH 

~'i~t SPOL.5'TOMMl. MeD~ LINDI'oII NCiAR. 

HoPKL."ÅMMU 
/ O.L.LMMA.S 

hl 

Fi l,!. 2. Diverse detaljer som ingår i subminia · 
tyrsupem. al Schema för lindning n av 
:;polstommen. bl Alpha trimstomme typ F d· 
te r ombyggnaden. el Den hernmalillvl'rknde 
, t rörnbrytaren. 

kondensatorer med värden upp till 580 

pr som inte tar större utrymme i an· 

språk än de trimrar på 14.0 pF, som 

används i modellapparaten. iVled ell Sil' 

dan trimkonden"ator skulle man kunna 

lIä över hela mellanv i'lgsområdet. K ava· 

,'itansen på de ,;rnå trimrarna fom an· 

vända., i modellapparaten räcker ej till 

för avstämningen varför man över dr'ssa 

måste lägga fasta kondensatorer. För 

Spångas våglängd blir värdet på de' sa 

ca 200 pF. Ramantennen lindas på 

fodralet och består av 30 varv 0,2 0,3 

emal j erad koppartråd. Tj.ockleken få r 
avpas::as så att lindningen får plats. 

Volymkontrollen blir kanske b· vär

li g att få i miniatyrutförande. I appara

ten har använts en volymkontroll av det 

slag som används i hörapparater, och 

som endast är 18 mm i diameter och 5 

111m bred. Dessa har endast två uttag. 

(Numera lär det finnas även sådana av 

potentiometertyp med tre uttag med re

26::; 

sistansvärde 0,5 eller 1 Mohm). Kan 
man inte få tag på en miniatyrpotentio. 

meter återstår möjligheten att använda 

en vanlig potentiometer med ca 28 mm 

diameter. Då volymkontrollen ej behö

ver vara skärmad kan man genom att 

bl. a. ta bort plåtkåpan {ör skärmningen 

minska ner dimensionerna. 

Strömbrytare i önskade små dimen· 

sioner finns ej och måste således till

verkas. Med den i fig. 2 c visade typen 

bryts samtidigt såväl glöd- som anod

spänningens minussidor, varvid appa

raten vid urkoppling är helt strömlös. 

Strömbrytaren bestar av ett mässing

bleck, som med hjälp aven plexiglas

stav förskj utes in under en fals av två 

andra fasta mässingbleok. Det förskjut

bara mässingblecket styres genom en i 

blecket uttagen slits. Konstruktionen 

torde framgå av fig. 2 c. 

ÖRLlJR ELLER HÖRLUR 

En vanlig »stor» hörlur kan myc-ket väl 

användas, men vill man ha ned dimen

sionerna kan llIan skaffa en »örlur» 

("earpiece"). Två typer finns, dels mag

netisk lågohmig med utgångstransfor

mator dels med kristallsystem. Under 

inga förhållanden får man lägga hörlu

ren resp. utgång5lransfonnatom direkt 

i slutröretsanodkrcts utan anslutning 

bör ske i serie med en kondensator 

(C 11) som schemat vi"ar. I annat fall 

får man anodspänningen genom trans

formatorn eller örluren, vilket inte är 

särskilt nyttigt. I författarens apparat 

har använts en amerikansk surplushör. 

lur, Headset R-30·U på 128 ohm med 

tillhörande utgå ngstransformator i di

mensiOllen 11 X 15 X 23 111m. Denna hör

lur, som har tvii magnetspolar ger utom

ordentligt bra ljudkvalitet. 

BATTEH-lERNA 

Batterierna är av mHuatyrtyp, som an

vänds i hörapparater. Anodbatterierna i 
storlek 16X25X 48 mm är vardera på 

ny:! volt. Glödströmsbatteriet skall vara 

på max. 1,3 a 1,35 volt. Observera att 

rörens glödspänning endast är 1,25 volt 

och ej 1,4 vult som de fl es ta andra bal

terirör. Dct finns speciella batterier hiir-

KONDENSA l'ORPRO VARE 

Det finns många anordningar för alt pröva 
i;olationen hos kondensatorer. De flesta ha en 

känslighet som tillåter kontroll av läckres i
stan er under cirka l megohm, vilket är fulJt 
tillräckligt för prov på elektrolytkondensatorer. 
vars avledningsres istans sällan uppgår till det

ta värde. För kontroll av papperskondensato· 
rer och andra kondensatorer med fa st dielektri
kum fordras att en indikation för avlednings
re- istanser upp till cirka 100 megohm kan 

!lstadkommas. 
En av de mest enkla metoderna, väl lämpad 

för ~ervic ebruk, visas i vidstående figur. Ett 
;) magiskt öga» 6E5, 6U5/6GS, E IVI4 eller lik· 
nande användes, och som anodmotstånd för 
lriodanoden tjänstgör den undersökta komlen· 
sa tom. För att hindra allt för stark belastning 
av katoden om kortslutning föreligger inkopp
las i ~erie med tes t laddarna en rC6istans av 

30H2.1W 

Test~loddar{~___ 

30 kohm. Anordningen kan ieke användas ii.ir 

kontroll av lågvoltselektrolyter emedan spän· 
ningen mellan testspetsarna i det närmaste 
uppgår till anodspänningens fulla värde. And· 
ra eleklrolyter kunna prövas om rätt polaritet 

iakttages. 
Apparaten arbetar på följande sätt: Vid 

kortslutning mellan testsladdarna försvinner 
de ljusa sektorerna helt. Vid full god isolation 

eller helt avbrott mellan tes tspet arna är de 
lju~a sektorerna störst. Då läckning förefinnt" 
slutes IjlLSl'ektorn delvis och om läckl iingen är 
periodisk kommer ögat att »blinka», hastigare 
ju stal·kare läckningen är. Kopplingen kan tyd · 

li~ en även brukas för upp, kältning av ~ tora 

resistanser. 
Radio & Television News, sept. 1950. 

för. Engelsmännen har exerupe.Jvis e ll 

s.k. kaliumbatteri som ej håller över] .:. 

volt och som inte »Iäcker» en~ir det iir 

överdraget med ett tunt lager av plast. 

Vid »jäsning» trängs .5ålunda ej elektro· 

lyten ut och ingen skada ås tadkommes 

på det, som finns i batteriets närhet. F år 

man ej lag i batteri med för rören pa~

sun de spänning bör man koppla mellan 

ett motstånd, så att rören vid nytt batte ri 

får max. 1,35 volt. lvlotståndet tillverkas 

lämpligen av tunn kanthalLråd som lin

das pft 2 a 3 mm systoflex. (Forts.) 



, Iåra lHsare iir , :.Ukontnn med bidrul; 
lIntl~r (]t'IIIHt. ru brik: knepiga kopplinga.r 
och tniitmetoder. liittillverknde cletalJer, 
enlda odl effektiva h.,itilpmcclel för ",er· 
\,'ic~ o(·h felsökning etc . "ar,je infört bi
drag honoreru!Oi nled kr. ;j : - . 

TILLVERKNING A V KOPPLINGSSTÖD 

Vid apparatLygg" är man ofta betj ä nt al' 

kopplingsstöd och kopplin g plintar av gan~ka 

'pec idlt utföra nde anpassade efter till gänglig i 

utrymme. 

),[ed hjälp av bågfil. borr, skruvstyc ke och 

löd koh' samt som utgå ngsmate rial pl exiglas 

kan man forllla till praktiskt taget vilka pro· 

filer man 'jnskar. Genom att försiktigt värm3. 

plexiglasel medels t lödkolvens ,·ärm el ment, 

kan llIan me,j lätthe t böja det samma till 
önskad form. Da glaset svalnat någo n minut 

bibell< Il er det d en önskade formen. 

Löduron a v d en gamla van liga typen är, 

liksom alltid d :'! dd gäller miniatyrapparal cr, 

inl e alt. rekommendera. Bättre är da a tt I· ta 

e rforderliga löduron bestå a v 2,3 mm mässing· 

,kruv. " ilka avtcras i p:enOIll,di endc hå l mc

dels t mutter. Härige nom kan blid e mindre di

Jll Jl sionf'r och mindre Ii k rör inbörde kort

, lutning erl, å lla , än vid användande av van

li ga IÖJÖron. D et kan dock anmärkas att efter

"0'" plexiglas mjuknar vid ca 80° C får ma

t[·.-ia k t användas med urskiljning . 

Å . Hägerström. 
(i.J6-'I'11'8 

Då 616 går som blandare·oscillator eller som 

Clapposc.-buffe r bör den triod,cktion som har 

anoden förbund e n med slift 1 (gallret gå r till 

- tift 6) allvändu ~ för osci lla torn. De n a ndra 

,cktion n är nämligen ej mekan iokt lika sta

hil. emedan g ' tt eranordn ingen är ja't svet~ad 

på anoclplåten. De tt.a kan ge upphov till ökad 

drifL vid upp värlllningen uv en viss kän~li ghet 

för skakningar (mikroneffektl. 

Ovanstående goda tips är hämtat ur »Ama

IPur Radio», det australi ,; ka ham-organet. 

QTC. 

Under rubriken RndioinduHtriens ny
heter Införes uppgifter fri,n tillverkare 
och importörer om nyheter som fl" 
företagen introduceras på m~rknaden. 

PEN.r-.·SKRIVARE FRA:\' PHILIPS 
En ny typ av pennskri vare avsedd för samti

dig registrering av fyra olika förlopp , har in

trodue rat s av Philips. Skriv<lren innehåller 

fyra rörli ga sy tern, be, t. ende av fyra i ett 

magnetfält rörligt upphängda spolar, vardera 

kopplade till en stålp enna m pt l iridium-pla· 

tina ·spe ts. En mekanism drar ett r eg istre rings

papper und er nålen, som därvid å,taJkomme r 

,·tt sva r t .- treck pa papperet. Frekven, kurvan 

är rak upp till 90 vi ; skrivarens resonans · 

frekvens är förl agd s hög t som till 85 p / s . 

För fra mdrivningen an vänds en synkronmo

tor som går på trefa,; ell er enfasnät 220 V, 
50 pi:; . Pa ppret kan drivas fram m ed en has

ti ghet a v 5-15 cm/ s . Impedan~en hos de 

rö rl iga spolarna är ca 5 kollin (2 X 2500 ohm ) 

och e rforderlig effekt för normal ut styrning är 

ca 2 W. K änsligheten är 0,11 mm per volt p ,

lagd spänning 

UTE~ FöR TÄRKARE 
Langevin Mallllfacluring Corp. har fört ut i 

marknaden n ny för stärka re med myc ket smn 

di mens ion r avsedd som monitorförstärkare på 

:\:\'1- , F \ I · och TV-~ Iationer och liknande. F ör

~ tärkaren ger 8 W och är av,edd för monte

ring i s tati v. Det kompakta utförandet fram

ga r av fig . 

BOKNYTT Forts . jr. sid. 6. 

våglängde r, paussig naler e tc. för pra kt L- kl 

taget varj e radiostation i hela världen. I d r. n

na upplaga finns des utom e n tabell vi sand e 

när bä; la mottagningsförhållanden p" kort. 

vag kan påräknas för olika världsdelar och 

under olika års tider, de_sutom uppgift 0111 

kalibreringss ignaler från WWV och WWH. 
Verdcnsradiohandbogen eller IVorTd R l1diu 

Handbook, som den engel ~ka versionen a v 

Loken heter, g r u t i s tora upplagor mt t jor· 

den. Bokens framga ng är välförtjänt. De n är 

lit märkt r edigerad och genom att den u tkom· 

mer en gång om året hinner mat erial et int e 

LIi gammalt. En bok som ingen DX-ly " narc 

kan undvara! 

IlOKR EV YN 
TECKP. . · l,'öRKL.\ H I N GAR OCH J,.,:\I·; 

VILLKOR . 
Teckcn rörkhil'in ~al' finnes nu Il1 l' C-t Hi l' 

au gu8t i H)50. )j. ~J:; . 
),'ör tekn iska biblio t0k,·o. Ir,nevillk r nl . 111. 

s C sept. JOJO, S. 30~·-:lO-}, 30(J och 308. 
Sena Bt e li tteratur. 

LITTE RAT R rA N ORDl SF A SPRAK 
nt 

CILrs t,p n~ . L, .Törgenscn, B: F'j rnsynels te k · 
nik. T e o ri og prakf.1is. Indlednlng ved o g u d · 
." h·e t a v O Lund J ohans~.n. (Köbenhnvn JO~n · 1 
8 :0, 20+ 8 . [Berlingskc.l 15 : 711, in b. 18 : 50 d. kl'. 
Anmäld i P orumr Radio , ' tocl< holm, jan.195J. 
". 30, :12, 3/ 5 SV . , och Teknisk Tidsk rif t. 2 dec. 
lOJO, s. 11:!2, 1/ 2 sp., tilJ s. Dleu nnm. av annan 
bok. 

CTHB '1')( KT1-1B o}-!!~r,!; 

!)'!. 
J~kclöf, S, Bengtson , L: Elektri sk lIl;itt~1 ni k. 
Del L Ins tr ument och Ilppa l' utcl'. Ett r f i;I'l' 
Wsningar . Göteborg J050. 4· :0. 203 8 . [KvlIl 
" pndium CTH.) hnlmel'i"tf~ I'"a s hall u" t ·tore·
Tliu g u. p. 8.1{) :- le.r. 
' r inneh :1 lIct: In ledni n g. Enll ot~r och nnrm a 

ler. All männa I<o nstruld io ,, ~, le talj c l' . Vrid
l-ipoleinat rumeut. Yrhljärnsinft t. r ump.n t . B lpk 
I ro tlynumi ka i nstru ment. Lit, rik to rlns tr ll 
men t . Val' mtl' usl nstrument. TCl'moinsl r u 
ment. E lek u·os tu tisk o. InUtinsll'ument. K.) ,"" 
Hp olpin stI'u Jn enL n s i s tull~m ii t nin g-s instl'u lHf"n 1
Hesonans in:;tru mc ll t. lndul\:tioIlHiuBtl" 1I mi'n I. 
g leklrol y tlsk a ruiitin sll·umcnt. kWh -IIIii tfll'C. 
Oa l \" iLooruetnll' . O~c illo grn fl)r . n ö r mcl rOL 
J(ompen 8 i1.tunH~ oe h b ryggor för lik :;l r ötll. 
Bryggol' och kO IllJl I' Il ~Jlt orc :r för Vii X:i 'I ~ t"l'j i UJ. 
_\.llpara l0r för mu~ neti s l<a mii t nitl gu l'. F.X:I·II1 ~ 
lH·L Im apparater fii r mc k ~lni fi ka JH:i f ll iJl ;..:: a,· 
!lied hj ii lp av elekt rl~ t, rali t l llkuik. - I," ,, ·tul ll . 
Litteral ur till d el 1 OCh ~. 
1: 1' fö r oruct : "L.... örc li g-S·a nflc kompC'u d iulI l i 
}o;I,,!iLeisk mät tekn ik il I' Qvticl L ntt iul ,' tl a [ !II 

~ede s:l tluTli1 i ll c U n iim ne . r lI CII nllln:i nna 
kursen tik ulI e in ~·tl lintI ll ett. h c linlHllali dt' t k H 
(' lc ]{triska lllä tmctodikpn. Denna fii rsl a ,lpl 
omfa t tar end r Mt elek tris ka iTl. lrUJlll ' lI t C)(' II 
nppara tcr i u e n Olllfn tlning- d f' g' t'II()lI l ~rl~ i 
(1('0 alllllii nnu kurtU'n. Diil' vi rl llH r lI :ltl ,' ,kli 
t (~o ret i~ka ~ l'undcn o ('h tifo t k O Il ~ tl'l1l.;:fh;l II I. 

fVl"alldct med Laöi U~ .. . " 
~ CTHB 'rK (M l:; , I ~ t~:;Ll) 

9:l 
U·olmg-ren . 1\1, Drolin . B: ~{orb·:"IJ!"i:\ i1l l1tl a:!lI fn;.; . 
I I re".l uppl. Sto r.l(holm 10:;0. Il :t ' . 11K 8. 
(T'op"liir R'lllios hancl!)öcl,er.) _-o rdi , " ){o lo
;:":T HVYl'. :l : - kr . 
l'r inncll lHlet: D p k n l'ta dig'o l'n~. :Hottu j! :JI' c 
f ör kor t våg : All1ll:iul.lfl synpuu kLI'l' . t' p,·(·j('l l u 
k(J l·t\'lt~ spl'obIem; an.: Uimnin g-cIl . Ant" ll n oc h 
aul,,:nnl'(J ppIin g . ..: l c rko ppJi ng-(· n . AllJuiill l O lll 
s \'ji ng nin gs k r c tsnr: 8 puldatH. Hii~frl'kn ' n ~
dross la r rör kort våg. O lika kUL'tv :igs lllutl.u )::':a rl.:. 
t ; I t n l k"n rlvä.g-s moltugare. ll'l'ckv('nsmo(] Il la lion. 

\ 71gruetra r . I or l"\"'rlgSF= iinunrc. Utdra g'" 111' 
rudlokon ventionen j iimte tlin,-rs~ tabell,·!". I n
" "hu ll. 
)"r fö rordet. : "r denna fj iirtl e. uPl'la ..:-a 1",,
tt ll kommi t en del uppgifter om dc ult l"HkOrl" 
\" [l,gol'nas utbl'(~dnin g- t oc h vidare h ar tUl fu.~at ~ 
uug rll bcsk ri\"ning-Ul' av apparatur fÖl' d (~ kol' 
ta~te vå~ornu .. ,. o marbptning och lIlo(] e rui · 
sc ring i ön"[gt har u tförts ..." 

CTHll TK (M 1;;/ 1 I l!l:;U ) 
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STOR GELOSOSUPER 

9-rörs stonmpe r HF-steg med 
6 v,1glängcbolllniden 10- lG; 
15-2;-'; 2-1-40; 39-65; 64.
HJO; 190- f,öO m., pi~k-up

anslutning. Bannspric1nillg prl 
kortv,'t g~l)lluden. Stor skula 
med swinginstälining. Sta
tionsnUllln på KV, amatör
lJallllen iiro u tsatta. Push-pull 
steg, 8 Watt utgångseffekt. 
En förnämlig mottagare för 
den kriisne DX-Iyssnaren. Om
l,opplingslJar 110---280 Volt 
50 per. Levereras som kom· 
(Jlp-tt byg<Tsats. Komplett kon
struktionsbeskri vning i Tek
nik för Alla lO 3 medföljer 
iiven varje byg~sats . 

Pris excl. rör och högtalare Kr. 286:
l byggsatsen ingående delar kunna iiven levereras Sl'!mral.: 
Spolsystem 2602 labora torieinstrument ..... , ............. , .. . Kr. 86:

Stationsskala 162-1/132 .... .. ...... .. .......... .. ........ ... .. .... .. ;) ,29: 50 

MF 'l' r ansformatorer 712 m. luf tt rimlllur .......... .. .. .. .. .. .. . » 8: 25 


d:o 713 » l> ...... .......... .. .... .. » 8: 25 

Yridkondell~a tor 3 X 420 s plit-s tator .......... .. .. .. .... ... .. .. .. .. » 22: 

NATIONAL RADIO 
~l :1l a l·gatan 1 - Stockh olm - Tel. 208662. 

\. 

styrl_ekontro!. R cstsig-nal., Overhöring ved grammofongeng lve!.'c . Ulinr,' r 
f orvrce n;.;ning-. lItak s illlfll llfon-rcen g e t u,l· 
gangseffekt. ·Brum. MIkrofoni. Stabilitet ovcr· 
for selvsvingnlng. Fölsoru h ed for n etHtö j. In,l· 
HtI·~lillg. Uustrållng. l\lodtager cgens kabernes 
afh:k' ngig llell nf antennestörrclseJl. Over- og 

DRIVMEKANISM FÖR TRÅDSPELARE 
Fabrikat CItESCJ,;NT m e u r eIli undc r s p ::e nd lnge r . Modts;.rerens e.ffekt - o.!!man(5yr e ring av fr um · oe h :iter strömforbrug. - INDHOLD SFOR'l'lUGNElLSE.spolnin g , törscLl d tned ton huvud, 
oscilla t o r s pole och kraftig' motor 
för 220 V GO p/s. Koppling-s LIT'l' .E RATO R PA FRXl\[M,1~DE SPRAK.scl1em:l till I:implig- fiir s lii rkal' c 

medrölj er. 9. 


Hemardiriquer, P: Le fil. le film e t le rnban 

Pris 450:-. sonores. Enregistrement e t l'eprodllction Jnu )Y 


nHiques des son s . 'l' echnique, p ratique, appli· 

Komponentsa ts ti ll Wrs Lä rl<a r e catio n s . 2 ~d., comp!. f,imoges 1\H9. 8 :0, 124 s., 
och likril,taruel fiir tr:"tu s I,elurt' n 51 1I1. Imp-teeh. 225 f r. frs. 


lt'örfattaren: Charge de cours de l'enselgne
bes tåend e av mot_tilllt!, kOllU" U· 
satorer, rör . tra n ~fC)rnt:..ttorc r . ment techniq ue. 
drosscl, g limlampa , rattar IU . llI. Ur innehiIIlet : L.'cnl' cgistr ement sonore Sur 

fil c t sllr rub lln . Orii!(ines et d~ve l oppement 
PrIs 170 : -. de I'enregistrement magnHique. Caractl\rlsti 

Byggsats till 7 rö rs växelströms-super. que s ·de I'cnl'cg-istrc mcnt magn~tlque. L es 
K ortv ug, mellanvåg och 1:1ngvåg. su pp or t s mag netiques. Construc t lon des ma· 
Btt 011\"S tö mt lJ ögfr ek\·e n sst.eg . chines magnHiqueR. Les nppllell.tlons de I'en· 
Variahel ""lek tIvItel.. r eg'i 't rf' me nt ma;:rn e tiquc. l'enreg istre mcu t 
Tonkon t r oll. mug-n Cti que e t le ci nema. 'Table des mat ieres. 
G rammofonutt ag. 
Chass l~ t lev . (Ielv is kopplad för· 98 
sedd me d r ör men utan hög-tAla r Cl Indu .trial applicnt!on of clcctron tubes. 

Paper~ anu ui"cuss ions presellte d at. the 
.\lE E conference on Indust ri a l app!leation 01' 

08: - . 
Med h ögtnl9. r e och lämpli g an el <!etron tu bes, BuffalO, N. Y., Aprl! 11 ana 
p a ss nln g s truns(ö rm a tor 12-1 : -. 12, Jnl!.l. New Y ork 1D~9 . 4:0, 147 8 .• llll \l lic.
Rö rb esty c k nIn g : 2 Rt F, F~2 A me ri can institute of electrical eug-inccr" . 

2 st BCII2J 8 : , 0 $. 
1 s t lCBL.21 [Jr inne ldlIet: DID STRIA L EL.EC'l'RO~IC 
l st E 1\f4 - . T R OI, ,1PPLICAT I O"-S : E leetrouic D ' 
1 st AZ l m o t or controI uevelopllIe nt. E leetl'on ic rc;;ula· 

tOt' ti anti l'egu lating systems. Controllin~ A t: 
poll' 'r wIt h clectron tu b es. Electro n ie l'e la y in i!( 
a n d photoe lectric contro!. - PHOBLlnf S OF 
B L CTROXIC EQUIPMENT USERS: E ffccts 
uud llcl'cl o f pri.mf.lry voltnge contr o!. Elec t-ro nUTSTÄLLNINGAR: tnbe s a nd contl'ols iu industry. Icn nct ion n l 

Sy~oväg.n 50. tel. 201257. 217848 li r" tes ts nf \'(l C lllllll t.u bcs . - Pl(OIlLEMS OF 
Malm.klilnod,g. 24. tel . 215703 . 211l 93 ELECTRON IC EQULPMENT DI.;SJON : Tulte 
Polhom'ggton 38 . tol. 12 78 20 . 516572 	 ra t ioi!(s as ufJ PUeu to indu st rinl Clju !nment 

d f':-oi gll. D e s. ll'able iUlJ1r()Y0.mpnt ~ in tuhe Clla
rH c t.eri stics and ratings. Problems r e lat d to 
irl<ln s t'r in l clectronic equipment d ee ign. Selec' 
tlon anu u"e of c3pacitors in e lcc t rouic con 

28 ::1 


(Holmgren, !II : Kortv1l.gsmottagnlng, 2 upp!.. 
~tockholm W 40, 118 s.: KTHB Cel-587.) 

ll4 
L"r~6n, A: T e lcg rafonen og den traac!löse og
opflnderpnrret ValdemBr Poul.en og P O Pe
der.en . Köbenhavn [19liO.l 4 :0,305 s. (lngenlilr · 
\' ide uskauelige skrifter. 1950. Nr 2.) Akauemiet 
for ue tekniske viuen skaber og- Dansk In· 
gcnlÖrforening . I kommission hos Teknis k 
forlag. 28 : - d . kr. 
Ur Innehil !le t : Inuledning om opflndelserne . 
Inulcd ning om ovfinderne. - Telegrafonen: 
De f orske llige type r telegrafonapparater. A k· 
tie~clskaue t Teleg ra rö lH'o, patent Poulsen, og 
laborato ri e t I Ve.ter VOldgade 2. 'l'ilbage blil, 
over tel eg ra fonen. - Den traadlöse teleg rafi 
og- te lefoni : Historisk Indledning. Valdemar 
Po nlsens förste arbejde med buegen ratore n . 
Tilbageblik over P o ulsens rauiosys tem. 
Biogr afier: P O P edersen . ValUemar Poulsen. 
- Tillreg g. - L.itteraturfortegnelse. Person· 
register. lndhold. 

CTIIB 'J.'K 

95 
Nilsson, B. Werthe n, H: 'l'elc\'18ion. Stockholll\ 
1950. 8 :0 , 88 s. Lju s. 4: 75 kr. 
Anmiil d I Populä~ Radio, Stockholm, jan. 1951 . 
s. :lO, 1/2 sp" och. Teknisk tldskri f t, 2 dec, 
1\);;0, s. 1122, 1/2 sp . till s. med aum. av annan 
uok. 

C'l'HB TK (M 15/ 11 1D50) 
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Normer fo r m ii linger pil rudiolllodtag-ere . K ö ' 
Il e nlw.Yll 1950. 11:0. 70 s . (Dansk ingeniörforp 
ning .) T eknisk fo rl ag. 9: 50 d. kr. [Äve n 
e n g elsk text.] 
TJr innehillIet: INDLEDNING. - AL.lIIINDE· 
L.IGE MAL.EBE'l'INGEL.SER: Rör . l" öd esp ::cn · 
din g e r. 1\fålcfrel<\'enser. JndgangsSJla~ lldiDger_ 
Antenntilslutning. Afstemning- til resonans. 
MA L.I NG AP MOD'l'AGEREGENSl\:ABER
~ •.F1 : .Afstemntngsområde. lndstlllingsn<ijag-ti;..!:
h~d _ Afl:.esnin gsuöjugtighed . Kalihrering:sfejl. 
1.'rckt·cllsu rl ft. Automati sk Indtr'eknin~. M ;1 I · 
lng af udgangseffekt. Forst[('rkning~ktlrakteri
stlk og- fö lso m!leu. Automatisk sty rk e kontro!. 
Stöj(aktor. Se lektl\' l tet. '.ro -signal bl Okerin ,C: , 
Falske resonanser. I.'lö jt. E lek trIs k frekven<· 
karRkterlstlk. AkustIsk f rekveuskarnkte.ri,til;. 
Retningsdiagru1l1mer. D~,.namikr('.gl1lel'ing. Va
riation skurve fo r 
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Mätinstrument med sikte på framtiden 
AVO-instrumentens konst ruktörer ha alltid gått i främsta ledet när 

det gällt att utnyttja vetenskapens framsteg i mätteknikens tjänst. 

Därför äro de nya A VO-ins trumenten, som här presenteras, verkligen 

nya och model'n-a i bästa mening. Engelskt sinne för kvalitet bOl'gar 

för att de både vad bet räffar teknisk konstruktion och yttre utfö

rande fyUa alla anspråk på gedigenhet och pålitlighet. 


AVD -instrumenten tillverkas 	 BV THE AUTOMATtCj COIL WINDER AHD ELECTRICAl EQUIPMEHT CD LTD, LONDON 

AVO Rörmätbrygga mod. V AVO Rörvoltmeter mod. E 
- en rörprovare av helt ny typ med - li r ett högkä nsligt, noggrant, på

mlt ngsidlga re an vändning än tid iga re litU t och stabilt universll linstrument 

modeller. F örutom en snabb, enkel för mätning nv s tr öm, spännIng, re

kontroll a v alla rör av äldre och sis tans. ka pacitans, effekt , nivå och 

nyare s tandardtyper med avseende isolatioDsmotstitnd Inom 49 mäwm

pi\. deras " O'odhet" kan ma n nä mligen raden . Pris Kr. 670: -. 

med denna brygga ä ven utföra a lla 

erforderliga mätninga r för uppta AVO Signalgenerator mod. W 

g nde av rörens ka rak te r istikor . - en intres8.."l nt nykonstruktion med 

R örmiitbryggan mod. V utgör diirför frekvensområdet 50 kp/s- 80 Mp/ s, 

e tt ypperligt hjälpmedel häl för uppdelat på 6 band. Noggrannheten 

,'adiohllndlare och serviceverks tä der är bä ttre ä n ± 1 %. Generatorn an

som rör lahoratorier och ind us trier . sin te. t ill 100-2GO V v!il:elspänning. 

P ris Kr. 870 : -. Pris Kr. 460:-. 


SVENSKJl RJlDIOJlKTIEBOLDGET 
Alot röou>rsut . 12. S tockholnl. Tel. 2Z 81 CO - F lLlALER I GöTEBORG, MAI,lW, SUNDSVALL . öREBRO och NORRKöPING 

IN6ET TIDSÖDANDE HANDARBETE! 

HELAUTOMATISK ISÄTTNING'AV RINGAR, LODORON 
M. M. 	I RADIO- OCH ELINDUSTRIEN MED VÅR NO. 8 

RINGISÄTTNINGSMASKIN 

Ringar, lödöron m.m. transporteras automatiskt ned från en be

hållare genom en kanal och nitas medelst stämplar. 

Maskinen har en fri öppning av 23 cm och undre stämpelhålla

rens fäste är inställbart för anpassning till olika höjd på ståndaren 

upp till ett maximum av 23 cm. Den levereras inrättad med kanal 

och stämplar för en typ av ringar, lödöron m.m. Ytterligare ka

naler och stämplar kunna beställas. 


Samma maskin användes reda n i stor utsträckning i den engelska 
radio- och elindustrien, där den visat sig vara oumbärlig genom 
att spara arbetskraft, öka produktionen och utföra ett jämnt 
arbete. Ä ven i Sverige användes den redan med gott resultat. 

Begär offert! 

AB UNITED 	SHOE MACHI NERY COMPANY 
OREBRO MALM O 

Tel. 24230 Tel. 25850 
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P. H. Brons: 

RADIORÖR VADE-MECUM 
8. upplagan 	 Kr. 17:50 530 sidor 

Fullständig" statiska och dynamiska 
data samt ."ckelkoppllngar för värld. 
marknuden8 alla ca 15000 rörtyper . 
Boken omfatt ar förutom mottagn.r-, 
!lälldar- och likriktarrör äl"en ström
och s pänning~~tabilisatorer , rotocelle r , 
th y ratrone r . katodstrulerö r, t el evisio ns
rör, magnetroner, klystron~ r e t c. samt 
kri st.:l lldiodc r och kristalltriode r. Ta,bel

Je rna n HlrC R\'en fabrika.t samt i före
komnlllnde fall rootsl"ll-runde rörtyper 

v annnt fabrikat. Europcil,ka. o oh amf' 

riluu.1~kl\ militiirriJrsserierna :·iro med
tagna. Dntnbetcckningar äro de a.ll 
mänt \'cdedu!:"na och anvis ningar tör 
begugnnlldet äro tryckta pr. bl. a. 
s ven ska. Supplementtab('ller för nyhe

tC'r IU' omr~idet erh i.tle~ gratis fr. n 
förlag et genom insändundet ny i boken 
h("fj ntligt bre,·kort . 

Generalagent: 

INGEN IÖRSFI RMAN 

TELEANALYS 


BJörllg,\r<1sgal.an 3 Tel. 40 00 85 


STOCKHOLH 


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

Radiorör för amatörer 

och industrihehov 
NedanstfIende typer äro nya, ind ividu 
ell t fö rpackade och siiJjas med full 
garanti och utbytesrlitt. 

pr st. k r . 

Typ 807 ................... .. .. ... . . 9: 50 
" 6. 7/ 1, ;)2 ... .. . . .. ........... . 6 : 50 
» 805 .... .... . ....... .... . 35 : - 
:i> G. L;j .. .......... ...... ... ... . ... . . 5: 50 
"9f15 ... .. ........ ............ .... . 11: 
" D002 .... .. ......... . ... ....... ... . 7 : - 
» 9003 .... ............ .. . . ..... . . .. . 7: - 
» 2X2 .. ... . _.......... . . . ... .. .. .. . 10 : 50 
» 11\'48 Kristalidiod ..... .. .... . 7 : 50 
» 747;; Stabilisatorrör 3: 50 
" STV 2 0/ 40 Stabilisatorrur 10 : 50 
» VR 105 Stabilisatorrör 10 : - 
» VR 150 Stabilisatorrör 12: --

Hilvibratorer 4 stift, 6 och 12 

volt 
 10: 60 

Siindartransformator PJ'illltir 110--220 

volt Sekundä r 2X1200 volt 400 m. , 


105: - 

AB Gösta Bäckström 
Eurellsvärdsgatall 1--3 


Stockholm K . Tel. 54 03 90 


tru l I!(!uipment. Tuhe applieati o n 'probl.cHl~ 
in t he de"i~n of iD flust.rlai e lec t.ronlc eq lUp
me nt. - PltOBLE~IS OF 'J'I'm 'rU BE DE
RIG:\ER : AC contr oi ratiug of ignltron•. 
RatiIlg's of ig nitron 1.1Ibes for r cctlfica.tioll. 
Ratiu gs of m e rcu ry thyratt·o ll s . Gas-till NI 
th v ratrou rRtiug m ethods . Pho lo tuil' charsc
tc ,:islies, - DI RCUS::;IOKS . 

CTHB 'l'K KTIIIl Br. fol. -600 

99 
;)[cProud, C G: And lo ullt"olo;.:-)'. Compil ·d 
fl'ollt Audio l'uglnecring from ~ay 1949 to 
December 1949. Now York 19GO. 4 :0. 124 s. 
Rudio mll:>llzines. 2: -, Inb . 11: - $ . . 

r innc h :"tlJct: Ett 4O-tal artJldnr betro IJud
fltcr·~i\'nino·. n :'\Im ik r ofoner. högtalnre m . n\. 
sa mt ko;strllktinnsbc~ kri\"ni)lgar för l ,F 
fjtrs t!irI~are. mottag-al'c m. nl. 
Ur furor u ' l: "~lnnv of th~ artic"" In t his 
volnme have hceu 'llr () ll g h t np to (lal<' with 
aduitional no tes snbst itutc tr un ,fo r mer Ii st 
11l g"s . o r minor ' chnnp: ' l". anu prrot"R in t h e 
original printing- have bCf'1l l'o rn"\ctf'd ." 

Au(1io eng'ineerin g HH7- : Cl'nr. 'l'K l 
KTHB ö-290./ 

100 
t;Itra~onics. Bihliog"l'uphy and lC'(:hll iea l re~j ' 
r e ne",s. n. O. rUJ.l8?]. 4:0. S ., . duplk. 
Inne h:'dle r 1~7 r eferl'lIl;,l' r frfin tifl ~n f l' ~IIIl 
t. 	 O. fil. l fl48. 

K'l'HIl Br.-22()O (M ]0/ 0 1!l,,0 ) 
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, rin nl. G \V: Pri1l1ar~r lJ n Ue rics. Ne\\" YOJ'k 
J!l50. H: u . 33...., 101 iII . Wilel'. Iii II. il: - ~ . 
l'iirfattal;pn: Physlch;t, N ational htll" (' :111 IIf 
~ laUllsrll ~ . 
r r In nehållet: His torlcnl Introductlon. Ele 
Dw nta r y t heo r y of e lec tric cells. Dr y ' ('1I ~ . 
ma te rials and prouuc tJo n _ Opcra t lng c hArnf· · 
t ' ri" tles of arv cells . Bffe.. t or lo\\' te m pe ra 
IlIn" on dr y cellS fiDel low -temperal'n rc t y pes. 
RtuDflare! c 11". stundarch or elcdrolllotiy r 
forc !!. .\ir- tlc llolari zed and ot ltPr batt ,, !'h" , 
Co pper une! copper oxidc <:CIl 8 . Silver uxid ..",,<I e hloric1e batte r ic" . L end ""lis ha,' ille,:: 
foiu lulJIe r a ctio n p r o d u ctR . :\[ercuri e oxirle alHI 
ya u a<li u m (hy cells. l-'n"('(I -e lec trol)'te ,·(' lI s. 
Index, 

lO~? 
pjnt(>Tnngel , " r: J( rl.t O (ll'll str:.l lll -ORzil l n~l'a ( 
mit I(jPll ~P I'iit 	 IlItU Yer . tii rk"r fli r Wce ll s"l 
sl r OIH-Xpt:r.nnsl·hlll ss . n-[of'h wl~ rl i~l \ s ).fploiS
g-er iit mit d e r Bl'allL1 ~~ iI (, Tl Riilll'c LE 8 . Kip p
g"f" r ii t mit Gas-Entladll ll g"f';Tiih r t' , Lallep(l Jlt (}.t(~ 
IlJltl Ilnpul ~vcr~tiir k('r tuff', lJrt'l if.lJunu -G(' ;!cU
tnkt-~res sv(\rkst.iir k er mit G(l ~enkoP fil lln;.!" . 
Mellrf:1c h-Urn ~"llItl t('r f ilr a lle ~ r ,, ",,'org:iil! ..:e.J 
Stnt tcsl't lO,IS. 	 R:0 . 22 • .• H III. n . !) l·jt l! . ! 
n a t url. f'to rl . 	 (FU ll k sr-llnu BUlIh ,...f't . ). r fi.) 
F nnk~H"lJ:lll A Tl .~er('r. N 1t tn 01'u fr å ll f'rHTlzis
,"nla ;.:-, 2IIUu t h" n . :.; : 20 D oL 

103 
Ride ,', .J ):3" , rslall, S D: nnc~· d~IJI ('~1ia o H 
('fl I !J o !l(' -l":1,v ()g(' illn ~('C)p e~ :1n41 i hl' ir 11 ~f':-;. 
:\ft'W Yurk Hl:iO. -~ :0, OfJ~ s. , nl :1.0011 dl. TIirl pr. 
T"b . 0: - ::: 
U r i nnphilll t:'t: I nfroc1ul" li oll. P l'inl ·ipll ·s of 
elL'l" tru~ t;J tie c1pClI '('ll(l1l fl n d fnclI ~ i ng . P ri [I 

('I pl es of c' lc'ct rtlltl:l I.!' IH'fk upflE"('l ion {l nll 
f()(,Tlsi n g-. )[l' 'h:l n 1(' :-11 f'llu ract0ri :-; ti c s . ' 1'11 (\ 
t?]l'ctron ;..:" 1111. D I' I' II \(·I iUIl Fi;v li ff'm s , ;';C' r fl cn s , 
Spot llispl aCl' nw llt . 1.illl' :\r liiu(' lJ:l ~I' ~ (g w e l'p 
('i[(' ut t.s) . The lJaji; i~ oRt'i ll u~cop(> OTI d ii~ 1llOcl i 
ficatlo(l ~ . Sync hro ni7.afioll . Pl ll:l SP an ll fl'( ' " 

Q!lll Jl(; .V llI casurern r-nts . KO ll lill €! a r l inlf' lI a !--I ' ..... 
...\u x iliar y Nl uipnHlTlt. ·r ('~(in .c: alld io .. fr('(IlH.· Jl t~y 
f'i r~u l t ~. ViSll,,1 ali;!JlIlleJIt uf A~r. F~r. and 
TV l'('Ce lvPI' s. "\V:lypf o l'llI o l Hccr "lI f in l1 iII ff'lf' 
Yi si(l lt recf' j·' Pl" 50: . . \ 1[, F :\f, and '!'V h ':lTl "mitt f> r 
tf' slill;: , l i h'('fTir-nl lIH.' :1:H1l"l'ment~ und :,r-j f> 11 t i 
f i l! Ulld l'llgincerin .!! ilpplirllt.io n s. r.ompl (~x 
wan... fo l'lo p:lttf' r n ~ . Spf'c ia l p\ll'p m'(\ ('idll u rl {l A 
J' U.'· tllhe s. C'omnH?l'dill OS('jI1U~H'!lPI~S and 1' ("· 
lat(' (l C'lJll iPllWIlt. App('n(1if' ('~: Character i. tir:-
(If (,:l fho tl e- r ll.\' tlllJ('~. "af. IJ ou c- ray tu he li :.l ,H. · 
illg'. l'lIulog;rupl1 .\'. 

104 
Ruit('r, J Jr .Jr: )'ludf'1'1l o~(·illn f.· t ' o p (· !'f :11111 
tlH'i t' lI !=:C'S , l\-ew Yo rk ]!).l!). R :0, S2G s . "lIu rl"ny
Dill. InI>, .. : - S. 
F ti rfatt.an' lI: 1rana.'!"(· ,· of t eC' hni eal l)lI hli ea .. 
Hons. tilut nd w' rthdllg" lJ1alla~(l T" . i ll s frlllll l'lIt 
<1 1\·is[on. All e n il Du ,r"nt l"ho rato rl~". i nc. 
-r inll e lJ;i lIe t: !otJ·o(lll e lifHl. Ili sto r \" of tJi .... 

oscillog-rapli . 1l1'iOf hi 8f·ol"Y of tl c \"C'loIHll Pn t nf 
the cathode· l·a y tu h ' . l-'nu(latTll'utal prilldp1c foi 
of euthod e-ray tuh e olH'rntilHl. D etnils of t.lll! 
mouern cathode-ray luhe. 1'11" gene ral pur
pose vsc llloRcoPc. Powe r -suppJy (· ir cu !t~ . A DlIlI!
fi .. rs, attenuator8, fin tl Ilositi oniug cll'culte. 

AMATÖRKURS 


RADIOTEKNIK 


och 


PRAKTISKT RADIOBYG6E 


Första brevet, innehållande bl. n. en 

instruktionskurs telegrafi jämte 

schemor och byggnadsanvisningar för 

övningsapparater etc. sändes 

GRATIS! 

u tan någon som hels t fÖTbinde!.·e fur 

Eder. 

Medsänd 40 öre i frimärkert till I JM/o 

och expeditionskostnader. 

AB BEV A-TEKNIK 
Linköping. 

~------------------------) 

RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 

SPECIALTYPER 


A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMATORFABRIK • TUREBERG 

TElEFON STOCKHOLM 351681, 351666 
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http:BJ�rllg,\r<1sgal.an


levererar som vanligt med korta leveranstider SIna världsberömda 

RESISTANS-, INDUKTANS-, KAPACITANS

NORMALER 


MÄTBRYGGOR samt GALVANOMETRAR 
Sullh'an-normalerna utlll:irka sig genom sin ena.,·tående nog g rann het, fiirs,innande lilla temperaturkoefficienl ~umt alJ
soluht ~la lJilitet. Alla llt'~s:t olika mot til.nd tillverkas i ett flertal llograllnhet:;klilsser föl' ,-ariel'Uude bellOv, från dc 
f hI::tste med 0,01 % uo~g; l' a ollhet, UPll till siidana med exempeh'is 0,1 eller 0,3 % noggr annhet för enklare mätnin~al'. 

~\rall hal' \'icla l'c att "lilja mella n fasta och kontinuerligt eller stegvis reglerbara motstånd av både de reaktiva och 
resht.i\'a lyperna. 

Galvanometrarna äro av ljusvisaretyp med 
mälning :;umt Wheats tone- och Thomson
Mäthryggorna för iuduktaIls- och kapacitans

ett ny tt optiskt arrangemang, som gel' ut 
lJlä tbrycrgor fiIlnas ock<t för hvgsta och m~irk tl1 da ta , såsom stor känslighet och kor t 

s vänguingstid,IH ,~re noggrunnhet. 

GE, ' E RALAGENT : 

lel. 198949 p( ) ~T1!'.·'l..CK , STOCKHOT,:\f 3~ 

I 

ALPHA trimstomme t yp · 
för högt l-L -värde och låga förluster 


Alllha s trlmstomlllQ t.yp F ilr något 
fIk E r som ha r 81Orl1 kray på !n'ali te l, 
känslighe t och selektivitet l traIlkmoL· 
tagare o h liknnnde, !\len även för 
ol ika sIng a v oscillu to rer och mäta p
parater är Alplla s trimstomme typ F 
ide~ I t. t . el:, i den numera välkända 
clupp-oscillutorn, där högt Q-vär de 

fordras på spolen. 
Som exempel på Q-värden som er

hålm s med typ F kan nämnas att vid 
mellanfrekven transformatorer för 470 
kp/s e rh ålles elt Q-värde av ca 400. 
Hlirvid a n vänds 96 varv lirstråd 20X 
0,05. Vid mellaD!rekvensen 1600 kp/s 
tår man ett Q-vä rde a v ca 300 vid 30 
varT 20 x O,05. D e nlimnda vll.r dena 

erh Allas u tan skärm. 

AKTIEBOL AGET ALPHA - ETT LM ERICSSO N - FÖR E TAG 

Sundbyberg - Telefon 282600 

31:3 



Universal
instrum ent 
Modell 260 

20.000 
ohm per volt 

Endast Kr 250:

MÄTOMRÄDEN : 

V= 0-2,5-10-50-250-1000·5000 

V= 0-2.5 -1 0-50-250·1 000-5000 

uA O- lOD 

m A 0·10-100-500 

A 0-10 

ohm 0-2K$J-200-KQ·20MSl 

dB -1 2 till +52 


Beställ idag från 

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

• 1951 års upplaga! 

RADIO AMATEUR'S 
HANDBOOK 

Under DI B.rS D\tulnd erh l1lle r vi. törata 

exemplaren av cle nna radioamatörerna. 

"bi bel". Försul"" Er I lIod tid om Ert 

e xemplar. 

o RlHtad C: 11 krono r Iii; 75. 

O I nuun el 'n c:a kronor 23: -. 

o W E L T · K ARTE1: 32000000. 

E n trevlig världskarta I ny upplaga. 

Tryckt I Clcra r,irger, f ormat 130 X85 

cm. Kro nor 5: 90. 

Sänd ir, ku,pangen. j dag!-_ _-........ 


KUMGS~ 
B öcker I 3 våningar. 

Kungsgat. 26. T el. 232815, Stockholm C. 

Var god BUnd törprIckade böcker mot 
postförskott till 

Namn: ............ .. 


Bostad: 


Poatadr. PR 3 


32::1 

Time ba,c clrclIits . Operation of the osci1I,,
scopc. Interpretation of ha.le patterns. Auxili 
ary eqllipmen t. Trpical upplication s in t he 
eledr onic. industry. Serviclng A;\! radio r c 
l~e i vers . Serviciog lt'l\I radio rece ivers. Servic
ing te lev-Ision r e ·'civcrs. Usc at the radio 
transmitter. Using the oscilloscope in teach
Ing. AdditionaI in<lustrlal applicatious of the 
o.eillosco pe. Photogruphlng eathode-ray pat
t e m s. Glossary. Index. 
Anmiild I: Elec tronlcs, mar. laGO, a. 2flO, 262, 
2M, 11/3 Bp.; Journal of t hc FrankIIu Insti 
tute , jan. 1050, B. 103, 1/2 s.; Radio & telcvl
sioll news, jan . 1050, B. 157, 1/2 sI' . 1 Technl
cal hook r evi e w iIulex, (clJr. l!l~O . s. 3:1, utch'ug 
ur de båda s istnHnlJula anmHlnin gnrn a. 

KTIl13 Ce-:!:!,,;; (CTIlB TKl 
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"lob ile ra,lI o handhook. ]:d. by 1\1 B Sleeper, 
Great Barringto n , Mass. 19;'0. 4 :0 , 16G s . tex t 
+ 1!) s. annonse r . (l1' :M-TV handbook series. ) 

F ;\I -TV magazine. 2 : -, lob. 4; - $. 

U r Inll ch:illE' t: Bns ic system plannlng. Rtdes 

and alloca t ions. LIcense applfca tlon. Equip

m ent Sllccificatlons. Selecth'c callin g . Adjacent

chll nue l operation. Ante nna ll elti .<nl. Guy ed 

tower er e.' tioo. RHd lo r elay aystems. Sys te ms 

lIla lnt" nance. Operation lieenses. Genera l 1<';\1 

theory. 


100 

(T he) electronic enginee ri ng master Index. 
[4.] A subject Index to tlle coutcnt. of elec
tron le and allled en~ineering publicatians 
prln ted throughollt the world froOl .January 
througb December, 1941l. New York 1950. 8 ;0 , 
296 ~ . EledronlcR re.eurch publlshing co. I nb. 
17 : 50 $ . 
Inne hå.llel är ordnat pli samma Bä tt som I 
n ä rmast föregäende årgAng, 19i7-1948. För 
denna sistniimnda ;lrgång och tidigare . dika 
tillsammans m ed d cn för 1949 inneha Uer över 
G3 000 notiser, se bokrevyns notis 67, no .... 
1930. B. 390. 
U r förordet : "Containlng more than 12000 
new entri e , tbis volumo Indexes almost 400 
o~ tbe. major International. Bc ientiflc mag a-
ZIDCtl , Journal!~, alld procee(hng s . . . As in t he 
19H-1948 'Volume, th l, edition lists all U. S. 
electronic and allied engineering patents 
g r an tcll rluring the pe riod cover cd - of 
whicb there \V ere .J. 000 - u nder the " arlouB 
subject h eadings . . . The lIstings of d _ 'Iassl 
[jed U. S., Britis h nn d Cnnadlan documents 
h a ve been greatly expanded an d b rou gh t up 
to date. . . In a d l.lition , we bave ex panded 
our co<;,era g-e of ~I ) ec ia l r epo rtB Hnd d OC uIllents 
not ap pearing Iu r eg ularly Pli blis hed pe r iod!
c all! by in 'luding to r the fir s t time a li s t or 
B riti s h and Am r!ean rC IJorts on German a n d 
J a pan"." researcb and d e '·elopments, aB weil 
a 8 of Ute titles of man y t bcs is on electron lc 
and r ~lated subjects snbmitted a t major 
AlIl ~r i c an unlver "i tie~ . . . In the BlbIlog rupb y 
ur eng ineer ing bool, s , w e ba"e li s ted the bool'8 
publi s h ed dllriog 1!H9 In the Uni ted Stutes, 
a s woll as m a ny of t llose published In E n g'
land, F rance , Germany , e tc . . .. T h e cumula
tly e cro ss Inrle x of sub] et s at tbe end of 
Uds book scrvCll a s a g uI de t o tllC present 
compilatioll RS we lI aa t he 1925--J9~ 3. t he 
10a5- ·1945, the 19~6. and the 10-.1.7-19·18 ed l 
t iO Jl8 . . . J 1<' Ri ller." 

+C'I'HB Z ('l'K 6650) + KTRn ö ·3ll0 re r. 

Återgivning 
G2UOG.G23.8 
021 .306.662.32 288,1 

lJecker, N ,,: ImprQ,' ln g Respon se of R ome 

Assembled Coaxla l Speak er s. 

(A) RadIo and Tt-'Ie\'islon News JunI (1950) 

vol 43 nr 6 s (;2, 88. 

Billig metod att. applicera två h ögtalare jUm. 

te delniu g"s filter I mottagare. 

1 schemafig-. 

()·21.306.625.21 
B auer , B B (Vlc
B rothers, Ine .); 

e·Pres. , Ch ief 
AII-Purpose 

289 
Eng., Shure 
PhonogriLph 

Need l e~ . 
(Al Elec tronlcs .Jnnl (10GO) vol 23 nr 6 B 74/78. 
Nya konstrlll,tion.data rör pickupna lar, Iämp
li.qa tör all.:! förekornma.nd e skivtYfJer. Utred 
ning om f elen ho. de yanIiJ;'l nalarna. 
7 {otogr., 8 flg.,: "urvor. 

I 

SENASTE NYTT 
på hörtelefonens område 

ISTETOSET 


LäthiktsbörteJefon, vikt endast 35 gram. 

Frekvensomnide 50-3500 p /a. 

Lagerföres med 120 och 1000 obms impe · 

dam. 

Pris kronor 45:-. 
Obe. Öronpropparna äro av bygeniska skäl 

lätt ulbytbara. 

UNIVERSAL - IMPORT AB 
NorriVlälarstrand 62 

Tel. växel 520685 Stockholm 

, 

Varför köpa dyrt? 
SP AR PENGAR! 

BY GG SJÄLV! 

Må nga b e l;'ltna bobby-milli Ö'·E'r hela 
lan<l l) t h" röljt d e tta motto li e b li ro ou 
stoHa äg-arc till en modern 

BANDMAGNETOF'O~ 

nu- oc h f r amtidens InspelningsRpp arat , 
en kOn8 t ~ uktiun 8 0m at l r s ig I lli n g dc c.l 
Än'n N i ka n byg-:;:! den efter v(,r In· 
.tr u k ti\'a r itn. IIlPlI Ilet aLj c r nd mått 
sli t toi n g o h l ii r ur ika b )' ggnadal>e 
.kri"o. Vtförande A : fö r tillko ppllng 
t ill en be[\ntllg rör"tiirl'o re elle r r adlo
app:!r t , pris pr uts kr . 7 : 30. U tfö · 
ran de B: m e,1 Bpecla lW r s t ärkare 10 
'W at t p ris pr suts kr. 9: 30. 
VI lZl~e rför uven kombinerad 

IN- OCH A VSPELNL'IGS~IAGNET 
bandmag netofonens bjärta. Den lir I:lg- 
ohmig \2 mR) för enkanllllnsl.elning :l. 
6 mm band m ed överdimensionerad 
magn . skärmning, polerade polakor, 
drlttprovad och paasar till vdr ritnIng, 
men kan även anviindas för andra kon· 
struktloner. InkoppIin gs"chema med
föl j er varje magnet. Pris endast kr. 
27: 10. 

T ill sa mtllg-a pris €' r tllIkomm"r porto. 

Firma SCANDAG 
DROTTNlNGGATAN ~ öREBRO 

\._________~~ ________ 

http:021.306.662.32


Nu 
kaTh Ni 
Ater fö 

KONDENSATORER 
~vdet 

förl\bmli6ÖJ 

me\rkct 

~ 

Ny upplaga! 


Kortvågs
•motta nlng 


: SERIEN P OPULÄR R AD IO S flANDBöCKER 

I varje boklII da elle r d irekt från 
förJngtlt genom neuans tllende kUllong. 

---_ .. -- --- -_ . 
Till NORDI SK ItOT OQRAVYn, Box 3221, 


Stockholm 3 


J nder tecknau bes tä ller hil nned •..... ex. Ko rt 
våg smottaguing il kr. 2: -. 

~aJDn : 

~d ress : 

~oBtauress ; ... .... ........ .. .. ...... .. .. .............. ....... . 


HöGKLASSIGA 

TRA FORMATORER 

EFFEKTIVT SKÄRMA 

DE i MMETAL fa br. 

Jörgen chou. Alla slag 

av mikrofon-, pick-up-, 

ingång -, mellan- och 

utgå ngs transformatoret 

med o ·h u tan skärmkäpa, 

lindade på smil MUME

TAL-kärnor ell er annat 

högklar;s igt järn. (Ama

tö re r hänvisas till radio

affärer och grossister.) 

Generalagenter: 

AB E. WE STE RBERG 
Klara Norra Kyrkogata 3:l, Stoclrnolm. Tel. 20 78 66, 20 7854. 
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· 

1 

' 

l 

o A K standard små ~~h 
'domkopplare for 

tora vrt 	 o,
s 	 öndama
Edra speciella 

Vi'd l 	 OBS' Ny.d"ss 

Ensam· 	 TelefonA B I M P U L S 

försäljare 210808 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM l 

RE OS TAT 
g-a" g-ad 3X;;000 ohm m . 2-poli g nio 

ströml)rytarc ...... ...... ......... .. _ Kr. 1: -

Pot e n tio meter 0 .5 OC.h 1 m 1' 
o h n, Ulcd :!- polig s t r ö mb r y
t are ... .. .. _._ .. _.. .. .. .. .. ......... .. 3: 50 

D:o 	me J dra"- o . tryck ström
bry ta re ....... .... "........ " 3: 15 

E leHroly ter 16 mr. 450 V. b H
gare, 1{lamnlerfa~t8:ittning ,_, 2: 

D:o 	 :12 m f. 4;'0 V . bägare. 
k la mIUc r f:J.~ t sijlt ni ng ..... .. ..... " ~! :;o 

D:o 	., mf. 500 V o. ccn l r alCa s t
ti, i tt"ing ..... " 1:

_, chvr över volra Rekyirera vl;r ne tt.opriRlhta på övriga 
Infordra fl,er::~:!~~~!gare , elgram mate rial. 

n ybeter I' rn.mroofonroöbler • . 

Dlofoner och ~ I förut icke liro 

rå pla.tser, dar 'V t n.g W' o:rnbuLl eV. 
 A.-B,Inetra
epre~enterR(le, an 


:ns"m[ör"illj"r~. RADIOFAB RIH: 
 Regeringsgatan 97 - Stockhol m.
T,lERNELD 4 stockbolJn 


HudiksvaU8 !1'atan 
 Tel. 2162;:; ;:; - 200147. 

KÖPINGS TEKNISKA INST'ITUT 
, 

®

Dag- och aftonskolor. Ing en j örs -, verkmä stare- och förmansexa men. 

Teleteknik med r ad lo- och r adarteknik. Maskinteknik med verkstadsteknik . 


. Låsa levnadskostTlader: 100 kr_ liig re pr mån. ii n I Stockholm 0_ Göteborg.
~I lIloderna kurspinner. llöR ttermluen börjar l sop t. StudIeha ndbok . :.indeH
Kr\ I I pil begiiran . Angiv fack, praktik, ålder m. m. Aberopa d enna tidnin g . 

Murmiistare!l'a.tan 9 A - KöPING - Tel, 0 3 16. 
INOVAB. LILLIEROTH, Civiling-enjör , R ektor. 

!<'ö,'stä,'ka.re 

G21.:1!)(Ui45.211 29~ 

'l' rye••J T: Fuudamentals of Radio Sef\'iciD~ 

-17. 

(A) Itadio-ElectroDics Juli (1050) YOI 21 nr 1i 
" 41/ 43. 
Hedogörelse (ör sp;inningsförstärkarCDs grll nd 

princ iper. . 

1 [otogr ., !l fig. 


r,21.3\)(l.64:i .217 : 621.396.6·10.33 2!n: 

Hua,H,,)', ,J C: Cathode F'o!lower Driven Am I' 

li l'ier. 

(A) Radio and 'l' leYis ion Kews Ju ni (lfliiO 
vol 4~ nr G 8 4D/50/ 51, 139/ 140. 
r(oll :-jt rul"tiou s beskrivning aven 1[; waU ~ ri;[' 
st ~i r l~;.H e lIH'd llire ktl,opplat s lutstc;r . 11 n' 
1,,,en80111 l'ude 38 p/s llII 20 kp/s ± 1 dlL 
-~ [ u tog l' " 2 Bchemlltll, 1 fig., 2 kuC\-' or. 

G21.306.645.31 : 6~1.39G .72 292 '

Hooton, H D (W3KPX): !I. 500 Watt R. F 

AmpliCic r Fot' The Ram. 

(_ \ ) lla,llo a nd Television New s Juni (lU::iO 

" 01 43 nr 6 " 42/4:;, 134/ 35. 

K.on stl"uktfoosuesk rivnin g U\' en hö~fr lJ k\"eIl:; 

(ö rs lurkare för affi utör sU nclarc . :.! !'\t. l1K -:l57-1 

i pu : bpu!l an_HnJes. 

~ foto g'r. , 5 sc bemata. 1 tabell. 


6~1.396.G45.383t :!O: 

E ludley-''Vilmot., n I~: A 3-ell.Ullll, 1 Hi -F 

AmpIi fier _ 

( ) R!l rlio -Electronics Jull (1050) vol 21 1lI 


10 s GO/fil. 

Kon s truktion aven Il\gfrel(\-ensfö rstHrkun 

m ed mycJiet låg' (listortion . .li'ör s tiirk ar~ll UPI' 

delad i t.r e frc"' kycn sk analcr , fo\:1 att de olikf 

fl'e hTcn!'ibuIHll'll kunna r eg le ras Hlf fö r si.~ 
l [otog r ., l schema. 

R~gleringsanol'dni.ngar 
(\11 . :l96.n~:1.8 


li'! 1.30U.6G2 . ~1 2 2R8.: 

Se rer. 288,1. 

621.306.662.32 29 
~Iontgomery, G F' (W3FQB ): A Low -Cos 
Auuio Filter. 
(A) QWJ' ,Tu n! (l OGO) vol ~4 nr 6 s 36. 

Konstrukt ion.rlata (ör ett l;l .:;-fr eln·ensfi Uf'
 
fil r c:a 550 p/s. 

2 Hg . 


n21.:lnG.G68.21 

1j~.l.3H.lia·l ::n:l,
 
::le r cf. 2i3 ,1. 


Komponenter och tillbehör 
(;21.31)6.692.1: On.39G822.2 295, 
Ollkes, F: Noise iu Var iable R es is t ol' s n Of 
Pote n tiomctcl's. 
( E ) JDlectronic E ngineering JulI (11),,0) \'(\1 2: 

nr 269 8 269/27:1_ 

Behand li n g av brus i variabla mot.ltlll,l (Je
 
me t oder fö r att be tU mma deita~ ,·iirt!l'. 

11 ii:; . 

Siindar tatioller 
621.396.72: O:!1.30G.iHii. 31 2 9~, 

Se r et. 20~, 1 . 

Störningar 
621.3!l6.S22.2: G21 .306.692.1 

Se rcf. 29:),1. 


G21.3HG.828.4 	 2!) 
Bloxam, R W H (GM6LS) : o\. Koise Lilllil C 
fo r tll e HRO-:M_ 
(A) QST ,Tu n l (1050) vol 3'1 nr (l s 34/35. 

Be~krivllinb av inkoppling a \' e n stö rnin g'. 

tJ c.qTHnsare i en mottngarp av Uhlre m ötlel 

WHO- :'>! ) ? 

1 schl, ma, 1 flg , 


TELEVISION 
System 
621.397.iH 2!1 
ReA.'s New Dlrec t-view Tri-colo r l{incsco IH 
(A) Radio and T elevision News Juni (19:,0 

vol 43 Dr 6 s 46/ 47, 118. 

Beskrivning av RCA's nya färgte lcYlsiolJ" 

SJ' tern mer! endast ett bildrör. 

1 foto g r., 2 schem ata_ 


Stationer 
(;21.397.72 	 2D 
POl,kiu-C1urmnn, J R ("'ZT,NP. IJnzel tin 

Elcc tr. Corp.): Simplified Ham 1'," S talin 

- 2. 

(A.) Radio and T e levis ion New" J'uni (10;:;0 

\'01 43 nr fl s ;'3/ 57, 100/ 110, 112. 

F ortsättn ing på beskrivnin gen a v tp.lc vi si orH 

sU ndarsta tionen för nmatörhyggc fl' ..1u Illa 


1l1lrore t av RUllio aUll TV Kews. 

J fr ref. 217. 

7 fo togr., .. scltemata . 


34:3 


http:21.397.72
http:621.397.iH
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För apparater, där el. kond. 
snabbt bör kunna utbytas: 

PEH 105 i aluminiumbägare med oktal
monteras bekvämare sockel. Sockelkoppling enligt RMA 

standard. 
Dimensioner: 350><80 mm och 350xl02 
mm. Utföras i slätt eller etsat falium 
med en, två eller tre kapadtanser. 

För serviceändamdlr 

PEH 103 i aluminiumbägare med 
gängad bakelitsockel och självläsande 
mutter för enhålsmontage. 
Anslutning till negativa uttaget sker ge
nom lödtabb i sockeln. Kåpan är an
sluten till minus och kan isoleras från 
chassiet med en isolerbricka. 
Dimensioner: 350x80 mm och 350x102 
mm. Utföras i slätt eller etsat folium 
med en, två eller tre kapadtanser. 

Boda deun ko"densatort~,.per iiro tropik,ii.
kerl ulförda o.föroedda med örerlryckl",cntil. 

B.,ö, " ••• , .,h .ff.,' I,•• @fj) 
AB RIFA, NORRBYVÄGEN 30, ULVSUNDA. TEL. 262610 

Nyheter från SWEMA... 
\ 

IlC.generator typ GT 76 för sinusvåg 

l"ör ftiltbruk, inull

s t r ier m. m. 

Frekyensumråde 14--1;:;0.000 Il/~ . 


Max. u tgångseffekt ca 2 V i hÖrfl'l~ ky(: Il S ()mr[ldel. 


Symmetrisk och osymmetrisk n iga n!;. 

Försedd med voltmeter över utgflllgen. 

Plunet\' lixel för finins ti.illnillg av frekvens en. 

Pa nelen för~euu llled Il\·,ta gba r b skydll~lock. 


Fr)naringsfack för sla dtl ur o. ll y!. 


Pris kr. 795: -. 

Begär 11l'OSllekt och I'ärmare upplysningar 

RC.generator typ GT 78 för sinus. och fyrkantvåg 

Frekvensornråde 18 

-210.000 p/s. 

Omkopplingsbar 

mellan s!nusvåg och 

fyrkantyåg (square 

wa,e). 

U'lda vågformernu ubtagbara samtidigt, 

Max. uUgångseffekt vid sinusvåg' ca 2 'W i hörfrekyen6
området. 


Max. ut,gångsspälUling vid fyrkantvå g 30 Y. 

Försedd med planl'tvtlxel för fininställnin g av frek,ensen. 

Typ GT 78 är en utveckling ay \'lir välkända t,yp GT 74. 


Pris kr. 995: -. 

om dessa in t.ress;luta nykonst.ruktioner. 

Pcppaniige.n 30, EnskedeTILLVERKARE : SVENSKA MÄTAPPARATER F.A.B. 
Hepreseurun t i Finland : Ing. G. W. Berg & Co, Fabiansgat.an 14, Helsingfors. 
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Grammofonverk för 3 

hastigheter 
33 1/3 - 45 - 7R rplll. 

• Ha~liglletsomk. 	 m.edelst ratt 

• 4-polig kapSlad 	induktionsmotor 

• Hygienisk gumllliplatta pil. tallriken 

Niirruare llpplysningar från: 

Firma N. Ekendahl, Jarlaväg. 29, Gävle 4 

BYGGSATSER OCH MOTORER 
Dr!\'llle kanism för trih1spelare komp!. 

lllcd ljudhus ................................... . 310:
Ritning ar och arlJetsbesl<rlvnlng för 

tr ild,pclare samt lista ii fabrlk. 
fl'um, tiillda dclar ........... . ............... 6: 

Komp!. bygg'sats for skiv'I'iixlare .. .. . 98 :·tiO 
Komp!. hyggsats för skivspelare .. .... 75:
Komp!. by ggsats för k iik.f1äk t ...... .. . tiG:
Motor sp c. lä m plig för ban e1- och 

tr ud"pelare 127- 220 \'. 40 W . .... .. ... 60:
D:o 127-~20 v. ~;, W. .......... .... ............. 30:-
Grummo(onUlotor Elektrolux 11~/220 V 3G:
Skl\·tallrik m ed Centrulllp. o. lager... 10: GO 
l:Jn(aslllotorer 2(}-.J00 'V. Dynallloträd m. m, 

Alllatörrabatt. Katalogblad m. p. 

N. l -. Andel'ssollS Hobbyförme<llillg, Kviinum. 

Restparti 
av 	elektrolyter fabrikat V I C O N 

Realiseras för 75 öre pr st. 

8+ 8,uF 380/ 440 V 
8+16,uF 380/440 V 

16,uF 380/440 V 
16+16ftF 380/440 V 

32.uF 380/440 V 

AB CHAMPION RADIO 
S T O C K H O L M, Polhemsgatan 38 

Tel. \·äxel 22 7820, 51 65 72. 

"Enaståen	de 
tillfälle" 

Se vår specialannons i Popul1ir 

Radio ur 10 1950 sid. 352. 

HANDELSFIRMA 

GALVI 

Bromma. 

\ 
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ELEKTRISK MÄTTEKNIK 
(J21.317.33 (084) 299 
l'aiDe, R C: Impedanco NomograjJll. 
(A) 	TelevisIon EngIneering juni (1950) \'01 1 
nr 6 s 14/ 15, 29. 

~olllogram föl' beräkning av reaktans och 

resistans som funktI on n\' frek\·ensen. 

4 nOlllogl'aro . 


(J21.317.34ri 300 
J'lne, R S: An Jntermouulatlon Analyzcr for 
Audlo Systerns. 
(A) Andlo Englneerlng- jul! (1950) -ro1 34 nr 7 
s 11/ 13, 42/43 . 
Art.lkeln beskrive r en apparatur för kvantita
tiv mätnIng av distortion I låg(rekvenssystem. 
4: fig ., 1 schema·, 2 kurvor . 

(;21.317.393 301 
OZ9WO, OZ6CA: Modulationsbedjlmmelse. 
( D ) OZ juli (1950) vol 22 nr 7 8 127/128. 

Undersökning av sllndar es modulation medels t 

katotlstr1\leoseUlograf. 

2 fig. 


U!!1.317.725.8t 302 
CRmpbell, R D: The DIOTRON ... An Ald To 
R1IS Instrumentation. 
(A) I~leetronles .Tull (1950) vol 23 nr 7 s 93/ 95. 
Beskrivning a\' någ-ra elektronIska Instrument
kopplingar föl' m iHnlng av spHnnlngse(fekti\· 
\'ärden. effekt. hög- och 1:1gfrekvensspiinning. 
m. m. 

4 Bchcmaflg. 


021.317.738 303 

Trnvls, E F, WlIson, T n (Gen. Eng-. anti 

Consulting Lab .• G. E .): Improvetl R . F. Ca

pacitometer. 

( A) Rlldlo-Electronlc Eng-Ineerlng Ed. of Ra

dio and Television e\\'s juli (1950) 1'01 15 

nr 1 s 12/ 14. 

Beslcrlvnlng- aven kapacItansmeter enlin-t in
terferensprlnclpen. 
 n 

2 fotogr .• 1 schcma. 3 schema!lg., 1 kurva. 

621.317.7G5.0211.V4/ .6 301 
Dexter, G: Ose illoscope for R . F. 
(A) Radio and T e levision News juli (lD50) 

vol 44 nr 1 s 33. 106. 

Kort konstruktionsbeskrivning aven katod

strflleoscUlograf avsedd fö r hön-frel, vens Utan 

förstiirknre. .,. 

1 fotogr., l 8cllCmo, 1 fIg. 


621.317.761 305 
Yuenge~. lY R (W0JOK, Dept. of Electr. En
gIn . Umv. of Dem'er): An Inexpensive G1:ld 
Dip OsclI1ator. 
(A) Radio and 'l'ele'l'is lon News juli (19:10) 
vol 44 nr 1 s 57/ G8/ 59 . . 
Konstruktlonsbeskrlvllillg a\' en frek\'ensmeter 
av "grld-dlp"-typen. Colpitt-oscillator m ed 
~~~%:.bara spolar. 	 "Magiskt öga" som indi

3 fotogr .• 1 schema" 	 1 scbemaflg. 

G21.317.761 306 
En f!Jlsorn Absorptlons -Bjjlgemaalel' . 
(D) RadIo Ekko Aug. (1950) vol 13 nr 8 S 122. 

Beskrl\'nlng av en enkel frekvensmete r av ab

sorptlo nstypen. växel~trömsdrh'en oeh med ett 

" magbkt öga" som indikator . 

1 scbema. 


RADIOTEKNIK 

Oscillatorer 

621.396.615.17 307 

Bnnthorpe, C H: A Hnrd Val\'e 'l'lme Base. 

(E) Electronlc Engi neerIng Aug. (1950) vol 22 

nr 270 s 339. 

K ort beskrivning a \' en klpJlg~n era tor m ed 

högvacuumrör. 

1 schema. 


Modulering 
621.396.618.27t: 621.396.72 308 l 
Lowe, M E (W6NBI!'): The "Sumodlfe t " Trans 
mitter. 
(A) RadIo and 'l'clevlsion Ne\vs jull (1050) 
'1'01 44 nr 1 s 53/ 54/56. 
Konstruktionsbeskrl'l'nlng aven sändarenbe t 
med "snpermodu!atlon" för amatörbvgge
5 fotogr .• 1 schemIl. • . 

Motta.gare 
621.396.621 : 621.396.83 309,1 

Clausen, B: Bedre muslkgellglvelse . 

(D) Populaer Radio Aug. (19:10) vol 23 nr 8 

8 171, 198. 

Beskrivning av n ågra ilndringar. vid tagna i 

normala mo ttaga,re tör ernående av bättre 

ljudkvalitet. 

~ schemaflg. 


"Du talar själv' 
"Ett Cohllnhi ägg" 
\' åra enkla, prisbllllga. men eff"ktlva och \'e
derhäftiga beSkrivningar för inslle lnin.': på 
platta. band och träd. Beskrivning arna äro I 
enlighet IIlctl \'ära patentans prr, k nummer 
H88, 4-1-·H:H , 49 samt \' 11rt s ista nummer 3(;0;;1. 
Konstruktionerna 	 äro resultatet Il \' m11 nga 
å rs 	arbete. Kostnuden lir endas t en brå kdel 
av vad som annars anses vara normalt. Vau
lig radio oc h vanlig grammofon - som dock 
knnna anviindns 80m förut. Fjiide rg rammo!on 
kan 	am'li ndas liven till baud. E j tö r stiirkare. 
ej osclllutor, Inte heller extramotor. Demons t r. 
för 	 l<rimlualpoIlsen . Annan I,ollstruktlon ä n 
nu 	 brul<liga. Patentanspruken avser platta, 
band (oc h triid)'. 	Enl<el kons truktion - av 
manga betecknad 	 80m geuial. Bandlnspc l 
nlngsapparnt fö rdelaktigast, platta är s\· ilraro 
men mycket Intressant. ]j'råll trå d 8\' rådes 
a matö ren. 

Prel. 	prislista kr. l :tiO i frIm ä r ken + ['OI·tO. 
Enkel rItning nummer 1 föl' platta l{r. 7 : 
Komplette rande d:o nummer 2 in

neb. 	 samt!. utp\. och In s p. ......... .. 5: 

Komplett ritnIng 	 nr :1 för pla tta. 

band och tr11 d ....................... .... ... :1: 
(förutsätter att man har de 2 f /j r e

g11ende. Den ena 	bygger på den 
andra) . Samtliga ritn ingar .. .. .. ... ,,14:


Intyg fr :ln begeistrade köpare unnas. Kost
naden för ritningarna sparas in nl :\nga g:\ngc.r 
genom enkelheten 	 och materiale t s prisbiIIi " · 
bet. 	 Sakkunskapen har t eoretiskt bevis;t 
omiijIighcten . Vi hur praktisl,t bevIsat möj
Iigheten . Vå r konstruktion l{Qu kombineras 
med 	 andra inspelningsmetoder. Anbud om 
överliitel.e av patentanspriik mottagas av kö
paren. E ve nt. tillverknIng 11 licens. Bes tiiII 
Itlllg . pl'iset kommer att höjas I Telefonfi>r
fr :'tgning-ar besvaras, inte brev. Vå rt 2G-iirin-a 
renomm~ horgar föl' r eell beha ndlin " ay \' 1\-;:a 
kunder. Högt. rent ljud. <> 

Firma "Kvickt 	och Lätt" Malmö. 
Bud - Tmnsporter - U:ludcl 

Tel. 142 00 - 241 89 - 280 ()-! 


Volymkontroll 
för sekundärhögtalare 

En effektiv potentiometer, m otstånd 72 ohm . 
logaritmiskt lindad. oisolerad axe l diam. 6 mm. 
Lev. med ratt av vit plastmas'a 20 mm fLlam . 
l'rovex. f raktfrItt mot Kr. 2: 25 insatt il post
giro 350:l1. VId köp av minst 25 st. k~·. 1 : Dä 
st.. \'id stö rre partier info rdra offert. 

Rcl{v. prospeI_t o. pri sllsta över komp!. se
kundärhögtalare, lösa l:l.dor och system . 

INGENJÖRSFIRMAN ELRA 
Eklångsvägen 13, Johanneshov 

BYTBN OCH FURSXLJNINGAR 

Under denna rubrik ln1llras radaaDoDser tID 
ett pris av kr. 2: 50 per rad. AnnolUtypen iir 
avsedd enllast för amatörer och ror enstaka 
försälJningar. F!rlDlUl.DDOnSer m4ste häJ",lsaa 
UU våra övria'a a.nnollsformat. 

Till salu: E ngelsk ny trafikmottag-are 
D l:J :\'CO D. C. R. - 19.200 KH~ - 36 l\II-h~ t 
6 band. Kalibrerad bundspridnlng på amatör
banIlen. KristallflIter och 11\gfr e l<vensband 
passfilter ~amt Inbygg d frek" ensnormal S 
me ter och h . f . o. Prlij : 800: -. j örgen Nils 
SOIl. Kar lgustafsgatan 2. Göteborg. 

Till salu: Trans formator för p . ]J . 6L6 klos s 
AB l. Max. be!. 30 w. See. 4. 8 . 16, 120, 250 
ohm. PrIs 23: -. G. Karl8trölll. Ö . Storgatan 
13. 	 j önköping. 

'rill salu: R-C '.rongen. s;iljc• . 40--40.000 
p/s l 3 band. Utg. lllax. 20 V. över a t tenuo tor 
S\'ar till "125 kr .... d. t . kontor f. V. b. • 

http:621.396.83
http:621.396.72
http:621.396.615.17
http:621.317.7G5.0211.V4
http:U!!1.317.725.8t
http:J21.317.33


..
SKIVSPELARE FOR 3 HASTIGHETER 


:m, 45 och 78 yary. Skh'talll'ik 

~4 CUl. Safir-pkk-up. N1iltryck 

13 gram. Format 360X305 mm. 

Yiixelström 110 eller 220 V. 

Obs, ! ej omkopplingsbar. Bilden 

till höger visar utväxlingsanord

Ilingarna under skivtallriken. 

-G::;:; ,'ki \'s LJf'1 a re föl' 3 lJa"tiglleter, med dubbel Safirpick-up ................. . Pris Hr. 225: 
f:R4 Fiki\';;l'elare för :: has tiglIeter, med Safirpick-up för micro-groove , .. » » 200:

~r,ö:.r 'EJ ATT t:PPGIVA BEFINTLIG NÄTSPÄNNI NG VID BESTÄLLNING. 

P:!1J ~afirlJie.kup med tu'm och uubbla safirer, samma som an\'ändes till GS3 ..................................... .. » » 75:
l'Dl ~afil'l'ick-lIp med arm, saUllUa som am'lindes till GS4 .. , ................................. .. .......................... .. » » 56:

Material för band och trådspelare 

TONHUVUD för TRt\DSPELARE 

N N 
Y Y 
H 

A 

H 
E E 
T T 

Srcns kt TonhllH1l1 av Uu .,·:'tn b'alltet fur tråuspelare. Garanti å 
,"a!'je lItl\'jHl. R;l\fil in~ oc h an;pelning-R- som rad~rlidning- i samma 
lUI\"ud . 4-Rtifi :~ al1:-;lutnin g: ~l)n1 passar i vanlig octalrörhiUlare. 

Obs. Pris Kr. 48: 
Os~iliat0rspole mN! purallcllkonuensatorer 3G kc till ovanståenc!e 
h U'-'i<! ... .. .................... Pris Kr. 12·: 

TONHUVUD föl' BANDSPELARE 
'l\Vl) A, HU~ohm l~· t. 3 mm bnnbredd. 

Ar"';intllJara f lir "lviii e n- som tvt,kanalsinspc!ning il 

Delta hl1vud hal' dulJlJe l livsläng-u pil grund av att man 

bandet ,\ b,l dn siOor av hm·nuet. 

KombiuPl'at 1n- och aV$pdulugshuvud. .... " .. 

Rud f> rhllyud ... "".. ........ . .. ... . . 


TYl> B. L itA"o h1l1i g"t, 6 mUl banbl'c<ld . 

.\ndll!!bam fiir enkana!sinspelning å 14,"-banu. 

I(Olllbill~l"nt in- och a\-svelnin g::l huvuu "......... .... .....
 
nallt~t'ltu\·lI<l 
 0 ' 0 

Typ C. Hiigohmigt, 2,3 mm banbretl<l. 
Sanllllu t,'P orh anväuulJarl1et som typ A, m en ä\"cn för' 
sell!! Ille '] f .iiit!prupp hiingd hållare (se bilden). l~ rck\'c ns
"mr,hk 40--10 000. 

Komuinl:'l'at in - och 8yspe lning'shuyu ll 
 0 . 0 

lllltl .;< l' It\l \"l 1(1 ... ..... ..... .. .... 

O"'illlltorspo!c llH',l paralil'lIkont!cnsa torer G'J kc, 

BY(;(;SATS TILL KOMPLETT PORTABEL TRÅDSPELARE 


:Y~."-lJancl. 
kan köra 

lir. '1'5: 
" 70:

" M :: 
" 56 : 

.. 98:
98 : 

.• 18:-

INSPELNINGSl\IOTORER 

MC DRIVMOTOR, 4-polil\". 14 
watt, omkopplingsbar 100/125 el
ler 200250 volt viixelström, 1400 
,,/ m. Startmoment 0,22 kg/cm. 

. Axeldiameter 4,8 mm. lir. 40: -. 

)rD ,\TERLIND"-':-iGSMOTOR, 
2-polig . 22()-.Z40 volt \-'äxelströ m . 
Startmoment 0,17 l<g/ cm. Axel. 
diruneter 4,8 mm. lir. 35:-. 

INSrELKINGSTRA.D 
T ophet ;\1 (transkt {"br.) 
l tlm... ................ ...... Kr. 30:
~~ " H 18 : 
y"" .... .. ,,12 : 

MED FÖRSTÄRKARE Pris Kr 775:

ELFA RADIO & TELEVISION 

Holländarg. 9 A STOCKHOLM Tel.: 2.07814, 2.07815 



Det är ont om RADIORÖ ••• 
.. men annu kunna nedanstående typer levereras 

~p ee ial. 
Am e rikan s ka typer Enr0l'(·i s k a t y per rör 

OZ4.\ Ull. ,\B~'! j)j,lL 1-; I.I ~! l ~ J)\ 

D J.H'! 1'; LII. 

AIILL K \50 ·EI.I'! 

lA5(~T fl 011 O SL~ f> T 12SQ.GT .\111'1 

LUf>T 681110 6S:'\ W T 1:!Z!1 
O(; :l / \ · RIO:. 

.\ C UI E ,\ FI I / I '! 1':.\11 
6(;5/ 6 f> ;", 

j ;: 1111 K 'U
j(;.) f> T G\'G ,'! l .\ 

.\F:! J ,; IlC':1 1'; .'"1 
IHå GT ,,\' OG 

.\1-' . E II( ' u '!(,:~ I Uh. 

flcöo 'r 1;\' 6GT 
~\K'! I-:IH' 11 SII,I 

I r . H i' 0('6 IIX ,I ~!5 r.O(,jT ,\ f.I EnF'! 1';Z IIl 
~ lI j 

IS!iCiT 11( :81'. HX iiG'l' .\ZL 1-:111-'1 I \".\ t' ~ I l '! 
Xj '! 

UHO .\ZI EIII.I I 11( ' II 

I~I 61'::. .\ZII EIII : !I \ ' IIFII S j'! . \ 

l~ä .\ZI ·! E( ' ( ' III 1"111 , 1 ~ :11 

,\Z:!I E(']-'I UlV!!11'1 111' 1;(;'1' 7 1-1 7 :I:! 

.\ZH EI ' II :: I ' ( ' I-J.I 
IIHG :1,1.\.; 

no J.;(' III r (' II I I 
"RGG'r 

C UI.I 1';('1·111 I ' (' Fl '! 1 
H.J .i n : ,1 

( ' F:l 1·; ( ' II ·!l I ('UH 
U,J ,'lO '1' :15Z3 

( ' .', 1';1'1111 I "(' IH! 
UJ. I :! .\U 

( T ,I I'; ('I U '! (T I.I I 

:HiZ!i(i'l' ( 'Yl E ( ' 1.1t 
!H)I):! 

fll\:O O 'l' 1l.\1 "!1 EIH)J I 1· .... 1 

!iZ3 liK. IlXF4 U Kl"(; l" F :! I 

-IH;")·I;;Z·J UIi.70 121 ' 11 ]) .-\1' 11 I'; F !) ~ el" 1150.-\.1 

;")Z4G RI\: 7U1.~ l 'n'50 'I' llA.... !Jl EI' II r LII:')065 
JI F'! I 1'; 1"1') 1' .\1,1 T '! -HIH/ .\J) I 

f1A6 IIK8 ;;OL60T "tifts(H'lu')
'1';1" 1:< I' \"IX

H.-\ 7 l 'HiK 
])]~' !)I 1: \"11 EI.:lj 

fL \K 12 Q7GT 
Bli'? t EF!U j '; II~M 

r. .\II(;:1' Hen r,'r 
IH, ~o -f: F ·I I \ ' C 1.11 

(;AB7/ 181>:1 HU. 12SC i' 
H Ii!) I E 1'.\1 I E I~ :HL 

f;i\e 7/1~"i :! 
U l:!1 

IL \Gi Xl! nZl J"i~lU 

BA L a H~I' 'l '! l'I , ' 1171. .. I»)\:!JI E 1.:\ 

fL\TH II i Z:~ IH:!I 1-:1.1 1 I Sil:; ' H (~ . 11tH I 

Försäljning sker till a,- Statens Pri,;koutroJJnämnd fas tställda pri ser. 

Vi reservera oss för lJI e llanför,;äljnin~ . 


AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 

Ehrensvärdsgatan 1-3 Stockholm K Tel. 540390 växel 


