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Manöverulruslningar i olika 
specialutföranden. 
Reläer med m.elallkontokter 
för 1,5 och 2,5 A. 
Hg-reläer. 

Elektromagnetisk kopp
ling KM 10. Tillverkas 
för 0,5-1 Q kgm, nor
malt till 2800 rim, med 
genomgående eller de
lad oxel. 

Selen likriktare till 6 A 
ingå också i program
met. 

Elektromagnetiska 
apparater 

Trefasmagnet DO 1~ 
150 kgcm. Programmet 
omfattar även likströms
och vöxelström 
ter (också b 

Korta 
leveranstider' 

Obs! Ny adress. 
Nytt telefonnummer. 

Småkontaktorer 
för 5 och 10 A. 

Transformatorer 
till 1000 VA. 

Magnet-Schult 
- specialfabrik för 

elektromagnetiska apparater 

Begär vidare upplysningar från 

General. .& B I M P U L S Telefon 
agent ~ 210808 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM l 
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Problemiidan 


Television över långdistans 


Nya 5ändareantcnller fijr UKV 


Danskt biltclefonsystem 


Impuhräknare med glimlampor 

och dioder 


Riktantenn och antennför· 

slärkare för T 


TV·mottagare för all ström i PR 


TV·mottagaren - schema· 

ändringar och tillägg 


Förstärkare för grammofon:!\'· 

spelning 


Rörvoltlllete r med anodjordat 

fö rstärkarsteg 


Subm iniatyrmottagaren med 

högtalare 


, Akustometern) - en akusti,k 

trimningsindi ator 


Kalibreringssignaler frän WWV 


Praktiska vinkar 


Rad ioindus triens Il)'heter 


ya böcker 

POPULÄR RADlO :s referat· 
tjänst 

Sammanträden 

Några prisbilliga 

irlstrument för 

laboratoriet och 

verkstaden 

MÄTBRYGGOR 
Wheatstone: 0,05-500 
k ohm 

Thomson: 0,001-1,5 ohm 

NOQgrannhe t : 0,5 % 

FORSTÄRKAR
RORVOLTMETER 
0,1 mV - 500 Volt 
i 15 områden 

Frekvensområde : 10
200.000 p/s 

UNIVERSAL

MÄTB,RYGGA 

0,1 ohm - H)() M ohm 

l pF - 100 mikro F 

Inbyggd förlustfok tor
mötn inq 

Aaip&ao 113-119 STOCKBOLl\1 Tel vbe1 449... 

Organ för Stockholms Radioklubb . Redaktö r: IngenJör 

John Schröder - Redaktion och expedition: luntmokore

gatan 25, 5 tr., Stockholm - Telefon: 227560 - Postfack: 

3221, Sthlm 3 - Postgironummer : 1965 64 - Telegrom

odress : Rotogravyr - Prenumerationspris : 1/1 6r kr. 

12:50,1/2 6r kr . 6:75, lösnummerpri, 1 , 25. - Copyr ight 

by Nordisk Rotogravyr - Ansva rig utg iv.! Simon SlIder 

.Iam - Nordisk Rotogravyr, Stockholm 1951. 

Efte rtryck 0'1 arliklar helt elle r delvis fö rbJude t ulan 

specIellt till st6nd . 




DE NYA V,DOR 
EN GARANTI FöR 

~~6RE 

2 c 

BATTERIERNA 
ENGElSK KVALITET 

LI"SLAi"6D 
BATTRE, LAGRINGSTID 

BRÖDERNA ÅSTRÖM AKTIEBOLAG 
Malmtorgsgol. 8 - Stocl<holm - Tel. :ll 44 j -t- - :l0!i:l 20 

~~------------------------------~-----_________________ J 


För en vec ka sedan tyckte Lik,triim all del 

var trot!; ullt lju vlig t att leva. Sol en titt~dc 

fram , snö"mältninge n började försiktigt , och 

man kunde faktiskt ana en vå rflod, som ville 

börja så smått. Sedan blev det åter vint r och 

grått ot :h känslan av ljuvlighet för svann. l"Ien 

så kom i stäJ!"t fi)r varflorlen en lösnings flon 

aven storlek Likström aldrig vågat drömma 

onl ens. 

Och vidare har ins trömmat från Belgien en 

ep i; tel frå n el( gentleman, som enda t be
härskar de t ädla galliska tungom le t, men 

som ändå kastat sig över PR:s problel11spall. 

Tyvärr förs tod han aIrlrig att det var en pro· 

blemspalt utan satte i gå ng och hyggd e den 

originel la lokalmottagaren ef ter det schema, 

som vunat Ludvig och Gallerström någo t hu

vudbry i nummer 2. Brevet var egentligen en 

klagoskrif t över mottagarens dåliga selekti

vite t och en förfrågan hur denna skulle kunna 

förhättras . Rcrlaktioncn har , " ,dan den häm

tat s ig frä n s in öv"rra, kning, fiir,-iikt förklara 

hans miss tag så "kon samt SOIll möjligt. 

Och så övergar vi till problemen i nummer 

3. I lätta uppgift en had e Gallerström fått en 

kret, enlig t. fi g. 1 och skulle beräkna impe· 

dan.,ens frckvcn , berocnde. 

Självfall e t kan denna uppgift lösas med 

komplex algebra me ll man kall oekså komma 

fram till li;;'Ilingcn Jlled et t minimum av räk

nearbe te. Vi uppskriva de håcla grenarn a! 

impedan,;er 

Zl = yL/ C- j/ '''(; 

Z;!. = VL/ C+jwL 

För fasvinklul'Ila till d ' ~-a fl- 1 och 'Y2 gäller 

tg CP 1= - I / wy LC 

tg q"~ = w y Le 

d vs. 9'[+'7'2 = 90 0 eller impcda uöe rnas visare 


äro vi nkelräta mot varandra. Anslut es en 


spänning E övpr Zl och Z2 paralldkoppladr. 

bli följaktligen ävcn d" bäda strömmarna fl 
och f 

2 
vinkclräta mot varandra. Upprita, nu 

vi sardiagram framgår omed elbart alt totala 

strömmen ligge r i fa s m d spänningen E och 

all ,ålunda impedans n blir frckven , oberoen· 

de. Se fig. 2. 
Uträknas värde t på Z erhåller man genom 

enkla räkningar Z ~ yL/C. 

Pä ungefä r d'~ lla öält har uppgiften be· 
handlat s av herr Bertil Genberg, Kyrkgatan 

16, Hässleholm. Förutom herr Gcnberg har 

uppgiften lösts korrekt last mer! otmtändigarp 

metoder av yllerligare 15 s I. lösare, och Lik· 

ström kan fakt bkt inte sätta in namnen på 

alla de~sa, men dc kom ma självfall et med i 

pris tävlingen. 

Den svåra uppgiften gällde en oändlig ked

ja av Jänkar en!. fi g..3 och uppgift en va r att 

beräkna kedjans ingångsresistans. Denna an

, 

z 
Fig. 1. 

2::; 
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KONDENSATOR

FRO N TEN 

Rifa presentera r nu två nya serie r 

papperskondensa torer i mindre for

mat del i aluminiumrör och dels i 

ke ram ikrär. Dessa kon densatorer 

äro avsedda ott användas dör kro

ven på kondenso torernas fuktskydd 

och iso lationsegenskaper stä llos 

högre än för vanliga rörkondensa 

larer i papp elle r pertinoxrör. 

PAPPERSKON DE NSATORER I ALUM INIUMROR OCH KERAMIKROR 

Typ PKG i a lum iniu mrör 
Al uminiumrörel ä r hermetiskt tillslutet med br ickor OY gummi 
pertinaxlam inat I b6d a ändorn a somt för selI med kraftiga 
fästända r av fö rtent koppartr6 d . 

Fölionde vörden logerfäros : 
Drift,p. 600 V=(300 V 50 pis) . Provsp . 1500 V= 
Kap. 0,05 0,1 0,25 0,5 pF 
Dim. Dx L 16 x 42 16X 42 2OX54 25 x5~ mm. 

Dri flsp. 600 V=(JOO V 50 pis ). Provs p . 2500 V= 
Kap . 0.01 0,02 0,05 0, l ~F 
Dim. DXL 16x42 16x42 2OX42 2O X54 mm. 

AB R IF A NORRBYVÄGE N 30 . 

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

Typ PKK i ke ramikrör 
Kondensatorn är lindad med ulskjutande fo lier och monterad 
i e lt keram ikrär som är herme ti skt tills lu tet me d färtenta önd 
hylsor. Följande värde n lagerföras: 

Drift.p . 600 V= (300 V 50 pis). Pravsp . 1500 V= 
Ka p. 0,001 0,0022 0,0047 0,01 pF 
Dim. DXl a x 18 a X1 8 a x 2a a x 2a mm. 

Kap . 0,022 0,0~7 0,1 0,22 pF 
Dim . DX l 11 x28 15x28 15x42 21 X 42 mm. 

Kondensa torerna utföres även med andra 
kopadtanser och för andra spanningar. 

ETT LM ERICSSON FÖR ETA G 
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SURPLUS 

Tuning units 

Mottagare R 1155 319.50 

Walkie-Talkie, lämplig för 40 m 

rävsax, typ WS-38. 

Oscillograf AN/APA-1 145.

HRO mottagare 

Hallicrafters mottagare 

BEGÄR BESKRIVNINGAR FRAN 

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25. 

\ 
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BULGINs 
Micro -Switches 

Längd 50 mm 

Bl'edd 18 mm 

nöjd 23 mm 


Typ S, 503- 505 

ö vri ga, typer: 
S, :;OQ----.:i02 
>;,,,06-508 \ med 
S, 50\)-511 I hli varm 

Tillverkade under AeRO, USA 

licens. 


Enkelt verknings~ätt, fjädrar av 

hlil'dad beryllium-koppar och kon

takter av rent silver garantera en 

pälitlig och trubbelfri brytare med 


lång livslängd. 


Bl'ytföl'mtlga för samtliga typer: 

10 A vid 60-125 V, 50 "-' 


5 A vid 130-250 V, 50 "-' 


UNIVERSAL - IMPORT AB 

Nurr Mlilars trand 62 


Tel. växel 520685 Stockholm. 


\ 
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Fig, 2. 

tages yara R. Är kedjan oändlig, ändras int e 

R, om )llerligare en länk anslut es. Se fig. 4, 

r ig. 3. 

Fig , 1. 

Man erhåller sålunda 

R=R 1+R2R/(R2+Rl 

vilket hyfsas till 
R2_R R=R R 

1 1 2 

eller löst 

R=(R/2)±OJ2) ·YR12+4R 1R2 

där själYfallet det negativa tecknet slopas. 

På della sätt har uppgiften lös ts av civil· 

ingenjör Bertil.l./ddsten, S: t Eriksgatan 111, 

Sto c.kholm, som dock endast blivit utlottad 

~on). namngiven rättlösare bland 14 medbrö· 

der, Och så övergar vi till de nya uppgifter· 

na, som båda två in. ants av medlemmar i 

läsekret sen. 

ProblemL5 A (lälta uppgiften) 

»Och jag som trodde läsekretsen var ut· 

led på batterier för länge sedan"», stönade 
Gallerström., då han tittat närmare på det 
rutade blockpapper, som vännen Ludvig 

med ell infamt leende placerat framför 
honom. 

»Jo, du förstår, det här är från en lä· 
sare som änltlt inte upphört alt tvivla på 
din okunnighet utan som tror alt du even· 
Wellt kan kniicka några arulra nÖller än 
hasselnötter. Som sagt; till ett balteri 

m.ed försumbar inre resistans är ett yttre 
motstånd med resistansen 1200 ohm an· 
slutet. Mellan ena ärulpunkten på della 
motstånd och en punkt på detsam.ma skall 
en apparat (resistiv) på 400 ohm anslutas, 
Var skall denna senare punkt väljas för 
all strömstyrkan genom apparaten skall 

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

Radiorör för amatörer 
och industrihehov 

Nedanstående typer äro nya, individu
ellt förpackade och säljas med full 
garanti och utbytes rätt. 

lir, 
Typ 805 ........ .. .... . ... , ':;:.;;" .. , ~9

807 .. .. ... .... , ..... .. .. .. .... . .. , 

.. 2X2/87U ........ . .. .. " .. .. ... .. ' " .. 10: 60 

" VS72/0F32 ...... .. . ..... " .... .. " . .. .. ". 9: 110 

95-1 .". " . " .. . "" ."" "." 11 : - 
\)55 .. "" "" .. .. " . .. .. . .... '."" ."" .. " 11:
9j/\ .. . .. .. . ... .. ... " .. .. . . .. ... .... """" 11:
2051, """." ... ..... .... ' " 14:
9002 . ....... "" .. . . " , " .. " .. .. .... " ... 7:-
ElliS =" RY61;:; 7: 

" 	 2c 22 = 7193 .. , .. "" ... ,, ........ """ 7;
2C34 = RK34 . '" 7: 
EI<'GO """" "" " , " .. .. " " ."" ,,,. 9; 

II 	 2.J21 ::\Ia g nd ron . .. .. •.. ... !i0: 
2J22 " .. .. ... 50: 

.. 	 UAB7/1SG3 .. . .. ..... " " "" ",," "' " 9; 511 
nAC7/ 1852 """ ...... "" " " . .. " ... . . 9 : (;0 
CV1070 - 747" StalJiJlsatorrö,' ". 3: 50 
OD3 = V RIC,O -- 12: 

',: ST V 280/ 40 med 3 stabili , e 
ri n gsS ld:i.nni.ng nr ... . . 0. 0 10: GO_, ... _ , .. 

.. 	 OS H7 ." "" " ."" .... ... .. " 5: 50 

EC,,4 (G rounrl e<.t Grid) '" """ .. 22:

" X H 1 ,5 y .. ... " "" .. "" ... "" " :l: 
" Vlt78 - D l JJl Htrumenldiotl " .... 4: 110 

It örhaJlure rör EF50 och E C5.J. "" " ... 2: 75 

Kiith'ansformator Primiir 110--220 
volt Sekundär 2 X 1200 volt 400 mA, 

105: 

AB Gösta Bäckström 
Ehrensvä,rdsgatan 1-3 


Stockholm K - Tel. 54 03 90 

\ 
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MUMETAL - RADIOMETAL 
Vi lagerföra alla storlekar av kiirn
bleck till högklassiga transfonna
torer, liksom färdiga kärnpaket till 
bandhuvuden, allt värmebehandlat 
och fHl'digt f ör lindning. Vi lager
föra eller tillverka på bes tällning 
alla tilags skärmburkar, skärmar 
til oticillograf- och TV-rör, samt
liga värmebehandlade, Även pItt tar 
av olika tjocklek lagerföras och vi 
l'ttaga oss vlirmebehandlingen därav. 

Fabr. The Telegraph Construction 
& Maintenance Co Ltd (Telcon) 

London. 

Generalagenter: A/ B E. Westerberg, 

Kla,ra Kyrkogata 33, Stockholm. 


Tel. 2078 66, 207854, 


\. 
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bli häl/ten så s/or, som om den skulle bli 

om apparaten i stället anslöts till mots/ån
de/s båda ändpunkter. Hllr är de t Galler

s/röm.? Så här om våren ? Kan du över 
huvud taget upprita schema?» 

Batterier om vären. Det ii,. in/e vad G· 
.~tröm tänker pd helst, u /an Likström ber 

läsekrets C" hjälpa Gallers/ röm e/ter för
mdga. 

Problem 5 n (svå ra uppgiften) 

Tank/ullt sprättade dr Fält upp dagens 
post och han be/ann sig faktiskt i elt till
stand, som skulle gjort kompa. itören till 

l> Dys/ra söndag» utom sig all avund, da 
han träffade på en kort epistel, som snabbt 
fick honom att gå upp i varv. 

»Bäsla dr Fäl/ I Jag har här ett problem 

j rån praktiken, me" doktorn kanske kan 
lösa sådana även. Det gäller sändarbygg' 
och ren Likström. 

Vid alwändning av moderna beamrör 
nppstar svårighet alt få rält skärmgaller
spänning, om fast förspännin g användes 

och föregående steg nycklas. Vid arran
gerandet av spänningsdelare uppstår föl· 
jande problem. Se fig. S. 

r---_- - +soo v 

,,, 

Fig. 5. 

Eu 829B arbetar som PA i kla.<s C med 
jast gallerspännin ". Föregående steg nyclc
las. Då nyckeln iir ned /rycht skall skärm· 
gallret erhålla + 200 fl vid en skärm gal· 
lers/röm av 35 mA. M ed nyckeln upp får 
skiirmgr,zlerspänllingen vara + 250 V, var
t'id skiirmgallcrs/römmen är noll. Spän. 
ningskällan antages vara kons /ont 550 V . 

Bestäm R 1 och R 2 till storlek och effekt.» 

Dr Föle log glatt och mumlade något om 
flit det klLnde vara ett lämpligt problem 
för vår/rölla radioamatörer. 

Och så skall svaren vara märkta problem· 
lösning 5 A och ;:; B re. pektive och vara in· 
~ända till POPULÄ R RADIO:5 redaktion, 
postbox 3221, Stockholm 3, sena t den 20 

maj . Lösningar och kommentarer följer 
nummer 7. 

Liks/röm. 

P.S. Också vill Likström ha ännu mycket 
fler problem från läsekretsen . Införda bidrag 
honoreras med {cm krono r. 

har inbyggd strömtransformator 
En speciell fördel med Philips universalinstrumen t 
1037605 är att alla mätn ingar av växelströmma r och 
-spänningar ske övel- en i instrumentet inbyggd trans
formator. Härigenom erhålles en linjär skaldelning även 
för växels trömsområdena och mätnoggrnnnhctcn blir 
s törre. Cenom att samma skaldelning användes för såvä l 
växel- som likströmsom rådena underlättas avläsningarna 
och fel und \·ikas. Instrumentet har bl. a . följande 
fördelar: 

• Stor mätnoggrannhet 
• Alla shuntar och förkopp lingsmotstund lim inbyggda 
• Stabil konstruktion 
• Stor spegelskala med kn ivvisare 
• Lätt transportabel 
• Inbyggd mätområdesomkopplare 
• Nollkonektionsskmv 
• Linjär skalgradering för både växel- och liks tröm 

Vridspolesystemet i instrumentet gör fullt utslag för 
3 mA och har magnet av Philips högvärdiga TiconaIståI. 

Mä tområden : 
Di mensioncr: 
116X 59X 204 mm. 
Vikt: ca 2 kg 
Mätnoggrannhet: 
1,5 'Ya av miitområ
dets ändvärde vid 
horisontellt läge på 
instrumcntet. 

Växel- O. 

I 
Växe l- O. 

li kström li kspän ning 

0-3 mA 0-1 ,5 A 0--6 V 0- 300 V 

0- 15 .. 0--6 .. 0-30 .. 0-600 .. 
0--60 .. 0--150 .. 

0- 300 .. 

Frekvensområde 50-10000 pis 

SVENSKA AB PHILIPS . MÄTlNSTRUMENTAVDHNINGEN • STOCKHOLM 6 
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modell 701 

•en signalgenerator 
fö r laboratorier 

Frekvensområde 30 kp/s till 30 Mp/s i sju områden. 


Avstämt buffertsteg t!tesluter frekvensdrift. 


Noggrannhet i frekvenskalibrering ± I %. 


Utgångsimpedens 75 ohm. 


Utgångsspänning variabel mellan I mikrovolt och 


J volt samt fas t 5 V. 


Modulationsfrekvens I kp/s. 


Yttre modula tion 30 p/s-u kp/s vid frekvenser över 


10 0 kp/s. 


Modulationsgrad 0-80 %. 


Mätanslutning 100-130 V och 200-250 V, 50 p/s.
Begär 
Dimensioner 480XHOX400, monterbar i 19" stativ.detaljerade 

uppgifter och 

o ffert från 

Elektronikbolaget 
Kungsgatan 34, Stockholm Avd. Mätinstrument Telefon 11 6190 

6:5 



POPULÄR HADID 

TI D 5 KRIFT p Ö R R A II I O TEl l VISION 

Television över långdistans 

De erfarenheter som på sin tid gjordes 
av amatörerna vid deras experiment på 
5·metersbandet pekade på att dessa vå· 
gors räckvidd ingalunda är begränsad 
ti ll markvågens räckvidd. Amatörerna 
påvisade att förbindelser - företrädes· 
vi på sommaren - ofta kunde etable· 
ras över distanser mellan 600-1400 
km. 

Det är därför utan förvåning man nu 
ta del av de r apporter om långdistans. 
Il1Dttagn ing av tele\7isionssändare, som 
under senaste året strömmat in, fram
förallt från USA. Men även från andra 
håll har meddelanden om märkliga 
långdistans förbindelser med tievision 
inkommit, bl. a. från ydafrika där man 
regelbundet under långa perioder tar im 
T -sändningarna från Lon.don. lIta· 
lien har man också tao-it in de engelska 
TV· ändningarua. Av ly sningsförsök, 
som utförts i veTige bl. .(1. av TV
nämnden och vid . " ' A i Norrköping, 
har fram "ått, att 11lngd.i tan n, oUagning 
av tele ision ingalunda är knuten till 
sydl igare hreddgrader utan även kan 
etableras p. vflra lati tuder. 

F"r att börj a med de venska re5UI· 
taten, så kan orImämna , att man i 
Norrköping under sommarmånaderna 
poradiskt tagit emot -ändningarna från 

London (45 Mp/ s) , från Paris (46 
l'fp(s ) och från Ryssland (SO Mp/ s) 

med fullt acceptabel bildkv.alitet. Lika
så h ar man mer eller mindre temporärt 
kunnat ta emot sändningar från den nya 
engelska stationen i utton Coldfield 
(67,5 Mp/s). Vid de relativt sällsynta 
tillfällen då mottagning kunnat ske, har 
dock mottagningen varit starkt besvä
rad av fading. agon regelbunden mot
tagning har det alltså inte vari t fråga 
om, utan endast mer eller mindrc till
fälliga »glimtar». id några tillfällen 
har m an dock klU1I1at ha bilden kvar 
under loppet av någon halvtimme. 

De nu omnämnda långdi la'l1sförbiIi
delserna, som samtliga etablerats under 

mmarmånaderna, har med största 
sannolikhet skett via s. k. sporadiska E
skikt, som företrädesvis uppträder un
der somrarna. Enär dessa bildningar 
har mycket li ten utbredning är chansen 
fö r att man med dem kall uppnå flera 
»hopp» E-skikt - jord ganska liten, 
varför avståndet som kan överbryggas 
på våra breddgrader i allmänhet håller 
~ig und r ca 2 000 km. I tropiska trak
ter där betingelserna för uppkomsten av 
dessa sporadiska E- kikt är gynJlSam
mare kan man därcmot räkna med 
större chanser för flerhoppsförbindel cr, 
vilket skulle förklara den relativt regel
bundna mottagningen av London-sän
daren i Sydafrika. 

En annan form av långdistansförbill-

o C H ELEKTRONIK 

delser på höga frekvenser kan uppnås 
genom s. k. troposfärisk refraktion. Sär
skilt gynnsamma förhållanden för tro

posfärisk T fraktion föreligger pa som
maren i sarnhand med högtryck dv . vid 
vackert och varmt väder. nde r ildana 
förh ållanden kan man räkna 111 d att 
man vid frekvenser omkring 60 Mp/s 
kan uppuå räckvidder på upp t ill ca 
200-500 km inom I ' Illpere rade lati· 
tuder. 

Den omständigheten att telev i jom;o 
sändare på högre frekve nser ålunda 
kan ha betydugt högr räckvidd. än den 
optiska medför att m an måste r äkna 
med alt störningar kan uppstå mellan 
sändarn a, ä en när det gäller ganska 
långt från varandr.a belägna sändar , 
vi lket med hänsyn tiIi de relativt fåt a
lilla frekven er, som star ti ll förfog ande 
fö r tele ision kan innebära besvärliga 
problem. Att man med en tele isions· 
motta rrare under vi a fö rhålland n kan 
ta emot sändn ingarna från mycket av
lägsna stationer bör samtidigt ge tele
visionen en extra t j usning; atl ID n kan 
iUa exempelvj i S erige och ta emot 

sändningar {rån England, Frankri e 
och Ry land, är en omständighet, som 
är \'ärd all t be ktande från amatörernas 
sida. Kanske kan rent av »DX-TV» bli 
en ny amatör port! 

( Sch. ) 
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AKTUELLT 

Nya sändareantenner för UKV 

Telefullken liar för UKV-sändart' 
för rundradio och för hög effekt 
utvecklat en ny typ a v sändaran
tenn, som för första gången !Iommit 
till användning i Berlin för den av 
amerikanarna kontrollerade rund
radiosändartlJl RIAS. 

T yskarna~ beslut att bygga upp ett 
landso.mfatlande rundradionät på UKVl 

har fört tysk radioindustri på nya spår. 
En av nyheterna på området är en ny 

typ av UKV-antenn som utvecklats av 
Telefunken och som kommit till an 
vändning för de nya UKV-s-tationerna. 

Denna antenntyp som går under be
niiJllningen »cylinderantenn», har un

der någon tid varit i bruk vid den nya 
UKV-sändaren i Hannover (10 kW) på 

87,7 Mp/ s och kommer inom kort att 

uppsättas för den nya rundradiosända
ren RIAS i Berlin. 

Den nya antennen är uppbyggd av ett 

l TETZNER, K: Hur Tyskland löser sill våg
längdsproblem. POPULAR RADIO nr 7, 1950 
~ . 228. 

antal antennelcment, bestående av ett 
stålrör av 4,5 m längd och med relativt 

stor diameter, ca 2 m. Se fig. 2. De55a 

antennelement har ett .antal vertikala 
slitsar med en bredd av några decime

ter. Antennelementen matas medelst 

grovt dimensionerade högfrekveusled

ningar på sådant sätt, att antennström
men kommer att förlöpa ringformigt i 

horisontell led i cylinderytan utefter 
hela cylinderns längd. Strålningen blir 

därför horison tell polariserat, vilket är 
föres-krivet för de tyska JKV·rund

radiosändarna. 
Ett antal sådana antennenheter mon

teras ovanför varanora; ju större antal 

som anordnas på oetta sätt ju starkare 
blir antennsystemets horisontella rikt
ning.sverkan . 

Man väntar att denna antennfonn 

skall användas i större utsträckning i 

framtiden, då det är ganska lätt att 
montera dylika antenner på toppen av 

befintliga master för lllellanvågssända

re. En fördel är att den glatta ytan på 
röret erbjuder fa angrepps) tor för exel11

pelvis isbi ldning. Vi g. l visar en sådan 

Fig. 2. 

Fj ~. 1. U V-antenn med två ant enn
element (RIAS-~ändaren iBerli,,). 

antenn med två element monterad på 
sändarmasten för RIAS-sändaren i Ber

lin. Vid UKV·sändaren i Hannover an
vändes inte mindre än 4 dylika element 

monterade på detta sätt. 
I toppen på masterna är lUall tvungen 

att anbringa särskilda varningslampor 
för flygtrafiken. Tilledningstrådarna för 

lampan ·dras genom det inre av r lirmas
Len. För att förhindra att glödlampan 

skall brännas upp av de höga spännin
garna, som induceras från mellanvåO"s

antennel1l1a på vilka UKV-,antennen 

monteras, måste de!Sa tilledllingstrådar 
dragas på speciellt sätt. 

( Spectator) 

Ett ant pnneIement den nya UKV-ant ennen. 
DiaIllckr ca 2 111 . 
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Bengt Svedberg: 

BiJt.elefouen har aktualiserats på 
senare tiden genom att telegraf
verket planerar att nästa är intro
ducera biltelefonen i Sverige. I 
DanmarI[ har man sedan 1941 bäl
lit på med experiment med dylika 
anläggniugat· och det är därföt· 
inte eu tillfällighet, att det svenska 
systemet utformats efter snarIil,R 
principer som det danslia, - sälun
1111 med bl. a. duplex och vägläng
del' i närheten av 2 m. Förf. har 
varit i tillfälle att prova den dan
sIm bilra,dion under en provtur 
kring fabrikantens, STORNO (till
hörande Iwncernen Det Store Nor, 
diske Telegraf-Selskab AlS) fabrik 
på Amager utanför Iiöpenhamn och 
kuunat konstatera att den fungerar 
perfekt. 

Dc väsentliga fördelarna hos denna danska 
bilradio gentemot tidigare existerande typer 

av amerikansk konstruktion är: 

l) att anläggningen använder 2 !Il i stället 

för :;- 7 m våglängd, var igenom antennerna 

hlir kortare, apparaterna mindre och förbin

dels ' n störningsfria re eftersom exempelvis 

bilarnas tänds tift ~,. t örningar har sitt maxi

InUlll vid 7-8 m, 
2) att anläggningen är utrustad med duplex 

tällc t för simplex, varigenom man slipper 

omkoppling mellan sändning och mottagning 

under samtalets gång och det över huvud 

lagd blir avsevärt lättare och trel'ligare att 

föra ett samtal. nläggningen hHr härför två 

o lika antenn er för t"eop_ ,;ändning och mottag

Bin g, ,arvid ~ändarantennen är placerad fram 

och mottagarantrnnen där bak rör att komma 

_il långt bort från sändarantennen och 

motorns s törningskällor som möjligt. För 
sänd ning resp. mottagning användes något 

olika frekvenser inom området 156--174 Mp/ s 
(1,92 - 1,72 m) och kvarts\ gsantennerna blir 

allt. !l ca 50 cm långa, 

.1) att anläggningen är konstruerad för 

"elekLivt anrop, Ilummeranrop, med upptill 

fy r siffxiga nummer, Härför användes en an

ordning i princip snarlik den i en automa

tisk ularmeringssälldare ombord på fartyg (se 
rOPULXR RADIO nr 11/ 1949, sid, 296--97), 

Förutom att man från denna bilradio kan 

ringa upp vilket telefonnummer som helst 

i Danmark förekommer endast fyrsiffriga 

Dummer fastän med en bokstav framför 

kan man sålunda även s jälv bli uppringd 

\'al' hilen än befinner s ig_ 

Danskt biltelefonsystem 


BILRADIOTELEFONENS AN"ÄND
NING 

Trots de många finc"crna blir denna bil
radiostation mycket enkel i anl'iindning, vilket 

skall illustreras med ett f'x empeL Antag att 
man medan bilen rullar fram n~gonstans vill 

ringa upp ett nummer i Köpenhamn. "Iran 

startar anläggningen genom att vrida på den 

mellersta av de tre rattarna på manövcrpane

k n. Tänd es härvid ett rött ljus hoo den 

väBstra och med »Upptaget» markerade lam

pan på panelen, innebär detta att en bärvåg 

fÖl'ut finns inom den ifragavarande förbin

delsekanalen, varvid även den egna sändaren 

automatiskt låses, Detta är en säkerhetsåt

gärd för att en station inte skall kunna 

komma och störa förbind elsen mellan andra 

s tationer som använder samma kanal. 

Det skall i Danmark, förmodligen enligt 

be lut av myndigheterna redan i vår, tilldelas 

75 kanaler inom 2-metersbandet för bilrad io

stationer, och av dessa skulle varje bil erhålla 
4 kanaler. Man vrider sålunda, om nämnda 

Fig, 1. Kontrollerna för bilte l ~ fon mont erade 
under bilens ins trumentpanel. E = m ikrotele
fouen, A = kanalväljare, C = upptaget lampa, 
D = sign alla rnpa, B= omkopplare för hög
talare_ 

kanal är upptagen, den vänstra omkopplaren 

till någon ay de tre andra lägena m otsvaran

de de tre andra kanalerna. Tändes intet rött 

ljus, är kanalen ledig och man kommer via 

en helautomatisk fas t s tation placerad i nå

gon hög byggnad, till växelstationen i all

männa telefonnätet. 

Vore det nu automatiserat nät, som t_ x_ i 

Stockholm, skulle man helt enkelt på en 

fingerskiva i bilen slå ifrågavarande nummer. 

Nu är det i s tället manuellt betjänat nät och 

man begär på vanl igt sätt ifrågavarande nUJ]]

mer. När man därefter nå tt den sökta perso· 

nen, kan man föra ett samtal precis som i 

en vanlig telefonapparat - utan att besV'äras 

av störningar, ljudstyrkevariationer eller an

nan distorsion. Förf. kunde själv trot s ovana 

vid det danska språket föra en längre konver

sation med en av anläggningens konstruktörer 

i andra ändan av förbindelsen. 
När samtalet sedan var avslutat och för

bindelsen från bilens sida brot s, kunde man 
i detta fall observera att den röda lampan 

fortfarande brann, Detta berodde enligt vad 

demonstratören, en av konstruktörerna, civil

ingenjör Svend Falck Larsen, förklarad e på 

att telefonisten var ovan yid dylika förbin

delser med radiobil-nätet och icke observerat 

att samtalet var sl ut. Efter en stund hade hon 

dock tydligen observerat detta, eftersom nu 
den röda lampan slocknade_ 

Det kan nämnas, att för närvarande ett 10

tal av danska tclcgrafstyrel sens samt n ågra 

privata vagnar har utrustat med denna bil

radio och är anslutna till t lefonnätet. 

ANROP AV MOBIL STATION 

lär en med dylik radio utrustad bil, L ex. 

en taxi , skall anropa , sker detta genom a tt 

sill bilens 4-siffriga nummer på en nummer

skiva - t. ex, i "n bils tation för att få tag 
pa en ledig bil. H ärvid utskickas på bär

v' gen 4 olika tonfrehcnse.r , vilka påverkar 

reläerna i mottagarens code-cnllet oeh, om 

numret är det rätta, passera r igenom den na 

anordning och tänder ett grönt anropsljus hos 
den högra och med »Anrop») markerade lam

pan på panelen. Samtidigt träder en inbyggd 

summer i funkt ion, Vidare slutes vid a nrop 
ett par kontakter SOIll kan användas till att 

sätta en alarmanordning. t. ex. bilnornet, i 
funktion. De t gröna ljuse t förblir tänt efter 
ett anrop sft att man om man lämnat bilen 

kan se om man varit anropad_ 

9: :; 



Fig. 2. Bilen förses med skilda antenner för sändning och 
nl0ttagning. 

Fig. 3. Den kompletta utrustningen för radiotelefon i bil. Skå· 
pet t. h. innehåller sändare, mottagare och kraftaggregat. 

Av stor vikt är givetvis för en dylik rörl ig 
station, som ständigt skall kunna anropas, 
a tt det finns anordningar så att högtalaren 
inte behöver vara påkopplad hela tiden och 
störa bilföraren. För detta ändamål finns den 
tredje och högra omkopplaren, som bestäm
mer högtalarens funktioner. Vid läge l är 
slUunda högtalaren ständig t öppen - t. ex. 
under pågående samtal. I läge 2 öppnas den 
blott när en station sänder på den valda kana
len - alltså bårvågsanrop, som kan an vänd as 
när man inte har nummeranrop utan anropar 
alla bi1ar in tällda på ifrågavarande frekven s. 
Och i läge 3 l utligen öppn as högtalaren blott 
n är det på denna frekvens utskickas ett an
rop med stationens nummer, alltså nummer. 
anrop. 

Men det Linns därtill ännu en anordning 
för att göra radioanläggnino-e n så föga störan
de för bilpassagerarn a som möjligt, nämligen 
en »brusundertryekare», s. k. »squeleh»-system, 
som automat iskt och momentant stänger av 
högtalaren eller telefonen om de t icke inkom
mer någon an vändbar signal. Systemet base
rar sig på signa l-störnings-förhållande t och 

kan inställas efter den rådande Btörnings
nivån. Det reagerar för signaler ned till l 
mikrovolt. Tack vare denna anordning slipper 
man höra det så irriterande bruset om hög
talaren är konstant påkopplad, · antingen om 
man väntar p§. ett anrop eller under samtal. 

Givetvis finns därtill omkopplare för an
slutning av alternativt högtalaren eller tele
fonen - vilken senare lämpligen användes 
under själva samtalet . 

DANMARK FöREGÅNGSLAND 

Det bör tilläggas att det icke är utan skäl 
som denna avancerade bilradiostation se tt 
dagens ljus i Danmark. Inom danska radio· 
industrin har man nämligen tidigt börjat x· 
perimentera med mobila UKV· och mikro §. ' 6 

stationer bl. a. därför att alla f rekvenser inom 
kortvågsområdet och längre ned j frekvens 
redan var upptagna. Och landets ringa geo
grafiska utsträckning tillåter inte att man, 
såsom i vissa fall hos oss, kör med flera sän 
dare på samma frekven . Endast inom UKV
och mikrovågsbanden fanns det någon plats 

kvar och ,-id Storno, som är en special 
fabrik fö r radiokommunikationsapparatur och 
ej alls tillverkar rundradioapparater, började 
man sälunda redan 1941 med experiment med 
mobil radio för dessa korta vågor. Genom 
denna experimentverksamhet har också Storno 
fått fram mobila radiotelefoner som är avse
värt överlägsna dem som tillverkas i själva 
biJradiotelefonens och bilarnas hemland 
Amerika. Den här beskrivna s tationen skulle 
kosta 3000-4000 sv. kronor och firmans av· 
sikt är alt söka få till stånd en standardise
ring för hela Skandinavien med bilradiotele
foner enligt detta sys tem. I första hand hop
pas man kunna få till stånd ett mikrovågsniit. 
som täcker hela Danmark. Härför skulle er
fordras ca 100 på lämpligt sätt utplacerade 
fasta stationer, SOIU skulle kunna betjäna upp 
till 10000 med nummeranrop försedd a bilar 
- taxi-, privat- och tjänstebilar av olika slag. 
Varje mobil stations räckv idd är ca 3 mil , 
vilket i detta tättbebyggda land med de 
projekterade fasta stationerna tätt placerade 
skulle skapa förutsättning för kontinuerlig 
radiotelefonservice inom hela landet. 

Fig. 4. Kraftaggregalet uttage t ur skåpet. Överst omformaren. 
längst fram en rad reläer. 

Fig. 5. T . v. moltagar chassiet och t. h. sändareehai>s iet. Ut
gång kret en med antennkopplingen syn es längs t t. h. i sändar
enheten. 
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ELEKTRONIK 

Impulsräknare med glimlampor och dioder 

l 

Av civilingenjör I Nilsson och ingenjör T O Andersson 
Eli enkel eleldronisk ill1pulsräknare 
med glimlampor, dioder, kondensa
torer och motstånd som enda kopp
lingselement besl{rives härnedan. 
Rälmaren har IWlIstruerats på basis 
a,v uppgifter i Electronics.' 

Den impulsräknare som beskrives i 

det följande är avsedd företrädesvis för 

varvtalsbestämningar. Den kan emeller

tid även användas som ersättare för me· 

kalli ska anordningar såväl id registre

rin'" av impulser från elektroniska an

ordninga r t. ex. fotoceller, Geiger-Miil

lerrö r etc., som vid undersökningar av 

ett rent mekaniskt förlopp. 

För att driva räknaren kräves impul

r av ca 20--30 volts amplitud och en 

varaktighet av 100--.500 fiS (jfr fig. l ). 
Maximala räknehastigheten är beroenne 

v 

o~~__~_________ 

-20 

Fig. 1. Impulsernas form 
impulsräknaren. 

a\' avjoniseringstiden för glimlampan 

uch torde i praktiken ligga vid ca 20 000 
illlp. / min. 

\"1<:RKNI~GSS'\TT 

Räknarens principschema fram gå r av 

fj" . 2. Schemat är intressant s- tillvida, 

att glimlamporna inte endast t j äna som 

in,dikatorer för det registrerade antalet 

'Chalmers Tekn iska Högskola, laboratoriet 
för kärn kemi. 

';\L\NLEY, J C, BUCKLEY, E F: Neon 

impulser, utan även ingå som kopplings

element. Verkningssättet är följande: 

Vi antaga att glimlamporna Vo, 1> 

V2 ••• Vn till sin konstruktion äro lika 

och ha tändspänningen VI, b rännspän

ningen Vb resp. släckspä'nningen VO' 

Genom ökning av den mellan punkten A 
och jord påtryckta likspänningen me

delst potentiometern Rs i spänningsde

laren Rs+R, uppnås så småningom 

tändspänoningen VI för glimlampan Vo' 

Strömbrytaren SI förutsättes öppen_ I 
samma ögonblick börj ar en ström att 

flyta från A till jord via Ro, Vo och Do. 

Ro har valts så, att strömmen genom 

glimlampan uppgår till det för röret 

lämpligaste värdet. Seriemotståndet R p 

väljes så, att spänningsfallet över Rr 

på grund av strömmen genom Vo blir 

så stor att spänningen i punkten A ( i 

förhållande till punkten B) alltid blir 

lä C7 re än tänJspänningen hos någon av 

glimlamporna_ 

Spänningsförhållandena åskådliggö

res i fi g_ 3. Spänningen i A blir så snart 

en lampa tänts alltid mindre än Vt, 

tändspänningen, för någon annan lam

pa, och följ aktIigen kan ingen annan 

tända (Spänningen i P ökas ytterligare 

något för att med någon marginal ligga 

över högsta VI för någon glimlampa ). 

Strömbrytaren Sl, som tjänar till att 

nollställa räknaren kan nu slutas ulan 

att någon av de övriga lamporna tänds. 

är Vo tänds, uppladdas kondensatofIl 

Co genom Dl till en spänning = spän

ningsfallet över Ro med pluspotential på 
Vl:s övre elektrod (Dl erbjuder inget 

motstånd fö r uppladdningsströmmen ) . 

Den mekaniska impulsgivaren är an

sluten till strömbrytaren S2 som är in-

v 

Fig. 3. Spänningsnivåer i olika 
punkter i impulsräknaren. 

ST'fCKLlSTA 

V - Glimlampa Luma GL4 0,25 W, 100 V o n 
Ro- n = GL4 100 kohm, 0,5 W 
C - n=0,01 f,Fo 
D n=Krislalldiod 1N34 
Rp= SOO kLI 
R. = 25 kLI 
R t = 25 kLI 
51 = strömbrytare för O-ställning 

r------ ---".-Q' imp . in 
Rp 

-..---->------t-----t::;::::J-,..-<l + I'lOY 

---~ 

O(n.,)

I ____ --'
L...= __5~ _____________ _ __ _ _ 

Rs 

N.~ imp. vI: 

-'----j----' 

<if'__ __ 
Diode Ring Counler. Elcctronics jan. 1950, 

Fig. 2. Impulsräknarens principschema, - 120 V ansluts till jord. 

11: .; 
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kopplad enligt principschemat i fig. 4. 
Verkningssättet för denna koppling är 
följ ande; 

Med S2 normalt öppen uppladdas 
kondensatorn Ca till en spänning = 

spänningsfallet mellan punkten A och 

punkten Q på spänningsdelaren Ra, Rb• 

När S2 slutes åker spänningsnivån i 
punkten Q ned till O. Även spännings
nivån i A minskar med ett belopp sva
rande mot den potential Q ny~s hade. 
Härigenom uppstår alltså i punkten A 
en negativ impuls. Ra och Rb i spän
ningsdelaren dimensioneras så, att spän
ningsnivån i punkten A när S2 slutes 
blir mindre än släckspänningen Vo' 
Den negativa impulsen åstadkommer 
sålunda i första momentet att Vo slock
nar och att strömmen genom Rp upp
hör. Den negativa impulsen måste vara 
så lång att potentialen över Vo är lägre 
än Vo för röret under en tidsperiod, som 
är något längre än avj onisationstiden 
för Vo, dvs. av storleksordningen 100 

I's

~ .. 

+---_+-______-1.-_--1----' 

.. 120v 

Fig. 4. Den mekaniska impulsgivaren är kopp· 
lad till en omkastare S" som ger upphov till 
negativa impulser i räknaren. 

Under den tid S2 är sluten uppladdas 
kondensatorn Ca över R p och spän

ningsnivån i A närmar sig asympto'ti~kt 
spänningsnivån i punkten P. 

rär S2 åter bry tes ökar spännings
nivån i A momentant med den spänning 
Ca erhållit över Rp under den tid S2 
varit sluten. Värdet av denna extra 
spänning beror av Rp . Ca' 

rig. 6. Impulsräknare med rördioder. 
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När potentialen i A ökar, skulle den 

öka till ett värde = VI för den glim· 
lampa, som har lägsta tändspänningen, 
om inte VI vore särskilt gynnad. Då Vo 
slocknar, erhåller nämligen VI som ti
digare beskrivits genom spänningen 
över ett tillskott i spänning, somCo 
adderar sig till spänningsnivån i A och 
således åstadkommer att VI tänder före 
någon annan glimlampa. Så snart den 
tänt drar den ström och potentialen i A 
sjunker, som förut med spänningsfallet 
över R/" till en potential, som ligger 
lägre än VI' Co urladdas samtidigt ge

nom VI' 
Den första impulsen släckte sålunda 

den första lampan Vo och tände den 
andra VI' Efter en impuls, är nu stän
ningen den, att Vl lyser och drar ström 
genom RI. Cl uppladdas därvid till en 
spänning = spänningsfallet över RI 
med negativ potential på V2 ;s nedre 
elektrod. 

När nästa impuls kommer minskar 
som förut potentialen i A momentant. 

.--,------,.-----0 + 300\1 

'--r-t==---o lov 

Fig. 5. Prineipschema för drivsteg för räkne
verk. 

R = R = 10MD el = 0,03 ,uF 1 4 

R
2 
= 500kD C! = O,Ol ,LtF 

R3 =1,211W C3 =0,ol ,uF 

Totala spänningen över VI underskri
der därvid brännspärmingen Vb' VI 
slocknar och avjoniseras, dess nedre 
elektrod åker ned till O·poLential, medan 
V2 ;s nedre elektrod samtidigt erhåller 
Cl;s nyES erhållna uppladdningsspäIl
ning med negativt tecken och blir såle· 
des negativ i förhållande till j ord med 

r--tt--t--t--P-00' ' ;".,p. i" 

.. t20l./ 

Fig. 7. Fasvändarsteg för po,;itiva impuls(' f. 

detta belopp. Totala spänningen över 
V2 blir därför större än över någon an
nan glimlampa, tändspänningen upp
nås på detta vis tidigare för V2 än för 
någon annan glimlampa, varför V2 tän
der. C2 urladdas så snart ström flyteT 
genom V2 • Andra impulsen släckte så
ledes Vl och tände V2 • Tredje impulsen 

kommer på samma s-ätt att släcka V2 

och tända V3 osv. 

Som framgår av funktionssättet får 
anordningen gott »minne». Stoppas den 
sålunda på V n- 2 tänder nästa impuls 
Vn-l, förutsatt att den inte dessförin
nan nollställts. 

Efter ett godtyckligt antal (n) räkne
steg t. ex. 10 kan medelst kondensatorn 
Cn impulsen överkopplas till steget O 
och samtidigt till en exakt lika parallell
kopplad »räknedekad», som då skulle 

räkna varje lO-tal impulser. Parallellt 
med entals- och 10-talsdekaden kan se
dan en 100-tals dekad inkopplas och 
från denna kan impulsen överkopplas 
till ett elektroniskt dri\'steg för meka
niskt räkneverk, för att näJnna ett exem
pel på hur anordningen kan utbyggas. 

Lämpligt kopplingsschema till ett dri v
steg för räkneverk återfinnes i fig. 5. 

PRARTISKA SYNPL"NKTER. 

Skillnaden i tänd-, bränn- och släck
spänningen för de olika crJimlamporna 
måste hålla sig inom 2- 3 volt. Speciellt 
är skillnaden i tändspänningen kriti~k. 

Ju större skillnad i tänd'5pänning desto 
mindre tolerans kan medgivas för spän
ningen i A och därmed större svårighet 
att ställa in lämplig arbetsspänning me· 
deist Rs. .Ä. ven inslällnillgen av Rp blir 
då mera kritisk. Förf. har använt 0,25 

W glimlampor U l811 inbyggt motstånd 



\ 

Våglängdstabeller 
fältstyrkekartor, 

tip,; för kortvågslyssnare m. m . 
återfinnes i 

Radiolyssnarens 
uppslagsbok 

Bra alt ha även för radiotekniker. 

med ca 100 volts tändspänning av Lu
lilas fabf., typ GL4. Av dessa kunde en
dast 10 st. av 80 sorteras ut såsom an
vändbara för detta ändamål. Förutom 
olikheter i tändspänningen tillkommer 
också svarigheter med dessa Ia.mpor ge
nom att de är behäftade med en \"lSS 

fotoeffekt,dvs_ de är Ij uskänsliga och 
ändra karaktär med ljusstyrka. 

I stället för kristalldioder har förf. 
provat rördioder av typ 6H6, som ju 
är billigare än kristalldioder, vilket vi
sade sig gå utmärkt. Härvid bör dock 
beaktas att båda dioderna i varje rör 
bör läggas på samma potential, detta 
för att undvika att hela spänningen läg
ges mellan två elektroder av samma 
slag i samma rör. Se fig. 6_ 

Vill man med impulsräknaren regi 
strera förloppet vid arrangemang som 
ger positiva impulser kan givetvis ett 
fasvändarrör inkopplas före räknaren. 
Ett enkelt förfaringssätt, som går i stil 
med räknarens 'konstruktion i övrigt 
visas i fig. 7_ Funktio llSsättet är det
samma som be krivits i det föregående 
i anslutning till den mekaniska impuls
g ivaren_ Vid en impulsfrekvens över 
ISO impj sek. bör glimlampan helst er
f:'ättas med ett tyratronrör, exempelvis 
2D21. Tyratronen inkopplas på samma 
s~itt som glimlampan, dock med den 

killnaden att den po~iti v a impulsen 
lägges på styrgallret. 

Fit(. 8. Den kompletta impulsräknaren. 

Fi u • 9. Diod er och glimlampor är monterade 
)'" en särs.kild enhet. Omkopplaren för noll 
s täll ning synes läng'l t. h. 

Fig. ID. Enheten med dioder och glimlampor 
har monl erat s på ett :l>cha . sic» av plexi glas. 

13:5 




TILIYISION 

Ril~tantenn och antennförstärkare för TV 


,n.\' .,. ,~ -.. -
Fig. 3. Antenn-y, temet på NEFA:s tak . AntennCörstärkaren är monterad kapslad på antenn
Inast en. 

STYCK LISTA 

R = 0,2 Mohm 

+-,_ - ---;Z] R = R = 100 ohm
2 4 

I I 7S Ra = Rs= 500 ohmr 1 

~'---~': el = 100 p F glimmer
i i 47 

( 2 =C3 = = C;= C6 = 500
-t-'-- --f-0 

pF glimmer -

"~6 
L,, = al's lämmes med CUg I 

C4 

--1-..----, !' 

~~ 
II + +A"TEHM- "Tv-

FÖR~TÄRJ<ARE MOTTAGARE. 

Fig. 1. Antennsystcmcts upp- I~ 
byggnad. M tlcn i cm. ~ 

Fig. 2. An tennförstärkaren.; 
principschema. 
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En i sitt slag märklig anläggning 
för mottagning av TV har installe
rats av NEFA i Norrl.öping. An
läggningen består aven 12-elements 
riktantenn jämte en 2-stegs antenn
förstärkare, kopplad till en orllillär 
TV-motta.gare. Anläggningen mö.j
liggör sporatlisk - ehuru föga njut
bar - mottagning av TV-sändning
arna från TV-Ilämnllens sändare i 
StocldlOlm. 

U.lider den tid mera regelbundna prov
sändningar pågått från Televisions
nämndens sändare i Stockhlom har vid 

EFA i Norrköping utfö rts en del in
tressanta lyssningsförsök, som ger vid 
handen att sporadisk mottagning över 
di . tansen Stockholm- Torrköping (= 

140 km) är möjlig. 
Vid försöken användes -till en börj an 

en vanlig dipolantenn, sedermera kom
pleM:erad med en direktor och en reflek
tor. Härvid kunde man visserligen kon· 
statera, att bärvåg kom fram från Stock
holm, men man kunde inte få fram någ
ra bilder. 

Sedan man satt upp en 12-elements
riktantenn och försett den med en två
stegs antennförstärkare, har emellertid 
mottagningen väsentligt förbättrats. 
Sändningarna har kunnat tagas emot 
med betydligt större säkerhet, men då 
det på detta avstånd stundom uppträder 
troposfäri k refraktion, är inte mottag
ningen sär kilt stabi.l, utan besväras of
tast aven mer eller mindre långsam fa
ding. Bilderna är inte ens, när de är 
som bäst, särskilt goda genom det låga 
signalbrusförhållandet. Mottagningen 
besväras dessutom av starka störningar, 
vi lket hänger samman med att antennen 
är uppsalt milt i ett industridistrikt. 
Man kan emellertid atminslone tempo
rärt följ a sändningarna med vi 's be
hålln ing. 

lott agnings förhållandena vanerar 
starkt från dag till dag. Lyssningsförsö



ken har emellertid inte sträckt sig över 
så lång tid aH man kunnat konstatera 
huru vida mottagningsförhållandena \'a
ri efa r med årstiden. Sannolikt är dock 
betingelserna för troposfärisk refrak
tion - åtminstone under vissa atmosfä
riska förh åll anden - gynnsammare uno 
der sommarmånaderna, va rför resulta· 
ten av de fortsatta lyssningsförsöken 
emotses med stort intresse. 

Antennens byggnad framgår av fig. l. 
Principschemat för antennförstärkaren , 
som byggts efter data .angivna i ameri· 
kansk fackpress\ visas i fi g. 2. Mottag. 
Ilingsapparaturen består i övrigt aven 

ordinär TV.mottagare av P hilips all · 

strömsmodell med l HF + blandare + 
::1 MF i bildkanalen. (Sch) 

1 WALUf N, H. , ~lACNEE, B., GADS· 

DEN, C. P: A Low Noise Amplijier. Proc. 

lRE 1948 juni, 8. 700. 

McG REGOR, R. B: TV Reception Below 

Un e oj Light. Electronics, 1949 nov., s. 72. 


ÖHe bilden vidar hur pro\'lIlönstre t tar sig ut på mot · 
ta~aren o skärm vid mottagning av T ·sändaren i 
S tockholm. 

' cdre hilden visar filmsändning från S tockholm. 
Störninga r och fading gör mottagningen föga njut· 
bar, men und er kortare tid 'perioder kan bilden bli 
gan",ka l,,.gglig. l traktcr med mindre störningar 
skulle pli. detta aV3tå nd - 140 km - san nolikt 
acceptabel mottagning kunna otstadkommas med 
NEFA:s anläggning. 

TV -mottagare för allström i PR 

nästa nunllner av POP LÄR RA· 
DIO påbörjas en konstruktionsbeskriv· 

ning för en modern T ·mottagare med 
allströmsrör. Kon struktionen har före· 
gåttsa\' en del experimentarbete och 
bilden härintill visar en av de varianter, 
som konstruktören, ingenj ör Lennart 
Bjurslröm, kommit fra:m till. 

Den slutgiltiga konstruktionen inne
håller en hel del finesser. Genomgående 
har eftersträvats en enkel och billig 
uppbyggnad som möjligt. Philips nyaste 
allströmsrör har kommit till användning 
och bildröret, ett Philips MW-32/ 16, 
ger en bildstorlek 25 X 30 cm. 

Artikelserien påbörj as i nästa num· 
IIlcr med en utförlig presentation av 

Philips nya allströmsrör för televisions· 

mottagare. · 
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TV -mottagaren - sehemaändringar och tillägg 


I POPUL.~R RADIO nr 1-3 i är 
har i en serie artiklar beslirivits 
en projektionsmottagare med Phi
lips pro.iektionsrör l\1W6/ 2 och fÖI'

sedd med bl. a. röret EF42. Det hal
emellertid visat sig svårt att få tag 
Jlå såväl projektionsröret som EF42 
på. svensim marknaden. Vi ger där
för här några anvisningar för hur 
mottagaren skall llOpplas om för 
användning med ett direktsynsrör 
Philips ~l\'lW22/16 eller ;\IW31/16. 
Likaså anges de ändringar, SOIll 

måste göras för att man sl,all Imn
na använda de amerikanska rören 
6AC7 som ersättning för EF42. 

6AC7 I STÄLLET FÖR EF42. 

Röret EF42 kan ersättas med 6AC7 
samtliga de steg, där EF42 användes. 

Därvid får man emellertid ändra 5kärm
gallerspänningen genom att inkoppla ett 
seriemotståna i skänllgatlerkretsen. I 
fig. 1 visas erforderliga ändringar i 
kopplingselementen, som måste utföras 
om VIl Vs, V4 , V5 , Vg utbytes mot 6AC7. 
Vs kan ersättas med 6AC7 utan änd
ringar i kopplingselementen ; VlO kan li
kaledes utbytas mot 6AC7 varvid dock 
RIO maste ökas till 60 kohm. 

Röret V7 som i det ursprungliga sche
mat utgöres av röret PL83, som har elen 

något opraktiska glödspänningen 15 V, 
kan - om man använder di rektsynsrör 
- ersättas med röret 6 C7. Detta 
hänger samman med att man för direkt-

Sk 

synsröret inte behöver arbeta med så 
stora spännings'-;:.<uiationer på bildrörets 
styrgaller. I fig. 3 visas de ändringar i 
kopplingselementen som må.ste utföras i 
samband med utbyte av PL83 mot 
6AC7. Som synes får man bl. a. ändra 
induktansen Lit till 100 ,uH. 

DIREKTSYNSRöR I STÄLLET FÖR 
PROJEKTIONSRöR 

Användes direktsynsrör exempelvis 
Philips MW22/ 16 eller Philips MW31/ 
16 (det förra med 22 cm diameter, det 
senare med 31 cm diameter ) - bort
fall er i schemat i fig. l nr 3/ 1951, s. 19 
rören V G och V7, som ingår i en skydds
anordning för projektionsröret. Likaså 
bortfaller helt högspänningsenheten för 
25 kV. Erforderlig anodspänning 7 kV 
erhåHes från linjeutgångstransformatorn 
T3 , som levereras i en enhet, Philips typ 
10902 med inbyggt likriktarrör EY51, 
som av linjeavlänkningsspänningen alst
rar erforderlig högspänning. I fi g. 2 vi
sas det reviderade schemat, som gäller 
för både MW22/ 16 ot:h MW31/ 16. An
ordningar för reglering av ljusstyrkan 
på röret och fokuseringen är också inri
tade i schemat i fig. 2. Utg ngstran6for
matorn T2 i generatorn för bildavlänk
ningen kan man sj älv låta tillverka med 
vanlig transformatorplåt som kärna. Da
ta : Prirnärlindning (k- l): 4800 varv 
0,15 mm lackisol., sekundärlindning (h 

+A 

60 

'II 


-i): 400 varv 0,35 mm lackisol. , pri
märi nduktans: ca 50 H, kärna: ca 6 
cm2, luftgap: ca 0,1 mm. 

I övrigt kan apparaten byggas enligt 
anvisningarna i POP LÄR RADIO ur 
l, 2 och 3 1951. 

R:\TTELSER 

En felaktighet i principschemat i fi g. 
3 i om 2/ 1951 på s. 22 må påpekas. 
Skärmen till antennens nedledning skalt 
j ordas enligt fig. 4 a. Detta schema gäl
ler för det fall man har skärmad ned
ledning från dipol (72 ohms ingång). 
Med »folded dipol» får man räkna med 
300 ohms anpassningsimpedans och en 
koppling enligt fig. 4 b Dch c. 

I principschemat i fig. l i nr 3/ 1951, 
s. 19 står angivet att skärmgallermot
ståndet R~G skall anslutas till +1, skall 
givetvis vara +1. På utgångstrallsfor
matorn T2 skaIl uttaget h på sekundär
lindningen anslutas till j ord. 

. I fig.-texten till fig. 8 i nr 3/ 1951 s. 
22 har ej data för nätdelens komponen
ter upptagits. Dessa är: 
~= 500 ohm 3 W 
R , = 1500 ohm 5 W 
Cl =C2 =0,1 ,aF; C3- 1 = C;;- n= C,.- s 
= 2+32 ,uF el. lyt. 
DRr och DRll = nätdrosslar 
R j , R2, R3, Cg, ClO, AZ41, 150 Al är 
som framgår av texten - överflödiga. 

(Sch) 

+8 

Fig;. 1. .\ndringar i princ ip>ie hernat i fi g. :1 i nr 2/ 1951 , . 22-- 2.3 vid användning av röret 6AC7 i ställ ct för EF42. 
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+1-1 	 +1-1 

Fig_ 2. Ändringar i principschemat i fig. l i nr .3 '1951 s. 19 vid an
av direktsynsröret MW31/l6 eller MW22/16 i stället för 

projpktionsröret MW6/2. 

70 n. 300Q.300 n 
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+---0 G Q b c 
Fig. 4. Antennkretsen för TV·mottagaren a) med vanlig dipol 
och skärmad 72 ohms kabel b) och el med »folcled dipol» och 
300 ohms nedledning »twin lead». 

Fig. 3. Ändring i principschemat i fig. 3 i nr 2/1951 8 . 22- -23 
vid användning av röret 6Ar:7 i stället för EF4,2 i bilclförstärkar
steget. 

PESSIMISTISI1A TONGÅNGAR 

kan man få höra fdn England beträffande 
det nya europeiska televisionssystemet pil 625 
lin jer. I sista numret av Wireless World skri
ver sign.aturen Diallist, att om man skall göra 
full rättvisa åt ett 625-1injers systern, skulle 
man behöva en modulationsbandbredd en bra 
bit över 7 Mp/s om det skall bli rätt balans 
mellan horisontell och vertikal definition. 
Samma sak gäller också 567-linjers systemet 
i -SA, men där har man gjort den erfaren
heten, att det egentligen enda=t är ett litet an

tal mottagare, som kommer upp till 3 "lp/ s, 
och i de flesta amerikanska mottagare räknar 
man med att man på sin höjd har en band
bredd på 2,5 Mp/ s_ 

ÄR DET KLOKT 

frågar sig Diallist, att man sätter i gång med 
ett systern, som man i alla fall inte kan fullt 
utnyttja, och för vars even tueIIa framtida 
möjligheter man måste betala en bra slant? 
Ty det kostar väsentligt mera att bygga appa
rater för 625 eller 567 linjer än för 405 som i 

England. Om man skall få igång några tel , 
visionssändningar i större "kala, får inte en 
televisionsmottagare kosta - i arbetstid räk
nat - mer än 8 veckors arbete för »the man 
in the treet». Är priserna högre, är det svå rt 
att fii någon fart på televisionen, och frågan 

är om man nu "enom 625 linjer i Europa inte 

har åstadkommit att priserna blir för hö~a 

för att televisionen skall kunna fä den ut
brednin g, ,;om exempelvi - i England, där man 

nÖjt sig med ett lägre linje tal och därigenom 
filtt ner priserna hugst väsentligt. 

17:5 
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Gustaf Hammar1und: 

Eln förstärkare för 
grammofonavspelning 

I J\et1allstfl~l1de artiI{el beskrives en 
förfö,·stä.rlmre med ett par intres· 
santa fillessel': brumkompensering 
och bashöjning genom frekvensbm'o, 
ende motl'oppling. 

Den utgångsspänning, som man får 

från en god nålmikrofon är myc.ket låg, 

varför speciella åtgärder måste vidtagas 

för att begränsa störningsnivån. I det 

följande beskriven förstärkare, av

sedd att användas i anslutning till den 

3-kanalförstärkare, som förf. nyligen be
skrivit i POPUT; ' R RADI01. nligt 

förutsäHningarn a fö r denna 3-kanalför· 

stärkare skall den maximala utgångs

spänningen från grammofonförstärka

ren vara ca l volt. 
STl'CKLISTA 

Den använda nålmikrofonen (Gene· 

ral Electric, lRM6C ) är försedd meD en 
Hl = 6,8 kohm PI =P~ = 50 kohm 

safirspets med ett nåltryck av ca 28 g. 
R = R = 1 Mohm C = C =O,lf,F2 9 I 4 Utgångsspänningen i tomgång är enligt 
R3 = 330 ohm C~ = C =8 ,uF eL-lyt R IO = 

6 fabrikanten ca 2 m V för en h astighets
R~ = 700 ohm C = C7 =20 ,I<F eL·lyt
3 amplitud ·av l cm/ sek. 

R = R ~ R =500 C; = 100 I,F eL·lyt5 6 15 Det har visat sig, att en spänningsför.kohm Ca = 8 ,aF el.·lyt 

stärkning av ca 50 gånger är tillräckligR, = 100 kohm C =0,02,uF 
8 för full utstyrning av 3-kanalförstärka·RR= = 14= 50 C =5000 pFRI2 o 

kohm ren, men därtill kommer den spännings. 

Rit = 200 kohm ökning för låga frekvenser, som är nöd· 

H l3 = 30kohm 
l Se HAMMARLUND, G: 3-kaTU11förstärkare. 
POPULÄR RADIO nr l 1950, s. 17 och nr 2 
1951, s. 16. 

Fig. 1. Princip
schema för gram
mofonförstärka 
ren. 

II 

" 

lO 
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\'ändig för att korrigera grammofonski· 

vans fallande frekvenskurva under 250 

p/ s. 
Ett principschema för förstärkarell vi

sas i fig. 1. Den innehåller två först ~ir· 

karsteg och är kraftigt spänningsmot. 

kopplad. Förstärkningen F' bestämmes 

av dämpningen i motkopplingsledet och 

blir för höga frekvenser 

Rj4+R3+R4+Pj
F'= ::=:::: 50 gg r 

Rs+R4+Pj 

För låga frekvenser under ca 700 p/ s 

ökar förstärkningen med ca 4 dBj oktav 

på grund av det i återkopplingsledet in· 

gående frekvensberonde nätet Rl~.--c',. 

Förstärkningen varierar i stort sett i en· 

li ghet med de nonner som finnas an· 

givna härför, och som torde vara kända 

för POPULÄR RADIO :s läs are~ . För

stärkningskul'van,s utseende vi sas i fig. 2. 
Förstärkningen utan aterkopplin g är 

drygt 3 000 gånger, den mins ta mol· 

kopplingen uppträder vid låga frehen· 

ser. Motkopplingsfaktorn är vid 50 p / s 

ca l.'>, vid l kpj s ca 60. Trots dennu re· 

lativt kraftiga motkoppling måste spe· 

ciella åtgärder vidtagas för att yLterli. 

gare sänka brumspänningeIl. Potelltio· 

metern P2 symmctrerar på känt sått 

glödströmslindningen till j ord. Brum· 

kompensering utföres dessutom me l 

hjälp av motståndet Rö och reostalen Pl . 

Härvid införes en .'50·periodig spänning 

i motfas mot den resterande brumspän. 

ningen, som därigenom kan sänkas tjll 

hörbarhetsgränsen. Motståndets Rs an· 

slutning till ena eller andra sidan av 

glödtråden måste givetvis bestämmas ge

nom provning. 

: Se STRANDEN, F: Något om frekvenska. 
rakteristiken vid grammofoninspelning. POPU
Li\. R RADIO nr 1 1946, s. 7. 

Fig. 2. Frekvenskurva för förstärkaren. 
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FÖR LABORATORIET 

Rörvoltmeter med anodjordat 

I neda.nstä.ende artikel beskrives 
en rönoltmeter för mätområ
dena 0-1, 0-2, 0-5, 0-10, 
0-50, 0-250, 0-500 och 0
1 000 volt. Den Imn ocl,så an
vändas för resistansmätning in
om området 1-108 ohm. 

E n rörvoltmeter är ett abtiolut oum

bärligt instrument för den experimen
terande radioamatören. M· nga typer 
av rörvoltmetrar är emellertid ganska 
komplicerade och kräver ganska dyra 
komponenter. Genom att i instrumen 
tet använda ett anodjordat förstärkar

steg kan lllall dock bygga ett mycket 
enkelt och billigt instrumen t, som sam· 
tidigt är m ycket pålitligt och som har 
en rad fö rdelar, exempelvis hög in 
gångsimpedans och hög känslighet. En 
annan påtaglig fördel är, att man kan 

STYCIiUSTA 

R1 = 10 ohm 0,5 W 
R2 = 100 ohm 0,5 W 
R3 = 1000 ohm 0,5 W 

R4 = 10 000 ohm 0,5 W 
H5 = 100000 ohm 0,5 W 

R6 = 1 Megohm 0,5 W 
}{7 = 10 Megohm 0,5 W 
R8 = l Megohm 0,5 W 
R9 = 7 'legohm 0,5 W 
R10 = 3 Megohm 0,5 W 
RII =0,8 Megohm 0,5 W 

R12 = 0,16 Megohm 0,5 W 
R13 = 20 kohm 0,5 W 
R14= 10 kohm 0,5 W 

RIS = 10 kohm 0,5 W 

R16= 0,5 Megohm 0,5 W 
R1 7= 1000 ohm 2 W 
RI8= 260 ohm 2 W 
R19 = 2 500 ohm 2 W 

H20 = 2S0 ohm 2 W 
C1= 10000 pF 
C2= elektTolythlock 2X32 , tF 
Pl = potentiometer 5000 ohm trådL 
P2 = potentiometer 1000 ohm trad!. 
VI = 35L6GT 

E = eelenlikriktare 24 volt 
1'1 = nättransformator 220 volt prim. 24 volt 

sek. 

Ol =omkopplare 2sektioner 3 lägen 

02 = omkopplare 2 sektion er 7 lägen 


förstärkarsteg 

använda en mA-meter, som ger fullt ut
slag för l mA. Ett sådant instrument 
är ju avsevärt mera robust och väsent
ligt billigare än de ,LtA-metrar, som nor
malt användes irörvoltmetrar. 

PRINCIPSCHEMAT 

Principschemat visas i fig. L Ay 
detta framgår, att det i kopplingen n
dast ingår ett enda rör, 35L6GT. I stäl
let för likriktarrör an vändes en liten 

likriktarventil (E). 

Apparaten är avsedd att endast an 
vändas för Jikströmsmätningar med an
tingrIl + eller - på chassiet. Det är 
emellertid ingenting som hindrar, att 
man utvidgar apparaten att även om
fatta växelströmsmätningar. HärYid får 

Av ingenjör Boye Clausen 

man koppla en lilell diod framför fö r
stärkarröret. Denna kan då lämpligen 
appliceras i den mätkropp, som via ell 
mätsladd anslutes till rörvoltmetern. 
Ännu enklare är det, om man kan kom
ma över en kristalldiod, vars behändiga 
format möjliggör inbyggnad i mätkrop
pen på ett mycket enkelt sätt. 

I fig. 2 och 3 visas den principiella 
uppbyggnaden av mätsladd och mät

kropp för dels likspännino-s- och dels 

växelspänningsmätningar. tt märka är , 

att om man använder en kristalldiod 

kan man med den angivna kopplingen 

inte mäta högre växelspänningar än 35 

volt (effektivvärde ). Skalkaraktären på 

instrumentet blir inte heller riktigt den 

samma vid li!,,,pännings- och växelspän

'III 

i ~ge V R 

1 0-1 V x Hl 
2 0- z.sv )( 1051 
3 0- 10 V x 100 n 
4 0- sov xlkn 
5 10-Z50V x 10k Q, 0- 500V 'Il H)(>l<.n 
7 0-1000' XIM Q 

0, 

Fig. 1. Principschema för rörvoltmel ern. 
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Fig. 2. Rörvoltmeterns praktiska uppbyggnad. 

ningsmätnillgar, åtminstone inte vid 
lägre · pänningar. 

Mätområdena bestämmas av resistan
serna som ingår i kedjan R8-RI5. 
Motståndet R8 är monterat i mätkrop· 
pen, vilket har vissa fördelar vid mät
llingar på kretsar med hög impedans. 
Mätområdena är i modellapparaten föl
jande: 0-1,0-2,0-5,0-10, O-50, 
0-250, O-SOO och 0-1000 volt. 

Omkopplaren 02, som kopplar om 
mellan de olika spänningsområdena, an
vänds samtidigt för omkoppling mellan 
de olika motståndsområdena; för varje 
område används här ett separat mot
stand RI- R7. 

Som mätspänning vid motståndsmät· 
ningarna användes ett 1,5 volts element, 
som är inbyggt i apparaten. Omkopp

laren 01 kopplar om mellan motstånds. 

mätning och vidare mellan växling av 
+ och -. Nättransformatorn Tl leve
rerar både glöd- och anodspänning till 
förstärkarröret. Något särskilt filter
motstånd behövs inte, men däremot är 
det nödvändigt med en stor filterkon
densator. Denna bör vara på omkring 
64 ,uFo Potentiometern PI användes för 
att ställa in O-punkten. Potentiometern 
P2 används för O-inställning vid resi
stansmätnillgarna. 

20: .; 

KONSTRUKTION 

Den praktiska uppbyggnaden av ap
paraten är inte alls märkvärdig och är 
inte kritisk i något avseende. Man bör 
endast se till att montera motstånden 
RI-R15 så långt bort från nättransfor
matorn och röret som möjligt. Av foto
grafierna, som visar apparatens kon
struktion, ser man tydligt hur de olika 
komponenterna har placerats. 

Under chassiet på en skiva av perti· 
nax synes alla motstånden RI-R15, R8 
dock undantaget; detta monteringssätt 
erbjuder den fördelen, att motstånden 
är lättare att komma åt vi justering. 
Under chassiet ser man också omkopp

lama 01 och 02 och potentiometern PI, 
som används för O.punktjusteringen. 
Rör och transformator är placerade 

ovanpå chassiet. 

M)(TlIPE"Ta R :- - - -.., 

~~===~~~~-~-~ 
~L~ M;;T~PP \ L J
Ku.:~MA MAT.LAOD.. -r

, .. ~ /R.OIlVOL"TMnoq. 
,--- 7':"' r·~·", 
r Re r • • 

~ ~-::'---_·':-:::1: . I 
SM:'::~ ~ :=J 0

. 4--0 i-····-T loooopr . ' 
~ ~I;mm.r L ___ J 
KRO~OOILKLÄM""A 

Fig. 3. Mätkropp för likspänning resp. växel
spänningsmärning m d rörvoltmetern. 

Motståndet R20 är monterat ovanpa 
chassiet på en särskild pertinaxplatta, 

då detta motstånd bör vara lätt åtkom

ligt. 

Den största -svårigheten ligger i att 
få fram så exakta resistansvärden som 
möjligt för RI- Rl.5. Hela apparatens 
noggrannhet är beroende av med vilken 
exakthet man kan få dessa resistansvär
den inmätta. För detta ändamål får man 
hålla på med att koppla motstånd i serie 
och parallell, till dess man kommer fram 
till det önskade resistansvärdet, såvida 
man inte vill offra pengar på noggrant 
kalibrerade precisionsmotstånd. 

Nättransformatorn Tl skall ge 24 
volt; skulle man inte ha tillgång till en 
sådan, kan man lätt tillverka en sådan 
själv. Man kan exempelvis använda kär
nan till en defekt utgångstransformator, 
varvid dess anodlindning kan användas 

som nätlindning. 

Man kan nämligen utan vidare an
vända ganska liten kärna för nättrans
formatorn, enär effektförbrukningen ~ir 

mycket liten. Den bestäms huvudsakli
gen av glödströmmen som normalt vid 
35 volts spänning för detta rör uppgår 
till 150 mA, men som vid 24 volt endast 
uppgår till ca 100 mA. Givetvis måste 
man se till att isolationen mellan nät· 
lindning och -sekundärlindning är full· 
god. Mätbatteriet på l Yz volt kan man 
om man så vill placera i en gammal 
mellanfrekvensburk. Se fig . 2 t. v. 

KALIBRERING 

När apparaten är färdigmonteraJ 
gäller det att j ustera in apparaten, 1'11
ket bör göras med den största omsorg, 
om man vill ha ett bra instrument. 

Man slår på apparaten och väntar tills 
röret blivit uppvärmt, ställer däreftr,f 

Fig. 4. Förenklat schema för in , lwlI1enlel vid 
spänningsmätning. 



omkopplaren 01 i läget + och 02 i 

läge 0-1 volt; med hjälp av potentio

metern PI justerar man nu mätaren till 

O-utslag_ 

Vi är nu klara för kalibrering av in

strumentet Vi kan då exempelvis an

vända ett universalinstrument och som 
mätspänning kan vi använda ett batteri 

på 1,5 volt; för inreglering av spän

ningen kan yi använda oss aven poten
tiometer på 100 kohm. Kopplingen vid 

kalihreringen framgår av fio-. 6. 

Vi reglerar nu in mätspänningen med 

hjälp av potentiometern . så att utslao-et , o 

på universahnslrumentet blir 0,5 volt 

och kopplar denna spänning över spet
sarna på rörvoltmeterns mätsladd. Vär

det på motståndet R20 jUOlteras så att vi 

får exakt halvt utslag på instrumentets 

skala; om detta är graderat från O
100 skall alltså utslaget regleras in med 
hjälp av R20 så att utslaget blir exakt 

SO. 
Sedan kopplar vi bort mätspänningen 

från rörvoltmeterns mätsladd och 0
punkten inregleras åter med hjälp av 

potentiometern PI. , enom ändringen 

a\T R20 ändrades nämligen O-utslaget, 

varför vid ändring av detta motstånd 

en efterjustering av potentiometern PI 
är nödvändig. Vi ansluter nu åter mät

spänningen, som fortfarande står in

stiilld på 0,5 volt, justerar eventuellt 

åler in R20, så att ut.slaget erhålles mitt 

på skalan. Vi fort sätter så tills både 0
läge och O, volts utslaget stämmer. Om 

nu motstånden i spänningsdelaren R9
R15 är tillräckligt noggrant inmätta 

kommer instrumentet att Yi3a rätta vär

deu på alla spänningsomradena. 

JUSTERING A" OHl\ISKALAN 

Vid injustering av ohmskalan går 

man tillväga på följande sätt. Omkopp

+ 

hg. 5. Förenklat "dWlna för in ,;lrumentet vid 
motståndsrnätning. 

Fig. 7. Det färdiga instrumentet. 

laren 01 ställes i läge R och omkoppla

ren 02 i läge xl, klämmorna R kort

slutes och O-punkten justeras med po

tentiometern PI. När klämmorna inte 

är kortslutna skall mätaren slå ut på 

fullt utslag. Om detta inte skulle vara 

fallet, justerar man med potentiometern 

P2, så att man då erhåller fullt utsl ag 

på instrumentet. 

Ingångsklämmorna R kortslutas nu 

åter, varvid mätaren skall gå ner på O 

igen; det gör den emellertid säkert inte. 

. il an få åter injustera med PI. Della 

måste upprepas flera gånger, innan allt 

stämmer ; när så är fallet är instrumen

tet klart för resistansmätning och b~hö · 

ver endast efterj usteras, efter hand som 

mätbatteriets spänning faller. 
Ohmskalan Gkall sedan kalibreras. 

Bäst är om man kan få låna en mot

ståndsdekad ; kalibreringen blir då myc

ket enkel, man ställer in på olika mot 

stånden och anbringar märken pa in· 

strumentet för de olika motståndsvär

KAUB~I=t.A" 
I N!Io"fR,UMtHT 

Fig. 6. Koppling vid kalibrering av in;;tru
menkl. 

TABELL 1. 

Volt- Ohm-Utslag på 
skala skalainstrumentet 

I 

I 


I 
I 

I 

I 

O O O 

9,1 l 

10 l 

16,7 2 

20 2 

23 3 
28,6 4 

3 

33,3 

30 

5 
6 I37,5 I 

440 
7 

44,4 
41,2 

8 
47,3 9 

10 

60 6 

50 5 

15 
66,7 I 20 

70 I 7 

80 
 8 

83,3 
 50 

90 
 9 

91 
 100 

100 10 

dena. Man kan oekså på förhand iord· 

ningställa en ohmskala med ledning av 

uppgifterna i tabell l , Gom anger sam

21::; 



bandet mellan skalindelningen på volt 
och ohmskalorna. 

Liksom fallet är vid spänningsmät
ning kan man räkna med, att, om mot

stånden R1- R7 är noggrant inmätta, 
kommer aHa områden att stämma, om 
man utfört kalibreringen inom ett mät· 
område. 

Birger Eriksson: 

Subminiatyrmottagaren 
Fig. 4. Akuslomclcrn i akt ion. 

med högtalare 
Genom at.t föl'se den i nr 3 och 
4/ 1951 beskrima subminiatyr
supern med ett miniatyrrör 185 
eller 385 som slutrör kan den 
I{ÖI'as med högtalare. 

Schemat i fi g. l är en variation på 
schemat i fig. l i POPULÄR RADIO nr 
3/ 1951 sid. 2S. Kopplingen är· densam· 
ma, men annat slutrör lSS eller 3SS an· 
vänds, varjämte volymkontrollen flyttats 
tm sin »normala» plats. Den väsentliga 
skillnaden består däri, att kondensato
rerna på 5 000 pF genomgående utbytts 
mot 10 000 pF. Förf. har inte provat 
detta schema men några större betänk
ligheter att bygga en apparat efter detta, 
behöver man nog inte ha. 

Att märka är, att subminiatyrrören ej 
bör ha högre anodspänning än 45 volt. 

Man kan dock enlil:,'t amerikanska er
farenheter ha upp till 50 iI 60 volt. D 
slut röret ~ av miniatyrtyp - lSS eller 
3SS - 5kall ha ].4 volt i glödspänning 
och subminiatynören l,2S volt måste 
man i glödspänningsledningen till sub

miniatyrrören lägga ett motstånd, som 
tar ned spänningen till önskat värde. 
Motståndet tillverkas som tidigare 
nämnts av kanthaltråd lindad på systo
flex. 

Vid jämförelse mellan de olika kopp
lingsschemorna ser man, att man utan 
olägenhet kan variera. motstånds- och 
kondensatorvärdena mom rätt vida 
gränser. Läsaren bör kanske i detta sam
manhang studera artikeln »Schema med 

variationer» i POPULÄR RADIO nr 

10/ 1949. 

rr-------,---------r--~------_,~---rr~~+~g
5äIVing 

c,. 

1--+---1---1--- - ~ 

---=:l--'------------- + 0.5

'tINoa ~ :3 4 • ~ 10 

II l'
, ooooprl~ 

SOVC 
410 pF) 4'2.0 p'
9on9 el tdmrnr 
{s~h)llJ 

100000 
p' 

JOOp' SOOpr lOOOOp 100pf 10aOOp IOOOOpr 100pf 

R ..q7K l 33k 4t#7M .7>< IM 
pol . 

10M IM 4,7M 2.2M scon I(on'hol.t r! d pli 
~~ 

Fig. l. Principschema för subminiatyrmottagaren beskriven i POPl!
LÄR RADIO nr 3 och 4/ 1951 med slutröret ersatt av ett kraftigare 
miniatyrrör Eom kan driva en högtalare, 

Fig. ,l, Den färdi ga akastoll1etenl. 

Fig. 6. Akustometerns inre. 

Fig. 7. rnstrumcntets skala. 
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FÖR SERVICEMÄN 

"Akustometern"" - en akustisk trimningsindikator 


Av ingenjör Stig Hjorth 

Varje serviceman I{änner väl till, 
hur besvärligt det l<an vara många 
gånger att vid trimning aven mot
tagare komma åt att Iwppla in en 
uteffeldmeter eller annat sla·g av 
trimningsindil<a.tor över högtalaren 
i appal·aten. I denna artmel beskri
ves en akustisk trimningsindikator, 
som väsentligt bör underlätta trim
ningsproceduren. F ig. L Akustometerns enkla principschema. 

Som framgår av principschemat i fig. l effekt, har ett variabelt seriemotstånd apparatens högtalare och trimmar appa· 

består den akustiska trimningsindika inlänkats. Ett lämpligt värde på detta är raten med ledning av det utslag som av
torn aven höo-talare s~m, då den påver 5--10 kohm. Mera om detta nedan. In· läses på instrumentet. 
kas av ljudvågo r ger upphov ti ll en strumentet är i modellapparaten ett vrid Skalan, som skall graderas i dB, en

ström genom ett instrument. Ju kraf spoleinstrument av LME-fabrikat, typ ligt hg. 2, är textad med tusch men den 

tigare magnetbit som talströmsspolen VRB 11, som ger fullt utslag för 200 j..iA. som s~ vill, kan beställa skalan tillsam

arbetar i desto högre spänning induce- När man skall trimma en radioappa mans med instrumentet mot en extra 

ras i densamma. Denna spänning trans rat, inställer man instrumentets utslag kostnad. 

formeras sedan upp, likriktas och på- med seriemotståndet, som utformats som Till höljet har använts järnplåt, 1,25 
lryckes sedan ett vridspoleinstrument, en trådlindad potentiometer. Om instru. mm, med mått en!. f ig. 3. Hur höl
helst ett känsligt såd.ant. Förf. har till. mentet ställes på O dB, kan man således jet sammanfogas, framgar med önskvärd 
gripit halvvågslikriktlling, vilket är till avliUsa avvikelser i utspänningen av tydlighet av denna skiss samt av foto
fyllest för detta ändamål, och är enklare -10 dB till +3 dB. Handhavandet av grafierna. På dess botten fastskruvas 4 

och billigare. För att instrumentet ska,ll indikatorn är mycket enkelt: man håller st gummifötter och hela höljet krymp

göra ett lämpligt utslag vid en viss ut- endast dess högtalare tryckt mot radio lackeras i lämplig färg. 

D-2..00/-LA 

7""--' 
o I 'o 

I I 

Heldragen skala: VRB 11 

PricJ<ad skala: VRB 12 

"I 1,..
....... ...,j L,... ..... 


o 
r<J 

Fig. 2. Skalan graderas i dB. <:;ättc.s max. utslag = 
200 pA = +3dB fås +6dB vid 159 Jl A, +4dB vid 
126 p A, +2 dB ,' id 100 ,LLA , OdB vid 30 fl"'- . - 2 dB 
vid 63 fiA och - 10 dB "id 25 uA. 

Fig. 3. Må ttskiss för in. trument et. hölje. 
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Ö II. ÄNDAltEAMATÖRElI. 

Kalibreringssignaler från WWV 
Av SM5AKQ 

För mätändamill är det ofta behövligt att ha 

tillgång till noggrant kända normalfrekvenser. 

Dylika utsändas av the National Bureau of 

Standards i USA över stationen WWV på de 

fr ekvenser och med de effekter som anges i 

tabellen vid fig. 1. I Skandinavien äro sig

nalerna frän 5 Lo.m. 20 Mp/ s mest tillförlit 

liga ur mottagningssynpunkt. Det kan dock 

vara svårt att identifiera dessa signaler enär 

cn mycket livlig telegmmtrafik brukar för

siggå något hundratal kp/s på vardera sidan 

av dessa signaler. Enligt Atlantic City-planen 

för frekvensfördelningen skall dock ett band 

på 10 kp/s kring standardfrekvenserna för

bjudas för annan trafik. 

Samtliga i tabellen angivna frekvenser ut

sändas modulerade med tonfrekvens enligt 

tidsschemat i fig. 1. Endera av frekvenserna 

440 p/ s eller 600 p/s ut~ändas i en följd un

der 4 minuter varpå följer en minuts omodu

lerad bärvåg och därefter den andra tonen. I 
det omodulerade intervallet mellan varje f yra

minutersperiod ges stationssignalen både med 

telegrafi och telefoni. Denna indelning av sänd

ningen i modulerade och omodulerade intervall 

gt!r även standardiserade tidsintervall av l , 4 
och 5 minuters längd. Genom att en 0,005 se

kunder lång impuls ut sändes varje sekund er

hålles även stulldardintervaller på en sekund. 

Dessa senare impulser uppfattas av örat som 

ett svagt tickande i moduleringen. Den fcm

tionionde sekunden under varje minut uteslu

tes impulsen för minutmarkering. 

Frekvensnoggrannheten för tonmoduleringpn 

är, liksom ~ vcn för den högfrekventa biirvå

o 

gen, en dej på 50000000. Olika fenomen vid 

överföringen kan emellertid medföra små ore

gelbundenheter i ton frekvensen, vilken dock i 

m edeltal har samma noggrannhet som dcn ut

sända. Tidsmarkeringen, dvs. l sek., l, 4 och .s 
minuters intervallen utsändas med en nog

grannhet bättre än en hundratuscndels sekund. 

Sändningarna från WWV omfatta även 

prognoser för den nordatlantiska radiotrafiken. 

Dessa ges på telegrafi 19 minuter och 49 efter 

varje full timma och avse de närmaste 12 tim

marna. De bestå aven serie W, eller N. 

W betecknar varning för störningar i jono

sfären, U anger mindre stabila konditioner 

och N avser normala jonosfäriska förhållanden. 

Jämnsides med sändningarna frän WWV 

sändas s ignaler med samma noggranhet enligt 

samma program över sändaren WWVH på 

frekvenserna 5, 10 och 15 ;\fp! s. 

ANDRA SÄNDNINGAR 

Ålskilliga av de rundradiosändare som äro 

hörbara med god styrka kunna användas som 

frekvensnormaler. Enligt internationella över

enskommelser skall frekvensnoggrannheten hos 

de s. k . storsändarna hållas vid en på 10 mil

lione r. Den mest värdefulla rundradiosändaren 

i detta avseende är den engelska sändaren 

Droitwich på frekvensen 200 kp/s (kanal 6 
enligt Köpenhamnsplanen) . 

Åtskilliga sändaramatöriöreningar bruka 

även anordna utsändnin <T av normalfrekvenser, 

vanligen för att markera gränserna av ama

törbanden. Här i Skandinavien sänder den 

Tabell 

Frekvens Effekt 

Mp!s kWI 


norska amatörorganisationen tidvi s ut dylika 

s ignaler på 7,0 M,p/s och 14,0 Mp/ s lördags

kvällar respektive söndagar. Någon uppgift Dill 

frekvensnoggrannheten har ej kunnat erhållas 

men den kan förmodas uppgå til! åtmim' ton e 

en del på millionen eller bättre. 

ANVÄNDNINGEN AV NORMAI,
FREKVENSER 

Den vanligaste och vik tigaste användningeu av 

normalfrekvenser är kalibrering aven s. k. se

kundär lrehens"tandard. De· osciJlator eller 

nilgon av denoas öve rtoner bringas att noll

sväva med normalfrekvensen. Vanligen före· 

drager man alt nollsväva en av oscillatorns 

övertoner med normalfrekven en på grund av 

den större noggrannheten vid nonsvävningen. 

Ar normalfrekvensen modulerad måste mun 

kontrollera att man nollsvävat mot bärvagen 

och ej mot ett sid band under de period er 

in:;en modulering utsändes. 

M an kan även taga ut den lågfrekventa mo 

duleringen för kalibreringsändamål lUen mås te 

då vara försiktig med de eventuella övertoner 

som kunna alstras j mottagaren. 

Avstämning av 
antennfilter 

Av SM5XL 

I POPULÄR RADIO nr 9/ 1959 och 1/1951 
angavs riktlinjer för hur en sändareaIl
tenn lämplig för amatörbanden sIm Ile di
mensioneras och konstrueras. Som kom
plement .till dessa artiklar Idarlägger 
förf. här några. grundläggande fal.ta he
träffande antellnfiltrets avstänming. 

Det finn~ i princip två olika system för den 

antennfiltertyp, i vilken sändarens avstämda 

anodkrets kopplats till en avstämd filterkret s 

via en lågohmig länk. Man kan antingen ha 

rörliga länkspolar eller också uttag på filter

kret sens spole till matarledningen. Dessa två 

system måste man hålla isär. 

1. SYSTEM MED SVÄNGBAR LÄ~K
SPOLE. 

Länkspolen vid Lex. filter stämningskretsen 

är svängbar eller rörlig, så att kopplingsgrad, 

belastning och effekt kunna ändra". Då skall 

länkspolen vid den andra avs tämda kretsen 

(här anodkret en) i de omtalade fallen vara 

orörlig, fast , tätlindad och hårt kopplaJ till 

kretsens spole . Uttagen på filt erspolen in

n'immas på rätl impedansanpassning, så at t 

»utdragen» effekt är så stor som möjligt 

förhållande till inmatad anade/fekt vid ett 

\' ioS! givet läge på den svängbara länkspolcn. 

2,5 

5 

10 

L=; 

2030 
Fig . 1. WWV:s sändningssehema för normalJrekvenser. Ett varv 2.) 
kring urtavlan anger programmet under en timme. 

30Rutade fält: 440 p/ s-ton. 

Streckade jält: 600 p/s-ton. 35 

Vita fäLt: ingen tonmodulation, stationssignal, tidsangivelse EST. 
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~Ian avstämmer sedan systemet genom att 
först avstämma anodkretsen obelastad (mini
mum anodström) och därefter avstämma fil
t-erkret.-en till maximlLm belastning under 
lämplig inställning av den svängbara länken 
till lämplig ineffek t. Till sist, men ej förr, 
kontrolleras, att vid r esonansinställning i filt
ret även anodkretsen fortfarande har resonans 
på praktiskt taget samma inställning:_ 

2_ SYSTEM MED ORöRLIGA LÄNK

SPOI,AR. 

Lällkspolarna vid båda kretsarna äro orör
liga, fasta, tätlindade och hU r[ kop plade till 
kretsarnas spolar. Uttagen på filt erspolen an
vändas här till förändring av kopplingsgrad, 
belastning och effekt. Man avstämmer syste
met genom att först bryta både länk oeh ma
tarledningsuttag, därefter avstämma anodkret

sen obelastad (minimum anodström), sedan 
å ter sammankoppla länken, därefter avstämma 
jilterkretsen obelastad (fÖl' andra gången mi
nimum anodström). Till sist ansluter man 

matarledningen och ger uttagen lämplig in
ställning till lämplig ineffekt, medan filter
kretsen hålles i resonans. Slutligen, men ej 
förr, kontrolleras, alt vid resonansinstäJlning 
i filtret även anodkretsen fortfarande har re
sonans pil praktiskt taget salJlma inställning. 

Man mhte sålunda göra fullt klart för sig, 
vilket av dessa system man vii.! arbeta med. 
Även om man t.ex. har bandswitch med fixe
rade lägen av rörlig länk, blir detta detsamma 
som en w ängbar länkspole. I sa fall får man 
först avstämma anodkretsen obelastad och se
dan avstämma filtret till maximum belastning, 
då bandswitchen är intrimmad på förhand. 

Mellantin g mellan de bilda formerna, l.ex. 
orörliga länkspolar med för lös koppling eller 
olämpligt anordnade system i i.ivrigt, ge alltid 
stor risk för felaktigt arbet ~sält och böra 
därför undvikas. Att parallellkoppla matar
ledningen direkt med filterkretsen utan att 
använda uttag på spolen bör undvikas i dessa 
fall; det kan gå bra i vi ",a sammanställ
ningar, mcn det blir lätt misslyckanden i 
många fall. 

'lära liisnre är viilkonlna. med bidrag 
under denna rubrik: knepiga koppllngar 
och mätmetoder. läUilh'erklldo dctnljer, 
cnkla och effektiva hJätpmedel för ser
,'ice och felsökning etc. Vo.rJe Infört bi
drag honoreras med kr. 5:-. 

BORRNING I CHASSIER 

Om man blir nödsakad alt borra i elt chass i. 
där kopplingen är utförd eller delar placerade 
undertill, är det lält alt låta borren gå alltför 
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djupt, då den kanske skadar Jelarna. Jag bru
kar \ id sadana tillfällen använda en bit trä, 

Yagi-antenn för två amatörband 

En av de största nackdelarna med Yagi-an
lennen är att dcn endast är användbar på ett 
band. I Radio and Television News dec_ 1950 
heskrevs en dylik antenn utförd för två ama
törband, som borde ha förutsättningar aU 
vinna amatörernas intresse, i all ynnerhet 
som samma ide kan tillämpa även på en 
vanlig dipolantenn. 

En Yagi·ant enn är i princip uppbyggd av 
en dipol och på h stämda avstånd från denna 
anordnade halvvågselement vars uppgift är alt 

reflektera ooh rikta strålningen från dipolen 
i en önskad riktning. Genom alt hr ' ta dipo
Jens båda kvart svågsdelar på ett av tänd från 
matning "punkten som svarar mot ett högre 
frek vensområde och i rl e sa båda punkter in
sätta parallelIr onan skretsar erhålles ett ar
rangemang som visas i fig . 1, där även dimen
..ioner för 28 och 14 Mp/ s·banden ges. Denna 
anordnin g kommer att verka som en vanlig 
dipol pa det högre frekvensområdet emedan 
paral lellresonanskretsarna verka som rena iso
latorer för den frekvens de är avstämda till 
om kretsgodheten är tillräckl igt hög. På det 
lägre frehensområd et kom m r den avstämda 
kretsen endast att verka som en förkortnings
spole, sa att den totala längden av varj e 
kvart 5vilg~del blir mindre än motsvarande del 
i en orrlinär dipol. 

Utrustas sedan de riktande och reflekte
rande halvv gselement en med liknande ler t
sar erhålles en riktantenn för två hand. Den 
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Fig. I. 

Oirektor n 

Direktor I 

·~n.tenn 

Fig.2. 

enda skillnaden mellan en dylik anordning 
och en enbands antenn är, att avstånden mel
lan radiator och »parasi t»-elementen ej kan 
göras optimalt på båda banden_ I Hg. 2 visas 
målten för en antenn med tre parasitiska ele
ment på 14 Mp/ s och fyra på 28 Mp/s. Mat
n ingsimpedansen för denna antenn är av stor
leksordningen 15 ohm och med en T-transfor
mator anslu ten till rad iatorn erhålles ett stå 
endevagförhilllande av L på båd a banden då 
antennen matas via en 75-ohms kabel. 

Det mekaniska utförandet av parallelIreso· 
nan skre tsarna är viktig då deras Q-värde mil te 
vara högt för den frekvens de avstämmas till. 
Genom användnin o· av ol ika dimensioner av 
aluminiumrör och ett isolerande mellanstycke 
av plexiglas kan Jen erford erliga kapacitansen 
npphygga5 av antennen själv_ Spolen placeras 
sedan koncentriskt kring den na kapacitan. 
Kretsarna böra avstämmas t iU en frekven s i 
övre ändan av det högre frekvensbandet och 
kunna da tjänstgöra över större delen av ett 
amatörband. 

som är så hög att borren knappt går igenom 
chas'it. Se bi lden. 

Nmn. 

SM5A WB JUNIOR 

Amatörstationen på ovanstående foto har 
»racb, handtag och station sskylt utförda enl. 
beskrivningar i POP LÄR RADIO:s Prak
tiska vinkar. Amatören är SM5Awn junior. 

ALUMINIUMAUBETE 

Om man skall sllga stora bitar aluminium är 
det bästa verktyg t (näst efter plåtslagarens 
stora sax, naturligtvis) en vanlig kap åg, som 
snickaren :Invänder. NaturI i , tvi - r yser varje 
snickare, då han ser ett verktyg hanteras så. 
men sågen blir inte förstörd, fast den in te 
blir sli lämpad till träarbeten. Bäst är a lt an
vända en gummal, som sedan kall användas 
för delta ändamlil. 

Nmn. 
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Under ,rubriken Radioiudu8trien8 ny
heter IDföres uppgifter från tillverkare 
och i.mportörer om nyheter, 80m AV 
röret.agen introduceras pl\ marknuden. 

NYTT HATODSTRÅLEOSCILLOSKOP 

En ny typ av katodstrå leoscilloskop har intro 

ducerat s al' AB Champion Radio, Stockholm_ 

Det nya oscilloskope t, som är av det välkända 

amerikanska fabrikatet Simpson, och som g r 

uuder benämningen " Nlirroscope» innch lIer 

e tt katods trålerör med skärmdiametern 5" . 
Genom att katodstråleröret placerats i sned 

tällning har man avsevärt kunnat nedbringa 

dimensionerna i djupled. Dimensionerna är 

40 (höjdl X 20 x 25 cm. D fl meda ställningen 

ar också förd elaktig genom att skärmen får 

, ådant läge, !'om ofta vid laboratoriearbeten 

är bekvämast. 

Känsligheten för oscillskopet är för verti 

kal förstärkare 8 m V/ cm och för horisontell 

förstärkare 11 m V l em. Ingångsimpedansen 

för båda förstärkarna är 10 Mohm shuntad 

med 15 pF. Den inbyggda vippfrekvensgelle

ratorn ge r fr ekvenser upp till 60 kp/ s. Vert i

kala fön;tärkaren har rak frekvenskurva upp 

till 300 kp: . men kan användas upp till 4 

Mp/ s . 

INTERMODULA TIONSMETER 

Erik Ferner, Bromma, har översänt data för 

en lnterruodu.lationsmätare modell 31 från 

Measuremell ts corporation i SA. Denna in

termodulationsmätare är uppbyggd på sådant 

sätt att den mäter distorsionen vid uppträdan 

de t av tva s ignaler samtidigt. Dessa frekvcn

lier är 60 resp. 3000 p/ s. Den uppträdande 

intermodula tionen kan läsas i tre områden O
3, 0- 10 och 0-30 %. Apparatens egen inter

modulation är omkring 0,1 %. Intermodula

tionsdis tors ionen avläses direkt på en ska la. 
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E~GELSK HÖRAPPARAT 

Den engelska firman John Bell & Croyden, 
Oxford, har nyligen fört i marknaden en hör· 
apparat med inbyggda batterier. Apparathöl
jet är av metall, som är överdraget med ett 
skikt av rodium. Hörappara tens mätt är en
das t 83 .X 64x19 mm, och den totala vikten 
med batterier är ej mer än ca 180 gram. 

Hörapparaten innehåller s . k . » tryckta kret
sar», och förs tärkaren bestå r av 3 steg inne
h· Ilande Mullards förstärkarrör med låg 
strömförbrukning. En ny typ av miniatyr
ackumulator med s ilverplattor i alkalisk elek
trol yt användes för glöds trömmen ; denna acku
mula tor kan laddas medel t en liten ladd· 
ningsappara t, som är inbyggd i hörapparatens 
förvarin gsask. Anodbatteriet har en spänning 
på 15 \'olt och räcker 350 timmar. 

Hörapparaten är vidare försedd med auto
matisk störmngsb egränsning, som kan instäl
las med en ratt efter s törningsförhållanden. 
En tonkontroll , försedd med tre lägen, iir in
byggd. Till apparaten medföljer en hörtele
fon av kristalltyp eller magneti~k typ eller 
och & benledning. Vilken som hels t av tele 
fon typerna kan användas utan att apparaten 
behöver omkopplas. Sladden är av plas t-typ 
med gjutna anslutningar i båda ändarna, 
varigenom isolat ionen blir fukt äker. L judför
stärkningen är över 50 dB och fr ekvensom
rådet är 200-5000 p/ s . 

RII{TAD HÖGTALARE 

Siemens Elektriska AB har fört i marknaden 

en högtalareanläggning med mycket stark 

riktningsverkan och med vars hjälp goda re

sultat erhilllits ifraga om akustikförhättring i 

s tora och ur akusti sk synpunkt olämpligt ut

formade lokaler. Den nya högtalarenheten le· 

vereras i enheter med högtalareffekter mellan 

25 och 50 W. Genom den starka r iktnin gs· 

verkan, se fig., som ernå s med de nya hög· 

talaranläggningarna, är ri skerna för akus ti"k 

å terkoppling sta rkt el iminerade. 
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Anodbatteri C 901 
Brutto kr. 17:35. 

Glödström5balleri 
Brullo kr. 6:-. 

Jlärld5märket för torrbatte

rier heter Le Carbone och 

garantera.r batterier med s/or 

ka pacitet, jämn spänning och 

.I nabb återhämtningsförmåga. 

RekvirerQ katalog o. prislista. 

k GurnONE 

eställ radiobatterier DII 

så h ar Ni deDl helDDIa 
i dod tid inför säsongen 

Det börjar våras och snart är säsongen 

för batteri- och resemottagare inne. Be

ställ Edra radiobatterier nu, medan Ni 

ännu är säker på a tt få leverans i tid. 

Ovanstående batteri~r passa till de flesta 

moderna resemottagare, bland annat Asea, 

Champion, ~ncerton, D ux, Eia, Luxor, 

Orion, Philips, Radiola, S iemens, Skantic. 

Pass~. sa...tidigl på att ho...

,.lettera Edert lager av lich

I~.,..p s-_ stav-o_lyhtbatteri~.·! 

Be~täll hos Eder grossi.st eller d irekt från 

vcn~ka ktiebola<rct 

ffi CARBONE 

T 1. 282615S undbyberg 
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RÄVSAX - WALKIETALKIE 


WS -38, engelsk walkie-talkie, ny i a rigi nallå dor, komplett med med tx-rx, 
te lefon, mikrofon, ante nner och väska , p ri s kronor 135 : - . 
Begär be skrivn ing frå n 

VIDEO-PRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25 

\. 
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A(h'allces in clect"r onicR . Ed. hy L Mn r t o Jl. 

Vol. 2. New York 1950. 8 :0, 378 H., 160 ill. 

Aeat.lc rnic press. Inb. 7: 60 $. 
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SURPLUS 
\ 

Rör : 


!)G4 8 : 

807 B: 50 

80.:; 30:
803 35:
D3lA 3B : 
(iEPI ,10:
GUP1 40:

KOlldensatOl'er: 

0,01 ,uF 2500 V DCW ,.". . 2:;)0 

2 i,l!' 3000 V DC Aeruwox ];i : 

I n t l'lllnent: 

300 V, yit ska la. front ::i7 


, 57 cm 12 : 
30 UlA, yit skala, frulltllia 

m eter 82 mm ""'"'''''''' 22 : 
?Iot tagare R 1155 "'''''''''' 250 : 

Ingenjör sfirma Telex 
Storhöjdsgatan 11 


Göteborg. 
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RADIORÖR 

Ilar 0:i fortfarande svtlrt med ra
diorör kunna följanue typer av 
nedan nämnda serier omg. lev. 

0-1-~-3-;- ·G 8K-7-12-12 
SK- 2;:J- il::i - GO-70- 117 samt ty
perna 1()- 1)3, ilven":l förekommande 
typer av europehika rör. 

Försäljningen sker till ay stateus 
prkrn. fastställda priser och ral.mt
ter med reservat.ion för mellanför
säljning. 

Äyen partifii r8äljllillg av 

RADIOMATERIEL 
POlcntiometrar, elekt'rolyter, st rölll 
b rytare, motstånd, lliigtalare, bil 
aulenn"r m , m. 

Begär offert - uet lönar sig at(. 
köpa av 

R A DIO F IRM A RE X 
Prästgatall GO A, östersund. 


Tel. 127 :3", , ~D 68. 


Albert, A L: Elec t r ical cOnllIl n uication. 3 cd. 
[rev.) N~w York, London 19GO. 8 :0, 593 •. 
WUey, Inb. O: GO $: Chapman & Hall, 52 sh. 
F örfattaren: Professor of communicution c n · 
i( in e~ring , Orel;o n state colJeg-e. 

r Innehållet: Early h istory of el ec trical com
munlcation. Fundamentals of acon.ti cs . Elce l 
rical tundamentals of communicatio n. Electro
acoustic devices. Electric networks . Tran.mi. 
s ion lines . Cables and wave guides. Electronic 
appli cationa in communicatlon. T eleg ruph 
sy ste ms. T elephone exchanA'e service Ilnd sy
stems. ~'elephonc toll s4?rvice and foIYf.ltcms. 
Rad io wave propagation and ante una•. Radio 
"ystems. Interfere npe an ll nols e . I ndex . 
Upptag n i Asllb book-li" t över rekommcn(I~
r ad engelNksprakig lItte ratlI r och förd till 
g-rupp e m ed följande kommeutar : "l,'ollo \\'" 
gen ral Bcheme ot earlier e dition!i''' . 
Anmäld I: Electronics , ok t. 1950, !J . 133. 13·1. 
3/ 4- sp . ; '.relephone englllcc r and Inannge me nt. 
sept. 1950, s . 83, 1 8p. I T~ehnlcnl book re\'le\\' 
ind px , u ov. 1V50, S. 161 , utdrag ur d essa båda 
ulllniilnln gar . 

(2 cd. [rev.], 1V~O , G3i s . : KTl1U Ce-14::;O) 

13l 
Begun, S J: ~Iagnetic recording . ~f'W Yor k 
1040. 8 :0 , 242 s., 146 il l. Murray Uill. lnh. 
~:- $ . 
Förfa ttaren: VIce p res ident and chic! e nginee r. 
t.h e Brus h de"e lop men t co mpany. 
U r illne lu\l1et: History of mag ne tie r c.co l'diug- . 
.\cou s t.ie factors In mag n etic r ('corulng, Fun 
1l:11l1 'n t als ol. mag-neti ~ m. Til t o r of ffiug'n e ti c 
r eco ruill g . Componenls of a ma;::netic r eco r d
ing system . ~\!aguetic l'eeordiug- (-!f!uiprnctl t. 
Applicatl on8 of mal;ne lic recor ding'. Instrn 
mcut.ll ti on unu 	 lIlagnetIc r cc:ordin g' measu re
metlt~. Magnetic r ccording as challen ge to th e 
ph onograph. -	 Glossa r y. Inclex. Contents. -
Lill e rlitu r f örtee kning I slute t av varj e kapitel. 
Anmäld I: Auuio engineering, lllaj ] 949, s.42, 
I I :! s p.; Elcct r onic enginee ring , april 19GO. 8. 
1~0; .. 7/ 8 sp . IClect ronlcs, okt. 19H1, s. 248, 250.. 
1.3, ., sp. 

CTEU 'l'K KTHB Cc-210;; 

]a'! 
John.on: W C: Transmission lines Ilnd n e t 
w orks. New Yo r k, L o ndon 1950. S :0, 361 s. 
(Elec trical ani! elec trouic engineerlng seri cs.) 
~rc Graw-LIill. r; : - $ resp. 42 sh . 6 d. 
Förfa t taren : Chalrman, department of elcctri 
cal engill t!c riug, Prince to n university. 
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TRÅDSPELARE 


BYGGSATS TILL 

KOMPLETT PORT \ BEL 

'l'RÄDSPELARE 

MED FÖRSTÄRKARE 

l . VRIVMEKAN I ~[ ... . ..... .. .. .. . .. ..... .. Kl'. 495: 
2. J .ud.. kltidd med klo~ oc h forsethl IIl e,1 ltu IHI tag'. 

g UlnmiCöUcr och i övr ig-t avsedd fo r iuuygg na<l av 
m ekanIsm ocb förs tiirka re m c <l hög ta lurt'! ............... 55: 

3. F r ontplåtar g m,-p rade o~b pas'auu c till ovunniilllllda 
l:1da och förstiirknrcha; sIe ............ .............. .... ...... .. 315: fJRl\'l\IEK.·\~ISM FÖR TR"\DSPELARE. 4. Cha.sie, s peci a.l tillve rkat f ör fö r s tä r kal'e" ...... ......... .. 15: 

;,;. Komponen!;<ah till f örsturkol'c , c b Illirik tarcobet, 
Komplctt m er! tonbu..-utl, t d m otorer oeh omko pplare. Inspel · komp i. b csU,en(lc !lV bl. n. Iw n tl c n"t1to r cr. motstå o d. 
ni n g, ater"pOlnin g o b flvs pelning . p Ic k -up oc b automatlskt stopp . rör, tran sfo rmato r~r . drossei. osci llato l·spole. y tstyr-
N iitspiinniug : 220 V " iix"Igtr öm ;:;0 p / s . niugslndikator, ra tta r m. 111. .... .. ............ .. ............. .. 19S : -
D imcus io np r; 230X330 m m. 6. Högtalare 7" passande till ovannämnda låua och 
Koppling sschema till liimpIig fö r. tUrk a re m edfölj r. frontpanel . ........ ....... ........ .. .. .. ........ 20: -
Prl. K r . ·19i>: - . Hela b yggsa tsen 1-G kOlUpl ·tt ...... .... ...... ............. " 79~: -

TEL EV ISIONS MATERIAL 

liATODSTR.o\LERÖR 

P hUi pa p r ojektlon.srör l\lW 6- 2 .. .... ......... ....... .. .. .. .. .. .. . Kr. 06:
<l ir e toyouör 	 l\r\V 22- 7 .... .. . . .. ....... .... ........... ... " OG: 

l\n V 22- 14 .... .. .... ..... ..................... " 95 : 
M W 2:!-lG ................... ...... " 125: 
MW 31-10 ............ .... .. ........ ......... 170 : 

SPECIALERBJUDANDE 

Ett miu<lr p nnta I direk t s y n s rör l\IW 22-17 av Philips tlllverk'l 

nlng. utfur sUlj e8 p il. g rund nv "skönhe tsr '1" . De sa rHr m ed 
 I 

"skönh·t fe l " nar be. tll llningsoum mcr J001 22·17. V I Jämna ga

r nntl på a tt r öre ts tu oktlollsdugI1ghet ilr f ullt O. K . Pllssn p:\ 


ll'ednn nu oC h skaffn Eder ett uild rör till l:1gt prIs. Kr. 73: - ..J 


Op tIsk en het för MiV 6 ·2 .... .... ... .. .......... .... ........ ............. ... I ~. 2%0: 
:!5 kllo\'oI ts h ogaplinningsenbct .. ...... .... ...... ...... .. ..... ... .......... 185:
A'·UinJ(l1i og~ · och f ok\lsering ~ ohet fur P hili ps d irekt· 

s ynsl'ör ., ........... ... ... " .... ..... ... ....... .. .. ... .... .. .. , .. .. . ... ... . " .. . " 63: 
ltö rh~llnre t ill Philips dir ek tsynsrör ... ...... ... .............. 1: 80 


DIVERSE MATERI AL 
P hl11 119 s pol . to mme m ed jiirnkärnn typ 7977 ...... lir. 1: l\IOTTAGARRöR : 
P hIlIps Sp oI8t omme m ed järnkii rna ty p 7978 .. .. 1:

AX50 15 EF91 15 : - 5Y3G 7 GBAG 11P r nb.n8 ml n ldrossc l 50 ftH ............ . .. ........ ... .. .... .. 4 : 
A?50 15 E L38 15: - OAB7It 853 20 GJIiG'f ,

P r ubns mln ld r osseI 250 uH . .. ....... ................... . ...... .. 4: 25 
 ElBn 8 E L41 10: - OAC7 18 6J6 11 
Prnbn . l u tttrim mer 2 X 60 p I;' .......... .... ........ ... ..... ........... " 1 0 : - ECC32 14 EQ O 16: - GA.G:> H GK6Gl' 9 

ECCiO 12 P LS8 15: - 6AL5 11 OSA7 11K eramisk Ji ondcns ato r 100 pl~ 3000 YW .................... ... .... " 6: 5 0 

E 1121 10 F Y O 9 : - 6A'l'6 10 6SN7GT U 

Kera m isk k on.den s ator 500 IJI,' 3000 ,·W ... .. ..... ........ .. ..... . " O: 75 ECH42 10 lB3G·.r;S01G 25 : - QAU6 11 6W4 8 

1.11i ID lll erJ(ondensator 	 400 p ~' 3000 ,"oIt .......... .... . .. ....... ...... " .t: 75 E1N2 18 GU4.G 0:- OBQ6GT U 12 70T 12 


500 pI;' 3000 yolt .. .. ........ . ...... .. o: Z5 


700 pI!' 3000 volt .... .. ..... .... . 6:  PHILIPS HöGVÄRDIGA KO. IPO~ENTER FöR SVAGSTRöM 

2000 ],JI;' 5000 vo lt .......... . .... . l>: 13 
 Se Popu!iir Radio "r 2 1951 sid. 14. 
3500 p Ir 5000 yolt ...... ........... ........... . 7:  Kopplln ;:-s s t öd med 4, Iöds t! ft .................. .. ........... .. ... Ur . - : 75 

4000 p F 5000 volt .. .. ............... ..... ...... .. 8 : 25 Kopplingsstöd med fl Wdstift . .. ............ .... . .. ............ .. ..... .. - : 95 


Koppling. stUd med 8 Wd.tift .. .. .......... .. ...... .. . .. .. ..... .... .. .. .. l: 30
5000 pF 5000 volt ....... ...... .. 9 : 60 

Gc uomCöriugst!oo rö r ehass ie , m in d re t y ll................ ........ " - : ol> 


llullkoutakt fö r 75 uhm. uaodl<uuc.l .. ...... .. .... l: l O Gcnom[ö rin gsdo n Nir cbass ie, s til rr ty p ....................... - : G5 

H o nk olukt til l ovanståe nde, [ör c bassicmo nta ;;;e . ..... .. .... " - : 45 Säkringsh rl1 lurc Wc m nx. 350 "" GA . ........ . ............ ..... . ....... .. S , ~5 


ELFA RADIO & TELEVISION 

Holländarg. 9 A STOCKHOLM Tel.: 2.07814, 2.07815 
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Lindståhls bokspalt 

TELE och RADIO 
Utländsk litteratur: 

la . ·c llue rÖb r en. Das YetbnJten v n 
P entodeu , 'l'e troden und Trio den i n 
d l~r S~ (lc.sC llu l tu n "", V(l n J . P . H es'" 
hoc r oe ll 1:'. Zl j ls t r a ( PbiJlps T ec b n. 
BiIJ lI o tbek band 7) 1051, Inb. 22: 50. 

1. The U a dio Amateur' s h an dbo ok 1951. 
10 : 80. 	 • 

n 	 Sound r e rroduc tion, by G. A. Briggs . 
:!nd ed . 1950. 9: 45. 

3. 	'l 'elev ls lon scrvlcing. A guide t o In 
s tallation, adjus tment a nd servici nlj 
procedu res , by H eilcr & Shulman. 1s t 
c d . 1951. 30: 80. 

.1. 	 Had lo e ng-in eering hao d book, b y K . 
Henney. ,uh ed. 1050. 56:-. 

5. 	Ante nnas, b y ;rohn D . Kraus . 1st ed. 
1950. 44 : 80. 

G. Television sim plIfled, by M. S. Ki veT. 
3r r1 ed. 1950. 35: 75. 

7. 	Telev is ion fo r radio lllen, by E . lIl . 
o i!. 1st ed. 1940. 39: 20. 

8. 	 RadIo labor atory handboo k. b y 111. G. 
SC l'oggle. 5th ed . 1950. 13 : 50. 

9. 	The rad io manual , b y G. E . S t.e rlin g 
& R . B . Monroe. 4th ed. 1950. 67 : 20. 

10. 	Uad lo tec h nology , by B. F. W eiler. 
3rd ed. 1951. 25 : 50. 

Svellsl, litteratur: 
11. 	Ingenj ör s handbok en d el 3 a . ~'detck· 

111k och All miin elektrotekni k . 106! 
s id. 1951, ldo tbrl 48: - , hal vt r . h d 
54: - . 

12. 	E le k t rotekn lHk IUlUdbok de i 5. Ra<]jo, 
rad a r och ljud tekn ik. Il uvudret1aklii r 
O"e No rell . klotbd 74 : -, blbl.-1JlI 
83 :- (ut-lwOlmer i m aj 1951) . 

13. 	Vilgo l' , s ll':l lar , vibrationer . I<'r:1 n ra
ll iote kni k en s g riin som r [lde n. av Er ic 
An dersen. :)12 ~ id . 1049, Inb. 16 : - . 

H. 	lJ'j er n sy n ct.s t e kn ik . T eo ri og !Jl'aks is , 
<lV L. Cnrste n s och B . ;rorgen"en. 20! 
s id . 19GO. K öpenha mn. 12: 60, inb. 
14 :80. 

15. 	R :Hliomot tnga ren. En bok om fds ök
ning oc h ra d juscr vlcc, a v Tb. Cllr i"tl 
nnsen . 2.32 s id . 1947. 11 : 50, Inb. 14 : 50. 

1G. 	 Radiorö r och deras !I n vändnIng, a v 
dipl.·ing. ;r. D cketh och P r r. E. L öf
!,'Te n . ,t74 s i d . 1949, inb. 27: GO. 

17. 	R adar. E n b ok om ele men tii r rad a r 
te lw ik R'- A . D j urbe r g . 190 s id . 1040. 
11 : 50, In b . 1~: 50. 

18 . 	Om r adio" t örning ar oc h h ll r Illu n b li r 
rl \~ med deDl , a v B. Svedb e.rg- , 1950. 
2: GO. 

I D. 	 E tt utförli g· t pros pek t ön ,r P hilip s 
T echnlcal P n bllca tions, gTa ti8. 

20. 	 r,indst~ hl s Hoknyll eter, 8ucces"i \' t ut 
kommand ' bokför teck nIn g öve r tek · 
nl~k Illtellrtur , g r a ti s. 

A / B H. I .IND8T.HfLS B OKH,1::'<"DEI, 
Od engl\tnll 22 - Stock holm. 

Underte~ l< llad r ek virera r f ö lj a nd,' 
n u m mer ur Linrbtii lI l ~ B ok s pul t a l t 
slind os mo t po,tförslwtt : 

, 
Namn : 

..... PR5 

\ 

r iunehrtllet: Trans lui :s siull lines: D istrib u ted 
eo nstan tti a u ll t ran~ling ·w llves . T .be C steau y 
sta te , liues wi t h u o reflections , The con c' l ants 
of two-co n d uc t or lines. Lin ~ with r efiedions. 
'l'rans mi "iun-line c hur ts . Special cons Id er a 
tio n s f or radio -freque ucy !lues . R adio -f "cqu
ene }' li ne d. llleasu r e lll u ts anJ iUlpcuunce 
m ute h in g . Sp elal cU ll s ide\.r ations fo r t eie phone 
a n d t e l 'j; l'itPh lines . S pecial considera tions 
fo r power li ne :; . - li'o u r- tcrmillul Dc t\vorkti : 
A reYiew ot ele rucnta r y nctwork anaI y s.is . 1.' h e 
c har ne r l' l s t iCS or p a ssive fou r- t er m inal net 
\yor};;::-; . 'l'lJC inlug e a n d i t erative ope rali oll Of 
fOU f -tc.rruin a l ll e tw or ks. I nsertioll lo ss und 
r e rlodlou f actor s . F il tel·s. T h e desig n of lad· 
d ';'r filt ers. lude'x. . 

C'l'IUl T IC (lII 15/2 lllGl) 

133 
Jllnlthuns , \V: Ma ' llct ll unLl Sllieler · 1:'r u:s:! s . 
MUnehen lOGI. 8 :0, (H S., 36 UJ., 3 taL . (Radio
Praktiker-HUc Lerei. D.) l!' rallzl s -Ve rl ag. O: 90 
D~L 
Ur inue hållc t: Einf ii hr u n g . Die physikaiischen 
Grun ,Jlug-ell des J,'crrumug' ne tismus. D er Auf 
s prech\"org ang. D er AhhÖrvorgang. D ie M aj.{· 
n Cl kö pfe. Die Ll opp e lsp urvcrfuhren. Die Blln d 
g<'>ic h w indigl<ei te n . Di" B Ullds ortell. Die Lau f 
w ·rl, c . Die K opicr \'e r fa hre n . MeStiUllgen am 
Ge r iit. D e f initione u . tl bers!cht iiber indus tri 
elle Magne t bandger li le . Litern t urve rze tchnls 
[10 r ef ., varav\) t ill ty s k.pr:ii<lg litter a tur]. 

l S4 
~lcProlld, C G: Audlo unthology. Complled 
from Audio eng iucerin ;; fr 0 11"1 Ma y 194.7 to 
D ecember l04D. New York 1050. 4 :0, 124 B. 
Ra d io m ugazines . 2 : - , Inb. 3 : - ~. 
l n otis DU, mar" 1951, s. 30, SOUl inneh~ller 
n iirma r e uppg ifter om in.n e lul.llet , utdrag ur 
förordet och up p lysn ing Olll hos vilka a,· vllra 
t ekni.ka blbliutek u e häften fi nnes , varur 
~a IllUlanstäUnin gen gj orts, ha r d e t n ä rmast 
efter May följunLle årta let augivit s fei aktigt, 
varf.ör d e t rättats här uvan. 

135 
Puckle, O S : T ime bases (scunning genera
tor s ) wi t h no tes on t lt e cuthode ra y luLe. 
2 cd ., r ev. L on d on 1951. 8 :0, 410 8., 257 m., 18 
tab . Chapman & H all. I n b . 30 sh. 
L'u r f a t t a r e n: E~rI e ll g in c l'in g developuwn t 
ltd , Hay,," , i\Iiddle ex. ; fOl'lIlerly r esearc h ue 
par tment, A C Cussor Itu, L u udon ; fe llow a nd 
dHtil'lnan of counet! or l he T e le vi s ion s oelet)' . 

r innelluUct: In t r od uc tio n . Time base "'ave 
f o rms. T y ves of t ime b a 5e: T ime lJ us es UPL'- 
,.atcd f r om a n AC sup ply. Ti Ul '~ bases o p r a 
t eLl frum Il D C " u p piy. Soft va lve ty p es 0\' 
Iluear time b use. B a rd v a lve typcs ot Linear 
ti me basc . Iu ve::i t lg ati on 1n to Ute IJ er f ormance 
of a t ime basc . - 'l'rlggc r ed , single-s t r uke or 
exlernaily OIl t:rated t im e b llse . Trigger elr 
cuits : 'l'wo-va lye t ri gger circ uits . Secon tla r y 
emission triggcl' ci rc u lt. - Blocking osciila
to r ~ and inducti\'c time b usc •. Polar co-ordl
nat e, m u itiple und veloc i ty -moc1ula t io n time 
bases. Liueariza tioll ot the truce: Linenriza
t ion b y rn ean fi of lu\re rtiC curva t ure. JJ incn ri 
zation b y m eans of nn aux llta r y t ime eonstant. 
Lineurization by m eans of a .uri a ble ludue
t a n ce. Lineari za t !on b y rucuns of f "cd -bac k 
arrallgem ents . 1.'lethotls at m eas uring thc !l 
n carlt y and " eloei ty of a d me b a se. - M ilIe r 
ca pucttance time Luses: T he t ran s i t J'oll Mil!cr 
time ba"e (pha n tas t r on ). T wo-va l\'e Miller 
time h as s. - P us h -pull rleflcctio n : T he u Se 
of am p lific rs t or p r odue ln g pus h - pu ll det !ee 
t ion . Prov is ion of pus h-p u lI dellec tion wi t hout 
the UtiC of amplifiera . - '.the ti y nch r on i",al1on 
of ti me buse s : T h e g eneral p roblem. - ~'he 
u"c or a ti m e lJase for trcq ue uc y d ivi s ion un fl 
f or couu t ing : F rcquency d iv! lou. F r CflU CllCY 
di \'iRio n f r om a llll he . COllntin g . - AptJ ~ ll d ices. 
B ibliog ra pl.l Y', IDdes:. 
(l UI'lo1 ., Lo ndon 1\)~3 ellel' [1 -l3 ] 194-1, 2ill B. : 

CTIlB 'l' K K 1.'H B Ce -l63D) 

AKUSTIK 
53-1.773 321 
Poliakoff. A (Multi to ne Elec lri c Co. ) : Hear ng 
Ald D es ign . 
( E ) Wlrelcss 'Yorld Au g. (1950) vol ~G nr 8 

8 ~74/276 . 

Artikcln reuogö r f ör d en se naste u t vec klingen 

pii h örappnrntomr!\ d e t. 

2 fotogr ., 2 kurvor, 1 tabell. 
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SI·JOradio
batterier 

finnas passande typer och stor

lekar för olla batteriapparcter. 

Säljas i de Flesta 
radioalIäTer. 

JUNGNERBOLAGET 
SV(NSKA " Ct< UMU I. ..,T OR A K Tl feQ t. Acn JU NG N tR ' 

~tockholm 
Götebo~ Karlstad Malmö 

No r1'icöping Skellefteå Sundsvall 

KORTVÅGSKONDENSATORER 
Keramisl.a, mUlla tyr. 

10 1f t centralfa ,'.lsil ll.n ing a: 50 
23 :!> » 5 : 50 
GO :t- » 5 : 50 
7G » ~ 5: 50 
100 » » 5: 50 
2 )< 7[i » » R: 50 
20 l) B u t lerfly 4: 50 

Allt netto. 
Uekvirera V:1 r pri 'Usta , som inne
h å ller f\tt r ikli.r;t sortiment a v f U 

<liolllate riaJ så viE fö r yr keSffi tln som 
a matöre r . 

A.-R. INETRA, Regerillgsgatau 97 
Tel. 21625,3. 200147. .'tockholm. 

\ 
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Varför besväras a v ~ ho _ '_ 
--. • I r . "._-._~I ' ~'.. '. ~l'i~~'t' ," ,r--.!' -,' r
L~,~ 1 ' j _ 

- ,~ 1'
1 

- - .--" • nätsp änningsvariationer!? 
'"""'- " ~ . 
-:- l ':.r '~l I I' 

Icd överton. Ciltel', 

använd 

Med anod- och glöd lilldningar, 

MCll strömrclii. 

Transportabel, kontinuerligt var iabel 
utspänning. 

~vaRce och OA 
KONSTANTSPÄNNINGSTRANSFORMATORER 

Transformatorerna reducera spänningsvari tioner i förhållan


det IS/ l. 

Skydda helt mot kortvariga toppspänningar och skydda sig 

själva för kortslutning, 

Verka automatiskt. 


Sakna rörliga delar, likriktare och elektronrör. 

Fordra varken tillsyn eller underhåll. 


Primär- och sekundärsidor galvaniskt skilda. 


Rikt urval standardtyper för skilda ändamål. 

Effekter: 4 VA till 25 KVA. 


Inspänningar: 95- 130 eller 190-260 V 50 p/ s, även trefas. 

Utspänningar: 6, 12, no eller 230 V. 


Begär offert med närmare upplysningar. 

GENERA.LAGENT 

PÄR, HELLSTRÖM 

A G ENTURFIRMA. 

Telefon 
TelegramadressPostfack 279132826 

PAGENZIA 
11 0530 GÖTEBORG 

Advance signalgeneratorer och konstantspänningstransformatorer - Sola 

konstantspällllingstransformatorer - Dal1 elektrolytkolldenslltorer -

Cyldon nid- och trimkondensatorer, 

31 :5 
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Bilradioantenner. 

:'\1'. 1022. !,;i,]omontage, 3·del. 

» 1023. Turpl'clmontage, 3-del. 

» Hi:!3 H. 'J'ol'pedmouta gl', :i-del., f iir 
ulimlre bilar. 

» ]6~:J('. Torpecllllontagf', 'l-del. 

» ]024. ~id (l lnontag(" , 4-dl' l. 

STöRSKYDD. 

:'\r. !lS4. Fiir tä nd,,;lift. 

» flS4B. PÖl' tändstift (v ink"IIJlo
clell ) . 


» 98:;. För fördelardosan. 


» :187. .Fiir gl'll ratOrn. 


• 
:::\Lor sortering a\' rfuliOilluL .rie l för 

serviceyerl.stiiller fi"nps P,"l lager (iiI' 

olllgrll~nde If've l'an ~. 

Tel. 17 4980 

\ 	 B 34/35. lådol'. 

r -------------------------, 

•
• 

Alla som är intresserade 

av realkunskap och fack
språk har nytta av•I I:H! 'l"iN :I" a1:~ 

BILDORDBOKEN innehåller ca 
r 5.000 ord och uttryck, som del ~ 

illustreras med en bild och de ls 

••I återges på svenska, engelska med 
med amerikanska varianter, fran 
ska, tyska.•I 

I 
PS ett uppslag finner Ni alla spe
ciaIuttryck om ett bestämt ämne på 
samtl iga språk - det är alltså 6 

lexika ett, engelskt-svenskt, 
svenskt-engelskt, franskt-sven sk t, 
sve nskt-franskt, tysk t-svenskt, 
svenskt-tyskt.

I 	 Fackuttryck som Inte upptas av 
vanliga ordböcker finner Ni här. 

•I 
•
I BlLDORDBOKEN är också en bra 

reseparlör, lätt att slå i. 

I 50 4 sidor 
15.000 ord. 

____ .. 
32:5 ----

OPTIK 
G21.397.623 
535 328.1 
Armstrong, D T: Optlcs iu TV Rece l\-c r rro
jC'C! tinn. 
( A) T e l ·,-ision Engineering Juli (1050) "01 l 

nr 7 s 8/ 10. 

Opti,ka all vrclningll r i te.led, ion s mottugnrc av 

projcl..: tioll~t.y p. 

1 fo t o;; r .• 4 fig., 2 tauc ll ~ r. 


:':\.5.81: G21.3!lG.11.02!l.G.3j.64 320,1 

Urown. ,J. Jones, S S D (Rad a r R c'careb an,1 

Dc'-clopll1cnt Estubl.. Ministry of SuPVly); 

::\'licl'o wuve L e n ses - 5. 

CE) Electronil' Eng ineering Scpt. (1950) ,01 22 

nr 271 S 358/:362.

Arllkeln utgör cn !orts!ittlllng p å beskriv

ninge n U\' optik f ör mikrovt'igo r i julinumfct 

aV Elcctr onic Engineering. 

.Trr I'c f. 196,1, 220,1 och 221,1. 

2 t otog... , 8 fil'. 


ELEI{'fRISK ENERGIOllIFORMNING 
771.448.4: 621.384 .5 
021.3.LG.OO~.G/.6 330,1 
Slaughtcl"t G: Ren'icing Specrllights. 
(A) Radio :lnd 'roievision News Au.:. (1950) 

vol 44 nr 2 s 40/ ·12. 

S0 l'viccanvi$ning ar fUr plek tron b Ii xta gg reg-at 

för fotogr nJis ka iiIIcIamål. 

4 fotogr. , 4 sc hl '11laf ig .• 1 tabell. 


771.4 

1i~1.3 16.578.1 : 621.:\8.i.38 331.1 

PIlrmenter, R l , : H igh -Al' ' Ilrncy TImer F or 

~ h ort Interva l". 

(Al Itarlio-Blec troni es Aug. (19[;0) vol 21 nr 


11 s 47/48. 
Konstrl.lk tionsb skrh'n ing av ett tidrelii tör 
f otogra fisl, ,, ar beten oeh dyli k t. l.rllsLat Dl t! 
t Yl'ntrollrÖr. 
2 foto;;!"., 2 schem ntu, 1 tabe ll. 

621.a16.722 i G21.306.OS2 332.1 
Lang-ham, ,J R: Mak ing l:lllmless B · Suppli,'s. 
(A ) R:lI.lio -B1ectronies Aug. (1950) vol 21 ur 11 

K ons truktion a\' all o "' Jliin llin~sagg re;ut m ed 

särskild hän ~yn lill urll m t'rihet . 

2 tig. , :l kun·or. 


ELEK'l'RISI{ MI\TTEK:\'m. 
H~1 . 317.7li1 333 
F,lI S0 Ul Frckve uti UUlUler met! HF'-R rh· . 
( O) Radio Ekk o Sept. (1950) vol la Ilr !l s 
15U/ 1.::;1. 
Ar tikeln be~kriver en kiinsll g f r cl, vc nsmc t"r 
rncd ViS31'instruJl1ent sonl indil~llto r. 
1 schema. 

621.317 .701 .029.58/.62 334 
Snl,er, P G (Jonosp herie R e,pare h S e t ., 
Centr. R al l. Lab ., NBS) : A VHF Match Me ter. 
(A ) T elev ision :r:: n g inec rin g Juli (1050) vol 1 
nr 7 " 4/ 0. 

Bf\~ kri\' niu~ aven Yllgmete- r f ör frck\'t"nsOln

rådet 10 till 250 Mp/ s. m ed urYlr Y k o (lplin~. 

2 fologr., 2 sehemaf ig. , 2 ku!" n,,· . 

G21.~17.762 ..1. 621.390 .G45.33 333.1 
Ol~sen, A: JIlt unive r s al pr0 ,· ~·tn~hllme n t . 
(D) Popuiae r Radio Sept. (19;:;0) \"0 1 23 n r 9 

s 21.5/ 21 G, 222. 

I(onst"uktion,beskrh-ning av e tt kontro l IlIl 

stru ment för förstHrl(ar- 01'11 mnf t ill!arpro,- 

ning". 

3 f o tog r., l schema. 


FO'fOELERTROTEKNIK 
()21.3&1.5: 771 .448.4 
r,21.31r..00-1.5/. 6 
Se r cr. 330,1. 

771.4 
621.385.38: 621.316.578.1 33!'! 
::;c rer.S3l ,1. 

TELEGRAFI, TEL1<~FONI OCH RADIO 
fi21.30~.Gt + G21.3!lG .77-1;21.3!)(i.(j2;; . ~1 336.1 
..... idelmnn, D: Des ign (l f Aco usti c ys tems by 
E lPelromeehanlcal Analo;rie. - 2. 
(A) Rudlo-Electrollic :E:Jl f!i/lcering E d . t 
Radio and Teled s io ll N'" AU f; . (1950) v ol 15 
nr 2 S 12A/ 14A. 
Elcktromckani"k analys av l.i ll lls ~'8tem Il 
olika ,lag'. ~Iikrofo /l('r, pickup ·r. baSTen - 

Radioreparationsverkstad Il.dio Repair Shop, Atelier m rle IReparaturwe rkstatt l. t u ~pnnnage de postes de T.S.F., H~Uio. 
-+ J41 

1. (radiotekniSkt utbildad) r d' 

!~f:;~f.~I~A~!;~~~'7~ ~)b)I~~~a!~'t~~~~fl~f}::~uiU~~~:m;r:1~~~~~)~~~~~·:::. 2~er~': 
zIcher m c) s ruvme1slar. screwdrlv . nyeT, pIter s , 
sehme f.' d) sV~,J:~byO~TSi<.aft, hand drill, v"breq~lr;' ~ou~nevlSl m., Sehriluben. 

c e, adJustable spanner (am d" ma n, Handbd'fJrma· 
,tmdtt, eaJl~era ;~:abI1 wrenCh), e1el f. 
repaJred reeelving 8~t pp~~t:'~ Il deouTI'Ssse,

dlOemplanger 4 lA ' . e . F. 
,te!'ant des . '~e'es dor med reservdelar, 
Hlrator, Ireq.1'eney r1~t de r~ehange, Sel/ut.· 
leRla, diagram schem er, g nerateur m. de 
cillograph ' II n m ., Sehaltsehema 11. , ose, ographe m d 'ali 
r, mih"iammeter, mjlJi:lmp~r~m~tre gmnem~lntl'
er, o mm~lre m Oh " .\ t 

ter 11. H, Q-m.t~'r Q~;n~ter Q"' 10. volt· 
. :cumulateur .,; e er. ·metrc m ., 

·; terie f . anod 
e f. de eha' 
'pe. f. de T . 
lma ooh bana 

I 

I 


•
I 

•
•I 
I 
I 
I 
I 
I 

•
I 


Levande 
språkkunskaper 

Praktiskt 
handboksformat 

Hit. 17,50. P'PP~ klo.bd 21050 I 

E,.1'rJ t 'lm!J5eUi4 
1 

http:G21.3!lG.77
http:fi21.30~.Gt
http:621.385.38
http:621.:\8.i.38
http:G21.3!lG.11.02!l.G.3j.64


RADIOTEKNIK 
021.390.11.029.63/.6. : ;i3;:;.Sl 320,2
Se ret. aZ9,1. 

Oscillatorer 
G2U90.615 + G21.39G.G45.31 337,1 
Mode rn e Amerika n sk Styresendc r. 
(D) Ra d io Ekko S p t. (1950) vol 1:1 n r 9 ~ HG. 

Kort b eskrivnin g av e n vurlabclCrck \'cn soscil 

lator och hö g frekre nsförstiirkare. 

l sclle ma. 


621.3!lG.615.17 3 38 
'J'homp!'jon, E J: Sq nare " ··flve AnaIysis I?oL' 
Audio Am[llifie r . - 2. 
(A ) !t:Hlio -E!ce lronics Aug. (19ilO) vol 21 nr 11 
" 40/41. 

I'~ e$ krirning av nAgla kantvo. gl)oscillatorh:opp~ 

lJu g"ar oeh der as anvUndning. 

1 s ehema, 8 ijc h emaf icr., 2 l\: IIn'or. 


r,21.396.615.17 ~39 
G.uncr. Jr, L E: A 100 Kc. Sl1uare -'Va~e Ge 
nerator . 
(A) Radio and T c lcl'is ion • e"' s Aug. (1950) 

vol 44 nr 2 " 44/45 . 

~~~ skI"i\"'nin g a ~u kant vu gsgenerator a"scdd 

for fre kve nsen 100 k p/s . 

I fotog r., 1 s<: l1 m a, a i ig. 


Modulering 
621.31)6.618.22/.23 ~ ~o 
HIlmittoIl, G E ( .\mcr. Broa <l cast. System) . 
Ar tmnn. R G (lli<llllnd Broa<l c. Co., W IIIBC) : 
A n A nalys is of Sing le and Double Sidc ban lt 
Tran~missiO [l. 
(A ) T elevision. En g iMcring .Juli (WilO) vol 1 
nr 7 B 22/ 24. 

;\!atematisk anal ys av enkel- oe ll (lubbd s itl 

band söverCöring. 

4 f io · . , 1 kurva . 


Mottagare 
G21.39G.02l.029.G3 SH 
R llCker. J (P edc eal Telecom. La l". ) : " He ro · 
wave Receh'crs - 2. 
(A) Rndio-Electronic :r:ngineeri ng l'': tl. of J:{a

d lo a nd Television News Aug. (1 950 ) \'01 15 

n r 2 " 1GA/ 1GA. 20A. 25A. 

Analy s u' luo ttagar ' rö r nl U~l' O \· ;j g Ol'. Dlan

dare och osci llato re r . 

4 fo t og-r., 9 [ ig ., 1 t a bell. 


621.396.621.53 342 

ZimmermllR, R D nV3KOY): A Compac t, 

Amuteur Band Sup eI' het. 

(A) Radio und T elevis ion News .Aug. (19~0) 

\'01 H nr 2 s 51/52/ 1H . 

Konstruktionshes l,r i\'nin g av' en am ntö r u 'y ~gd 

superhe lc rody nm ottagare för fl' ek v",n so m r a dct 

:J,5 till 54 Mp/ s . 

4 fotogr. , l ~chema, 2 tabeller. 


MerghJning 
f)21.396.623.74.01fi.~ 343 
Corrington, ~l S (Home Instr. D e p t. , R. C. A.) : 
'l' rans icnt 'l'esting of .L oa dsp ea kers. 
(A) Audio E n g ineering Au g . (1950) v ol 34 nr 

Fl s U/ l :3 . 

Ue<lo gö r elsc t ör prov a v högtalares e;remka

per \'id tt'anslcuta fi irlopp. 

8 oscJllogram, 1 fig. , 6 kurvor. 


G21.39f,.623.77 ~ 621.300.61 +621.396.623.21 330,2 
Se reJ. 336,1. 

Förstärkare 
G21.39G.&liJ.212: 621.396 .692.032.21 344 , \ 
Fue!!e~ Katodmodstund eller ik k e ? 
(D) Radio Ekko Sept. (1950) vol 13 nr Il s 151. 

I?öl'- oel! naclnl elnr me d g emensamt katodmot

stänt! l pnahpullförstiirkare. 

2 sehcmafig. 


(j~1.3nG.G45.26 345 
Brock-Nunuesta d. L: Kornbineret posltiv og 
negativ tilbagekobling . 
(D) Populaer Radio Sep t . (1950) vol. 23 nr 9 

~ 205, 220. 

A.rtik eln b ehandlar en m et od m ed Illundad 

p ositiv oell negativ å terk oppling i förstiirkar

({retsar. 

1 fi g ., l scbema . 


7 
I /~ 

&.itak på 
lRibofonen 

cM:~ 

En förstklassig mikrofon är en 

förutsättning för en förstklassig 
återgi vning. PEARL'lllikrofonern a 

står på toppen av vad marknaden 

har att erbjuda. PEARL tillverkar 

så"äl kristall- som dynamiska mik

rofoner lämpade för alla tänkbara 
speciella förhållanoen. En förstklas

sig allroundmikrofon är D-68 (av

bildad här) som fyller de största 

krav 'På återgivning av såväl musik 

som sång och taL 

Begär vår katalog! 

p EARL 

Med en förstkla -s ig 

service slär vi till Er 

tjänst. Y i reparerar 

alla förekommand e 

mikrofon typer. Vårt. 

välutrustade labora 

torium är det enda 

i landet som har ut 

rustning för mätning 

av Irekvenskurvor 

ho~ mikrofoner. 

MIKROFONLABORATORIUM 

G21.3!)(l.G4.5.31 + 621.396.G15 837,,2 . YRKAJ'.iTSVAGE 15 . SPANGASe reL 337.1. 

STOCKHOLM TEL. 362627 
621.396.64;'.33 + 621 .317.762 S35 ,2 
Se r ef. Sa5,l. 

33:.:; 


http:621.396.64;'.33
http:G21.3!)(l.G4.5.31
http:j~1.3nG.G45.26
http:621.396.692.032.21
http:621.396.623.21
http:621.300.61
http:G21.39f,.623.77
http:621.396.621.53
http:G21.39G.02l.029.G3
http:621.31)6.618.22/.23
http:r,21.396.615.17
http:621.3!lG.615.17
http:G21.39G.G45.31
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För Television 

Högspiinniugsuggregat EllT-l 

L ,jmlla r fl KV vill 220 volt/~O m .\. och 10 E V 
,.lt! 2{)O "o lt/ z:; mA. Komplett m"d rör och 
in ko p pl ln g sschema. Uppb yggt PlI p lexig la•. 
Dimens ion: WOX7;iX110 mm. Kr. 80: -. 

l-lö I'Slluuui ngss p o lal' : 

'1'YII H 7 . Lilm nar 5- 7 K V .... . .... ... K r. !!r. : 
.. H 10. Lämna r 7-12 KV . .. ...... " :10;
.. SB SO. Lämna r 20-30 KV . .. ... .. . .. 40: 

F ö r ovanstAende s poln r u tföras glildat:rÖm . 
llllllllin~arna antin gen t ör E Y-51 e ll er lB3/ 
8016, " liket t orde ang i"a. ,,1<1 b cs t illlnlng . 

H ög8p iinnln g.spole 3HGO: 

L Umnar 50 K V. U tföres en dast tör lIl3/8016 . 
K r. 85: -. 

BS-spolarna STI30 och 3BoO äro avseuda föl' 

trlppl Iug. Med samtliga HS-spolar m edfölj er 

ko pplingsschema. 


Sändes mot postförskott. 

TV·Teknik, Box 311 - Sundbyberg 3. 

Grammofonverk för 3 

hastigheter 
33 1/3 - 45 - 78 rpm. 

• Hastighetsomk. medelst ratt 

• 4-polig kapslad induktionsmotor 

• Hygienisk gummiplatta på tallriken 

Närmare upplysningar från: 


Ekendahl & Ström A.-B. 


Postfack, Stockholm 26. 


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

SYNKRONMOTORER 
Speclalkonstruktion för högklas

sig, magnetisk ljudupptagning med 

frtLnsebart sWrningsfält. Fabrikat 

p APS1" 35 watt utgående, 1500 

varv per minut. Pris kr. 148:

f.rån lager. 

BRITINCO AlB, Regeringsgat. 45 

Stockholm. - Tel. 21 33 23. 

SURPLUSRÖR 

OCH 


MATERIEL 

:JX~ TIögspännlng'slll<rlktare .... .. ...... 

~ 22 SUndarrör triod 3 ,5 w att .. . ... ... 

2C3<1 Sändarrör t r iod 10 watt 

GC! :IIiniatyr triod .... .. ............... .... .. 

GC8 r ulJbe l triod ........... .. .... ... 

GABT 'J' lcvisions pentou 

OAC7 T elevisions pcnlod 

ro S U7 :'fottagarriir IH'utod ......... .... .. . .. 

280/40 S t , bilisatorrör ... ............ .. .. . .. .... . 

280/80 Stnhilisa torrö r . .. ..... ,... .... ... .... ... 

7Y4 Likriktarrör ... ...... .............. .. ..... 

805 ~ändartrlod 125 watt ..... .......... 

807 SU ndartetrod 25 wa tt . ....... .. ..... 

830 Högspänniugslll<rlktare .... ... ... .. 

838 Sändartriod 100 watt .............. . 

717 A 6AK5 med oetalsoekel .. ...... ..... .. 

1625 12 volt 807 .......... ... .. ... . .. .. ......... . 

12C8 Diodpcntou .......... ......... .. ..... .. . . 

12SC7 Dubbeltriod 12 volt .. . .. . ... .. .. .. .. . 

90.1 Acornrör Pentod 6,3 T............. 

955 Triod G,3 T . ... .. ... .. .. .. . 

906 Peo t od 6,3 T. . .. . .. .. ... . 

9G7 Trio d 1,5 v . .. ..... .. .. .... 

958A Triod 1,5 T . ............... 

9002 Miniatyrtriod ............... .. . .. .. ... .. 

\l006 MIniatyrdiod .. .... ...... . .... .... ... ... 

8018 Sändaretetrod 25 watt . .... ..... ... .. 

2051 '.ry r"tron . .. ........ ..... ... .... ... .. .. ... 

VR150 Stubillsatorrör ...... .. ........... .. ...... 

EC G4 Grounded Grld rör ... ..... ... .. . .. .. 

46 Triod ............ ....... ...... .... .. .. . .. .. . 

EJ!' 50 P entod ...... .. ..... .. .... . .. .. .. .... ... .... .. 

12AH7 Dubbeltriod 12 volt ...... .... . ....... 


netto 

10 : 50 
7 : 
7 : 
1) : 50 
9 : 150 
9 : 50 
9 : 50 
~ : t>O 

10: 50 
15 : f>O 
5 : 25 

35:
9: 50 

19:
4'5: 
9: 50 
7: 50 
5: 75 
5: 75 

11 : 
11:
11:
11 : 
14 : 
7 : - 
fl : riO 
7 : 50 

14 : 
12 : 
\l: 
2: 85 
9 : 
5: 7:> 

Rörhf.llare av högklasligt utförande för EF'50. 
Pris netto 2: 75. 

Amerikanska 1,5 volt batterier. Diameter 25 
mm. Liingd OG mm. 

Pris pr st . O: 30 netto. 
10 st. för 2: 50 DJetto. 

Amerikansk!! 30 yolt baterler liim pL för hör
apparater m. m . Storlek 70 )<30X U mm. 

Pris per st. 3: 75 nctto . 

:l20 yolt GO per. motorer f ör W IRll: 
oc h TAPE-RECORDI';RS ...... .. . li4 : 50 

AB BO PALMBLAD 
Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm. 


Telefon 44 ()2 95. 


KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


@)
Dag- och aftonlkolor. Ingenjörs-, verkmästare- och t 8rma n oexamen. 
Teleteknik med radlo- och radar tekni k . Maoki n teknlk med Ter k .tad ateknlk. 
Låg.. lc",n,ul8kostnader: 100 kr. lägre pr mån . tin I Stockholm o. Götebo r&,.K'il Moderna kur.planer. Höstterminen börjar 1 sept . S t ud. lehandbok . n ndes 

r\ I I pi be"llran. AnglT fIlCk, praktik, ålder m. m. Å b eropa denna tidn tnl'. 
Murmä.t..re....t ..n , A - KöPING - T~l. 11l1 16. 
INGVAR LILLffiROTH. Clyi\ingenJlir. R ektor. 

&21 .306.645.33 + 021.306.665.2 3-16,1 

l!lteressunt Lavrrekvt llskoblill g lIleu fysiolo ' 

g isl, L y d s t y rkeJ,on t ro l. 

(1» Radio Ekko Sept. (1050) '"01 1~ nr 9 • 

152/ 153. 

Bes krivnin g uv e n lttg fr ek\'ensfÖrstärlal.re m ed 

fy siOlog iSk yol~· lIlkontroli. 


1 .sch enlu , 1 kurva. 


G~1_39G_M5.35 at-7 

Sowerby, J McG (Cincn13.-Te lev is iotl , L h L) : 

EJlcc tronlc Cireuitry : R etl ucing D r if t In D . C. 

AmplHi t rs - 1. 

(hl) WIreless Worltl Aug. (1050 ) vol 06 nr 8 

. ~!)3/2!)5 . 


Artikel n behandlar s tahilisering s p rolJle mct 

li kspU nn In g s törotllrkare. 

3 schem at ig. 


Regler ingsanordningar 

G21 .39G. GH5.2+ 621.30fl.tH5.33 346,2 

Se r el'. MO,l. 


621.396.668.56 84-8 
\Villmore, A P: '.rhe Cathode F ollower a8 a 
Yolta!,:e R eg ulat!)r. 
(E) E lcctr onic Enginccriug Sep t. (1950) vol 
22 ur 271 s 399/ 400 . 
Mate matisk analys av spännlngss tablli satol'cr 
SY ~ erierÖrstYI>ell. 
G tig. 

Strömkällor 
621.3\HI.682+621.316.722 332.2 
Se ref. 332,1. 

Komponenter och tillbehör 
021.39~.()92.032.21: 621.396.645.212 344,2 
Se ref. 344,1. 

621.397 

621.396.fl94.11 349,1 

Lewis, P B: TV Tube Dcvelopments. 

(A) Television Enginecring Juli (1950) vol 1 

nr 7 " 2f1/ 27. 

R e d ogiirel se för den senaste utvecklingen in 

om t elevisionsrörstekniken. 

1 schema. 


Sändarstationer 
621.396.721 SGO 

Johnson. 8 (W!'lLBV) : Complete 30 Watt 

Ham Statlon. 

(A) Rauio and T elevi sion New s Aug. (1950) 

vol 44 nr 2 s 01/63. 

KonstruktloDsbcskrivnlng aven nmatörbyggd 

sun dare-mo ttagare för telegrafi på 20, 40 och 

80 meter. 

3 foto gr., 1 schema. 


Störningar 
021.30fl.828,4 351 
Huvihmd, R P: A Simple Nolse Limiter . 
(A ) R adio anu T elevision News Aug. (1050) 

vol 1{ nr 2 ~ 4G. 

Kort hl; . krh~ni tl g av e n enkel störn ing-sb e · 

g rii nsa re med anvä ndande av e n kri s tulldiod . 

2 f i.:. 


STOCKHOLMS RADIOKLUBB. 

Klubbens Terkeamhet 1951 päbörj ades med ett 
sa mmanträde d e n 25 jan ua rI. Kvällens törste 
tllla!'e var civilinge n jör H olger Marcus . som 
ju,t rl terlwmmit frAn en h alvår ln og vis t else 
i U SA, dä r han arbetat Bom Jj u d tek nisk ex 
Ile rt hos F. N . Som beka nt ä r F . N . I färd att 
fl ytta in I e D e ge n skysJrrapa p r. Manhattan , 
som r euan k ostat 100 miljon er dollars . Den 
ljudtekn!ska installationen ha r kos t a t 500 000 
dollar . a ll ts r. öyer 2,5 milj oner sven ska kro
nor, m en mins t Uka mycliCt torde t\lllwmma 
inn a n den iiI' fti r dlg. Den dyraste del en är all· 
Iiiggnln g~n f ör airuultan tolkning, och Ing. 
Ma rcu s besk rev I stora drag hur d enna an
liigg ning k ons truerats. Vad talaren suger över· 
slit tes samti digt nv s ldckllga t olka r Ull rem 
s pr å k , och en ,ihörare har bar!! att vrida e n 
omlwp plar e vid si n p lats t lll önskat läge för 
att I s in lliJrlur kunna l y s" na till ta laren på 
vil ket 80m helst av FN:s officlcll!! språk. öv 
r iga fin esser hos I~N är Ins pelnings möjlig he
tcrnn. Varje ord, som sä ges, inspe las pä aee· 

34:5 

http:621.396.fl94.11
http:021.39~.()92.032.21
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-------------------------------------------------------------------------~--------~\ 

ESTERLINE-ANGUS 
registrerande mA -meter 
med mätområde Q-I eller Q-5 mA 

idealiskt laboratorieinstrument 
Bläckskri vare med snabb inställning och stor noggrannhet, på lit 
lig och oöm. 

P appersh as tigheten kan efter behag väljas hög eller låg inom 
området 20 mm/h-75 mm/sek. 

J-fundratals dylika instrument äro i daglig anv ändning på v årt 
lands industrilaboratorier, högsk olor, forskningsanstalter och tek
niska v erk. 

"The Graphic" nr 549 ger Er fullständiga data för mA-metrarna. Katalog nr 250 beskriver alla 

typer av ESTERLINE-ANGUS-instrument. 

Generalagent: ERIK FERNER, Postfack Stockhohn 32, Tel. 198949 
~~-------------------------------------------------------------------------------

\ 

PANELINSTRUMENT 
Vi leverera såväl runda som 	kvadratiska panelinslrument med alla gångbara 

värden från lager. 

Mikroamperemetrar från 20 !IA-500 flA. 

Milliamperemetrar från 	 l mA-500 mA. 

Amperemetrar från 	 l A-30 A. 

Voltmetrar från 	 3 V-500 V. 

Andra värden med kort leveranstid. 

Vi lagerföra även termökors-, likriktar- och vridjärnsinstrument. 

Typ M35K ; 115 x 115 mm. 

Kvadratiska instrument i storlekar ; 

55 x 55, 75x75 och 115x1l5 mm. 

Runda instrument med flänsdiameter : 

82 mm., 106 mm. och 150 mm. 

Infordra oHert. 

ELEKTRISKA 'INSTRUMENT AB 
Artillerigatan 85, Stockholm. Tel. 675715, 675716 

~~----------------------------------------------------------------------------~~ 
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RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 

SPECIALTYPER 


A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMATORfABRIK " TUREIERG 

TELEFON STO CK HO LM 351681, 351666 


AMATÖRKURS 


RADIOTEKNIK 


och 


PRAKTISKT RADIOBYGGE 


Första brevet, innehållande bl. 8. en 

instruktionskurs 1 telegra!l jllmte 

schemor och byggnlldsanvlsnlngar tör 

övnlngsllpparater e tc, sindes 

GRATIS! 

utan någon som helst förbindelse för 

Eder. 

Med&änd 40 öre i frimärken till porto 

och expeditionskostnader. 

AB BEVA·TEKNIK 
Linköping. 

tutHkh·or. D ess utom upvtagas giveh' is 8te no~ 
g raflsku protol_oll.
Ing. Murcus r edogjorde vidare [ör (le t al<tuclla 
Iiige t prt fiirgt elcvis ionsomrildet. CBS' system 
har ju godkänts av FCC (den stut!!ga myn· 
di g heten) , m en FCA m. fl. ha stämt eBS In· 
för domstol. I avvaktan p,,- utslag bar det 
allmänna Införandet hlirigenom fördröjts . 
De t amlrn föredraget samma kvtill hö!!s av 
diplomllgenjör Hans HöggbIoDl, som talade 
OIll "~(agDettska förstärkare" . Dessa Uro i 
princ ip transduktorer, som ju sedan Hinge nn
vii.nts inom starlcs trÖrl1s tc J,\nil.;:en. Man har 
dock ej haft liimplig a matm'bd för a tt kunna 
all viinoa uelfi 1n0111 s,~ngströmstekDikcll, InCIl 
pa senare !"id har denna brist aYhjlilpts. P dn· 
r:i p n är d en , att Ulun genom att likströmA
ulagn c tis era järndrO"Alar kun variera deras 
"[ixehtrömsegenskar,e r och pil så .'Ht med 
s må lIkströmseffekt r kontrolle ra stora "äxel 
strölll seffekt.er. Om mlln väljer HiJUpligt mate.
rial kan man anv,inda hög hjälpfrekvens och 
diirigenom få l,q;1l tIdskonstanter. Man knn 
förs tä rka frekvenser UPP till någ ra tusen p e
riod r, och den cffektförsUirkning man kan 
uppull. ä ro av st()rleksordningen 10' ,\ lO'. Fö
r edragshålIaren b eskrev I princip bur magllc
t i.l,a förstärkare äro utförda och vbado en 
del blIder. 

Stockholms Radlo lc\llbbs åters tående gam· 
m a ntriidesdagar fli r vArtermincn 1951 äro : 
22/2, 8/ 3, 29/3, 12/4 , 26/4 och 10/ 5. 

Klubbens medlemmar få skriftliga kallelse r 
tIl l ,·ammnntrLil1en:1. Dcn .so m inte r ed an ii I' 
medlt'lll blir det enklast geno m att sätta In 
a rs;n'g iften 12 : - kr. (studerande 8 : - ) på 
k lubbens postgiro 5 0001. Klubbens org an 
POPULXR RADIO Ingår i å rsavgiften .•'>.rlres
sen li r: Stockh olms Radioklubb, Box 0074, 
Stoc ld'olm 6. 

Vi,l klubbens sammanträde d en 8 febl'uurl 
1951 höll ing. Lennart BJurström fö redrag 0 111 
" 1\:amerarör f ör tele,·l s lon". 'l'alnl' cn beha nd
lade de olika t y perna I kl'ono IO g'I. k ordning 
och började m ed Ikonos kopet. Detta efter
följ des av ortikonen och sedan av blidortiko
nen, vars l<iillsllg bet jämfört med Ikon osko pet. 
uPIHlriYits C,a 1000 gå nger . För fllm lns vel
nlng anviindes ultgon gång Farn worth's Dls
secto r , som lwn g e Ill ycleet detaljrika bilder. 
Dess nnckdel !:ir att Idin sl1~ h cten Hr lnycket 
11\ g . D e t nyaste t.lllskottet ii" vidikonen, dil,' 
man lllwänder sig aven ytas f oto kondukti ":l 
cgc ll l'3 li:uper, dvs. dCRS l cdning sIörm uga ~illtl
ras uwd bely~nlllgen, Sonl av!'":; lutning lJ c 
skrev ing. Bjurstl'(illl mono~koDet, 80m ju 
inte är ett egen tligt kamerarör , da de t ge r 
e ll fix och oföriinderllg lJlld för proTIllnp;s
iindam,il. Bilden nr t r yckt på en aluOlinlulll 
platta I röret, och dl\. de tryckta ytol'na g e 
fiirre sckuntlHl'elt:k t r oner än ahllui.nitIlu \'tan i 
önigt kan man cr h:Hla en hlldslgnal. -

Niista sammautrii<lc hö lls den 22 feb runri , 
o('h dh g av in genjör- Johan Lagercrantz nrtg ra 
"Gllmtar fr:1n FlII-fronten". Fl'ck" cnSOlodu 
lerad radio har t S"erlge fått stor lI.uYlllJdning 
bl. a. för pollsrud io. r större stiider all\·iin<le. 
tn\ tratlk!rel"'cnecr , en riksfrekTens , 80m är 
gemensam för hela landet och en lokllltl'~
k,en s, speciell för Ifr,ipwurande oOlrrtde. D en 
senare t'rek ve n.sen an vä ndes för lokal trafik 
med r ad iobilarna . D e frekvenser, som unvän
das , ligga I ni;rhete.n av 40 lIIp/ s. Frekveus
svin g-et hllr maxhnernts till 20 kp/ s. oc h lllan 
tord rar hos mottagarna en k il ns ll g he t biittre 
Hn 1 mikrovolt. Siindarn". frck\'cnsstablllte t 
skall vara bättrp- iin ± 0,01 '/•. 

Vid Statens Jiirn viiga r har Ill un "tort be 
s\'iir tl\' ~töruingar, och riickYidd cn b egrHnstlB 
di:il'för tll.! 25 il 30 km. I U"A, dilr ma n a u
"Under di esellok. bar lIlan Inte 81\ svara stör
ningar. oc h iuförande t nV Ii'M-radlo rtl<'lIan 
t,ig oc h fasta stationer bar dil r nätt ganSka 
11\ngt. 

En <le l apparater Il" amerikansk tillverk 
ning (]Qmollstrerades, bl. a . en 30 \V portabel 
station. 

Via den efte rföljande diskussionen yttrade 
bl. a . Ing. ).Tuu e l~r, att det sil slUrllllngom 
mils te samlas en d el föråldrad apparatur, 
80m u t bytts IUOt modernare. Om den utbytta 
apparaturen iir fullt funktlon sdlll'lIg kan man 
ka n ke g e den llndrahandsiin(l unu",I, t. e" . f ör 
att upprli tth:l.lla fö rbindelser till avlägset be 
lligna fj iillstugor utan telefon!örblndelser . 

Vårte rminens sista sammanträde h1'tlle. 
torsdagen den 10 maj. Programmet ilr iinnu 
ej tust s tiillt, m en klubbens medlemmar t il 
personlig kallelse till alla oammall trä(lell, 
Den, som Inte r edan ilr medlem bli" ,I"t enk 
last genom att siitta in :l.rsavj>;itten 12: - kr. 
(studerande 8: -) p li kIuhbeus postgIro 
:-; 00 01. Klubbens o rgan POPULXR RADIO 
ingilr i :lr.avglften . Adressen Hr: Stoc.kholms 
Radioklubb, Box 6074, Stockholm 6. 

Sekreteraren. 

,-----------------------------~\ 

OSCILLATORSPOLAR 
fur triiu- och bandspelare, Mantlad 
kiirna av specialmetall ger minimum 
a \. sWrningsflilt och fast återkoppling. 
Synnerligen viilgjorCla. Finnes i t d. 
u[fiiranuen : 

l\Jed l,iirna av i\lumetal ...... Kr. 14: 50 
)led kiirna a \' Radiometai . .. ) 12:-

Aterförsiiljare antagas. 

log, W, LINDSTRÖM 

Spe tsgatan 3 A, 2 tr., Hagalullll. 
l" 

BYTBN OCH FURSXLJ.NING&R 

Under denna rubrik lnflIraa radallnonaer IDI 
ett prl. aY kr. 2: I!O per rad. Annonstn>_ är 
avsedd endast lör amatllrer oeh flIr en.taka 
rönlilJnlngar. F1rt1lOAnnonllClr mAat<! hänvbaa 
till vl\ra övrip annon.lormat. 

Till 8alu: Amer. marin C'V-H,intlnre, 'I'BW3, 
837 som hög-stabll VFO. s \'Hngkretsen a" för· 
sllHad im'ar , mlkroins tiilln., 837 som dubb
lure, 803 som PA. All-band P .\ -tanIL 'l'li cker 
3-18 !IlC. !lIed glöd oc h l.>I us t rato men utan 
likr . lnput ma". 2()()() "DC 175 mA, 000 VDC 
200 mA. 1 sut. r eservrör . Ka D mYCke t Hitt 
" lIpressnrmoduleras . Pris 700: -. 1 st. SCR
274N mcu några r esen ' r ör. mike och fjiirt°
lllanÖyerkablar . Pris 710 : -. 1 st. Yirereco rtler 
mcd lllil, ~ oell 51/2 tlm. t.r ll. /l, pri s 780; 
::)yur tIli "SnablJ artul''', d. t. k. r. " . IL 

Till Sillu : l' ra!lkmottaga re, lIalll crattcr 8-3S 
32 Mc- ;)5Q Kc med 71/2" sel'. högtalare . J20 
y a ll,tröm . gl. handspridn. IH\ surskIld skula. 
::),-ur t!ll "2.;;: -- l,r." , d. t. k. f. Y. h. 

Till salu: PYl'il llUl,::pwto(onhnuu falJl'iI~81l,\'1l 
1/-,1" pUIJpersbas 1200 rot IHi plusticspole m ot 
]lostWrskott kr. 17 : - . :l st. !Jnrtu{-ritt. 1<'r",k,·. 
1500 pps vid 77 Cm. per sck. l'aragnc &. C :n. 
~ollentuua. 

Till ,uln: Ualll/TllfLer motl ell ~-40 pl'is 
400: -. E" entll ellt kan byte mNI ny bilradio 
di skute ras . Tel. 16 !)161. T. 1<'lInck, L : Il ,''s 
liden 13, GÖtc lJor~· . 

TlII sl1lu: BC 3~.s Q uiltan . lut.en . Pris 650 : 
eller bud. Smr t ill "DX", d. t. k. f. ,'. b. 

Till sulu: Ny enge lsk ha udspelare . strålan,lc 
Ij u d I"'alltet. Pris \lOO: -. SYllr till "Symfonic" , 
t!. L. k. f. v, b. 

TIU s ..lu: Hembygge! super 8 rö" med t o
rotor-system tör 10, l:), 20, 40, 80 m .-handen 
sam t UF-step; 1000 kel s mellanfrcl,v. S-meter 
uttag (iiI' ltögtal fl re och hört~ Ie ton. B III h;-t. 
"Sl15BRJ" Stig I~lang, Norra Rlug\'iigen 35, 
Vä ste"i.. . 

Höpe.: B egaj>;nad ''l ir e el. Tape re~ordcr . 
El. Andersson, K,-arngatan 6 A, Kristianstad. 

Prenumerera på 

POPULÄR RADIO 
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Snabba leveranser och hög kvalitet 

känneteckna fö ljande firmor 


Ur tillverkningsprogrammet: 

Kristallmikrofoner 

Dynamiska mikrofoner 

Pickupinsatser 

Mikrofonstativ 

Långspelande nålar 

) ANN!CY fRANC! {[SjEIRI~ 


C: IE GENER.LE DE ETROLOGIE 
Ur tillverkningsprogrammet: 

Signalgeneratorer 

Mätbryggor 

Universalinstrument 

Rörvoltmetrar . 

Rörprovare 

f LE I G R 010 (DEVELOP E lSJ LTD 
. Ur tillverkningsprogrammet: 

Tidaxelaggregat 

Stimulatorer 

Elektroniska räknare 

WRIGHT & E IRE LTD 
Ur tillverkningsprogrammet: 

Vibratorer 

Deta ljer till bandapparater 

Keramiska omkopplare 

Mellanfrekvenstransformatorer 

Lågfrekvenstransformatorer 

Vi stå gärna till tjänst med prospekt och offerter 

GEN ERALAGENT FÖR OVANSTÅENDE FÖR ET AG : 

• I~Z!i1 AB BO PAL BLAD :!!I " frlri II 4.& :! :i (\ "'I ". 'ufl.holln 

http:GENER.LE
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Colvern är BI'ittislm IIlII)eriets största fabrik föl' tilh'erl" 

lIiJlg a\' trfllllillllade potenUomet.rar 01'11 \'adabla 11101', 

stäm!. U\'aJit,l't smässigt stå r Coh'enl på högsta ni\'å 01'11 

Coh'erll produlder am'äl1l1as inom radio- ol'h telefonilldll

strien över 11I'Ia , 'iirldl'lI, 

Col\'('1'I\ l)olentiomt't1':lI' tillw-rlws fl'åll l watt Ull rä waUs 

belastning samt: IIwll linjär ,-111'1' semilogaritmisl, IWr\'a, 

Stalldardpotelltiometrarna ha 1'11 toleralls :1\' ± 10 u/ u, 

Prl'(' is iollspotelltiometrarn:1 lUllIIla, levereras med ell to-

leralls :n' ± 0,1 "/0. 

Col\'erll potentiomeh'ar lIllIIIIa levereras 1-, 2- 01'11 :~ -

gallgade salUt med alla olika axelliingdt'l' ol'h motst:lnds

\'äl'den_ 

Ny engelsk katalog utkommen, sändes till intresserade på begäran, 

T i J I v e r k a r e: 

COLVERN LIMITED Romford, Essex, Engl. 

Generalagent för Sverige: 

Ehrensvördsgatan 1-3 Stockholm K \1 GÖSTJ\ B.\CKSTRÖ l Tel. växel 540390 


