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Den alltmer till skyndande Vå P M tycks ha. 
väckt lösarkäm;lorna pli allvar (detta skrives 
21/4) , ty det ins trönIInar fl er och I1 er lösnin
gac Och elt fl f' rtal prohlemför~l a g har de~s

utom inkG~fI1it. 
Likström kan inte längre tacb lösarna sär

skil t föl' ros och ris och rlt;l är han ledsen för, 
men gjorde han det skulle problemsidans per
sonkontakt bli ännu långrandigare än radio
tuppens på onsdagsmorgnarna. Li.kström är 
emellertid lika glad för varj e personlig !ivo
yttring som medföljer lömingam6, nu som 
tidigare. 

Och så en sak till. De lösare som är kapab
la att klara av den svåra uppgiften få inte 
vara med och tävla om priserna för lätta upp
giftens lösare! Så i vissa fall är det onödigt 
slöseri både med blyerts och grå celler. 

Efter presenterandet av dessa spelregler gå 

vi rakt in pli lösningarna till problem 4 A och 
B. 

I problem 4 A hade Ludvig, mörtögon gjort 
en dubbel bakläng s s,t1toIllortal av häpnad 
iiv r att säkI-ingen till kondensatorn längst till 
vänster i fig . l återhördadcs till de sälla j ak t
markerna, då genomslag inI räHade i nämnda 
kondem-ator. 

Ett drygt tiotal lö,are har dock på ett till
fr cdss tällanJc sätt förklarat vad SOIll inträffat, 
och Likström väl jer slumpvis bland dessa oeh 
hittar H elmer ÖSlgård fran Lappträ"k i Fin
land, som resonerar så här: 

Vid kort,lutning av nämnda kondensator 
blir strömmen från nätcl 1331/3 mA, och 
denna räcker ej till för att lösa ut räkningen. 
Men de tre heja kondensatorerna ha till sam
mans ett energiinnehåJl = 3 Ws, som kommer 
att urladdas genom ett motstånd, vars resi

stans är huvudsakligen sähingens, och då 
torde strömstyrkan väsentlig t överskrida 200 
mA, varför säkringen smälter. 

I problem 4 B hade vi lämnat vår högteore
ti "ke, elektriske doktor i djup begrund-an 
framför kalodstråleoscillografens skärm. Fra
ga n var vilken fi gur får man om man på ena 
plattparet lägger spänningen U = Uo sin OJt och 
på andra plattparet = Uo . sin 2wt. 

Denna uppgift har behandlats av ett tjugo 
tal lösare, av vilka dock ty värr en hel del en 
dasL gjort en geomctri,k konstruktion av kur" 
\-an, och detta var inte Likströms avsikt. A\' 
dem, ;;om räknat ut ku"rvans ekvation o "h där
av kunnat upprita densamma fan gar Lik
ström slumpvis in Tore Damsten i Helsing
fors. (Lik -tröm skulle tydligen ha tippat bIa
vitt denna vecka). Lösningsg ngen är ungd,ir 

följande: 
x =U ' sin (uto 

0WOV 

S S S : ~~ ~ ~ ~ ?n 
TcJCJCIc o 

5= $äkring ecc rnA 
C= SOjLF 

Fig. 1. 

(Forts . på sid. 23) 
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Populär Radio kostar: 


Helår 12:50 


Halvår 6:75 


Populär Radio, Box 3221, 


Stockholm 3 
 j
Postgiro 196564 

\.~

DET ÄR EN FRÖJD 

~ NÄR KUNDEN ÄR N~JD 

- det får ,-i ofta erfara un

der vår dagliga kontakt med 
skickliga servicemän runt 
om i landet. 

Det beror kanske främ st på 
det rika urval av god ser

vicemateriel och andra elek
tri ska ar tiklar vi ha ett er" 
bjuda dem. 

Därför tye kPr vi det är na
turligt, a tt ä\ cn !\i kontak

tar oss och får n ' gra goda 
tips för kompletlf 'ring av Ert 

lager. Skri," eller rin g redan 
i dag! 

WÄllGRENS 
Göteborg 2 

Telefon 174980 (Växel) 
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BRITTISK RADIO IIIBJUDE,R ER 

Vet Ni, att året!> radioutställning i London blir den största utställning världen 

någonsi n skådat av radio, television, telekommunikationer och elektronik. 

Utom den omfattande serien utställningsföremål, som kommer att visas, kan 

besök för inspektion av installationer i arbete ordnas för in tresserade gäster. Särskilda 

anordningar har vidtagits för att kunna välkomna ett rekordantal utländska besökande. 

Ämnar Ni komma? Det är i år mycket stark efterfrågan på hotellrum i England, varför 

det är rådligt att bestäIIa biljetter oeh hoteIlrum i god tid . 

EARLS COURT· LONDON 
28 augusti - 8 september 
Broschyrer m~d informationer kan er,, (j lla.r 'rån 

THE RADIO INDUSTRY COUNCIL' 59 RUSSELL SQUARE . LONDON wct . ENGLAND 

T, 'egramadress: O/DAR/ON. WESTCE ,VT. LONDON 

----------------............1I3<~J:E3~~jCl3~~jtl3t(.~41I[~!~]JI~·,.EOf~"ldP~E~~)fEaJCI..............----~----~~ 


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

Isolations- och jonisationsprovar~e modell 732 

Instrumentet användes för att fast
ställa spänningsgränsen där läckning 
inträder i isolationsmaterial, kablar, 
transformatorer, kondensatorer osv, 

• Provar utan att förstöra 
• Kontinuerlig spänningsreglering 250-5000 volt 
• Instrumentet ofarligt trots den höga p tOV

spänningen 
• Läckningen avlyssnas i högtalare eller hör tele

fon samt indikeras å ,.elektroniskt öga~ 
• 	 Belastnings-, spännings- och strömkurvor med

följer varje instrument 

D etaljerade uppgIf t r 	 K UI1 g. llg .ICIIl 3"' , 

uch offel'I IrQ'" 	 Stockho lmllektronikllirn~m~rnij
gc" cr a JUf(ll llfe" 	 ,d, 2.1 62. 90 

\ 



INSPELNINGSMOTORER 


MI.' DRIVMOTOR 4-pollg. 38 watt . 220 volt växelström, 
1500 c/ m . Axcldlumeter 6 mm ... . ....... .._. .. . .. . .... . ..... .. . ........... Kr. 60: 

Butterflykondensatorer 2 XI0 pF . ......... . ....... . .. ....... . .. .. .. .. .. .. .... .. 4: 60 
llliniatyrgangkondenso.tor l Xl00 pE' .. .... .... .... ... . .. ................ .. D: 20 

Miolotyrgllngkondensator 2><100 pI~ . .. .• . .... .. . .. .. . ... . .. . ........... .. !):
Telegrafnyckel, förlliimllgt svenskt fa url1<n t , stii llbar och 

förse,ld med finsilver kontakter .. ...... .... . .. .. ... .. . .. . .. .... . ..... .... .. 21: »O 
Telegrafnyckel, tysk arml'lllodell Inb y ggd I kli pa, stiilluar 

och försedd med sUverkontakter. AnslutnIngssladd . . .... ..... 211:
Telegrllf.llyckel, samma som ovnnst"ende men I enklare ut

förande ... ... ...... ...... .................. ...... ........ .. .. . . .•... .... ..... ........ .. 111:
Telegro.fnyckel, l enkelt utförande lämplig för nyuörjnre och 

80Ul övning_nyckel.................. .............. .... ... ... ...... .. .......... .. D:-

SkruvmeJslar med Isolerat skuft 12 eln . . .................... ........ ... .. 1: 10 
1G " ......... . .... . ..... .. ... . . ... ... .. l: 110 
17 " .... ............. . ............... .. 1: 71i 
22 .. .. .. ............................. .. 2:-

Trlmnyckelsllts. ueståenue av 3 nycklar, med {; olLka mutter
dime nsioner och 1 ~l\: ruvnwjsel ..................... . . .... ... per sats " 6: 

Teslpi.sno..r . .. ... .. . ............. . .... . .... . ............ . ... .. . .. . 0.0 ••• •• l-er sats " :1 : -

Testlaml'" I pennlllodeIl "'1«1 elips [ör fastsattnlng i vast
ficka, liimplig rör varje serviceman .. ... . .. ... . ........ . ..... .. ... ..... " 7: 50 

Ch.....i"borr !iir upptagande av h ill i nlumlnlumpliit, stall 
bar fr,ln 24-00 DHll- ' ............................................... 8: 30 

Liippmlkrofon. amerikansk armemodell 11:M 

Sf.rullolLkrofot1, amerikansk armeluodell ... .. . 11:50 
Jlörtelefoncr m eu öronproppar. cngcl~k Ul'll\ctouuell ......... 19:0.0 ., 

Siindarkondellsator. 200 pF 3.000 volt ...... ........ .................. .... .. 32:

Q-max hålpunch nu i lager 
Nedanstdendc (limeusioner f innes: 
53 mUl ............................................. .. ................................. Rr. 27: 75 
44 nllO .......... •................ . ..... . ... . . . _ .... , • . • .. "., ... •. ... •.•. •• .• •• •..•... " 
38 mm ............ .. ..................... . .................................. . .. . ......... 
32 mm .... .. .. .... ... ......... ...... .. ........ ...... ................ . .. . .... .. ..... 
29 mill ..... . . ... ... . . ........................... . ..................... . .... . ...... . .... lO 

25 n11l1 •• 0 ....... . .... . . . . .. ...... . .. .. ...... ... . ......... .. .. .. . ........ . ... . ... . ...... " 

22 mm ............ .. .......... . .... .. ..... .... .... .. ................................... 
19 mm ....................... .. ............................................ 
1G fllln ................................................................................... 
20 mm k\'fulratiskt h,i! ........ ................ ... .. ... ....... ........ .. ... ..... .. 
Sexkantsuycklnr för 16, 19 och ~2 mm ................................. " 


för öVl'iga ditu. ...... ....... . . .. .. . . ..................... " 


14: 2» 
14: 211 
14 : 2u 
14: 25 
14: 26 
11:
11 ,-· 
11:
21: 	7;; 
1: 
l: 25 

Allt mellan antenn och jord 


;)IC J)ltlY~WTOR . 4-poli;;. Ii ;)1D Å'l'ERLIND N INGSJ\IOTOR . 
watt, omkopplingsbar 100/125 e l 2-pol1g, 220-i40 volt \·ä " elstl·öm. 
ler 200 250 \'olt \'iixelström. 1400 Startmoment 0.17 kg/cm. Axel
\'/m. Sturtruornent 0,22 k;;/cm. tliameter 4,8 l11Ul ...... I~r. 30: -

Axellliumeter 4.8 mm. Kr. 40: 

SPECIALEHBJUDANDE \ 

NÄTTRAN8FOR~IATOR. 

Prim.: 110-127-150-220-240 volt. Sek.: 2X325 V 110 mA. 
G.3 V 3å. 5 V 2A med uttag för 4 V. 15 V 0.2.\ ... Kr. 36:

Krlstl,Uer 100 I(c. Faur. BLILEY och ReÄ. per st. .. 36:
Panelinstrument, 0-1 mA 2" . ..... ........ ... . . . . . . ...... .. . .. 28:
Punelillstruo16ot, 0--200 IlIÅ 2,5" . ........... .. .. ... ....... I, 18:

Keramiska 100 pI" 3000 VW .................. .. .. .. 

5: 00 Jkondensatorer wo pI" 3000 vw .................. .. .. .. 6: 711 


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

PRAHN .MATERIAL 
i\Uo' tl'au~forllJatorcr 110. 417. 1 GOO Ke ...... per st. J{r. 12: 

Sugkl'etsur 110, 447, 1600 Kc . ....................... per "t... 6: 
Spilrrl<retssr 100. 447. 1 GOO K c ..................... per st. .. 6: 
nento~c illutorer 110. 447. 1 600 I{c .... .. ......... [ler Ht... 8: 25 

UKV dro"slar 1,25, 2.5. 5 . 10 m .. .. ............ . . per st. 2: 75 


RF drosslnl' miniatyr. dlmcns.loner: 15X16 mm. 
50 "H 4: -.250 /,H4: 25. 1 mR II: 25.2.5 mll G: 2a. (; mIl 

7: - . 10 mR 7: 25. 

MIkrokondensatorer med 6 mm axel. FlSrsllvrode 

kapucitet 

I 
plllttavst. 

I 
Med 1 

IpF 
ID = Cl uh:eIt keramisI, 

D ~ dubbelt gavelplatta 

Med 2 
keramiska 

gavelplattor 

3 D ti: 6: 75 
2X3 D - 8: 
1G E 5: 75 G: 25 
1U D 6: (lO 7: 25 

2 X15 ] iJ - 8:
30 El G: G: 75 
30 D 7: 8 : 

2X30 E - 8 : 50 
GO E 6: 75 7: 50 
GO D - 9 : 

2 XGO E . 10 : 
120 I~ -  8: 25 

I HO 
180 

M 
I 

. -
E .  II 

9:
1): 

Nyhet Crå·n Pruhu: 

lIlF transformutor t.yp B miniatyr, ,limellsloller: 
20X20 mm, höjd 50 lUm, 110. 447, 1600 Kc ......... pr st. Kr. 11: 

Nyhet! Hunkontukt för 75 och 150 ohms bandknbel ........ . .. 1: 10 
Honkontald. till o \·unstäende. för chassiemontage..... O: 45 

Nyhet! Slu(ldkontnkt 7 stift passande till 7 -poJ. miulatyr
rörhiilIare . ..... .... .. ...... ... ...... .... ........ ...... .......... ... .. " 2: 50 

ELFA RADIO & TELEVISION 

Holländargatan 9 A STOCKHOLM Tel. 2078 14, 2078 15 
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POPULÄR RADID 

TIDSKRIFT F Ö R R A D I O TELE VISION 

Bocken som trädgårdsmästare 

Som redan omtalats i POPULÄR RA
DIO tillsattes för någon tid sedan av 
kommunikationsministern en grupp sak
kunnigal med uppgift att undersöka b1..a_ 
de ekonomiska förutsättningarna för in
förande av television i Sverige_ Den 
omedelbara orsaken härtill var, att Te
legrafstyrelsen hos riksdagen begärt ett 
anslag på 2,2 milj_ kronor för inköp av 
televisionsanläggningar2_ Så mycket 
pengar ansåg kommunikationsministern 
inte att staten utan vidare skulle punga 
ut med, innan man fått klart för sig dels 
vad samhället skulle ha för nytta av te
levisionen och dels vad det skulle ha för 
ekonomiska konsekvenser för landet på 
lång sikt. 

Kommunikationsministerns åtgärd att 
söka få TV-problemets ekonomiska och 

De sakkunniga är följande : riksdagsmännen 
A Olsson (ord fö rande ) och O A ehlstedt, 
kanslirådet O A Bergner, vidare ekonomidi
rektören Erik Mattsson från Radiotjänst; ci
vilingenjör H G Nyström (ordförande i ve
riges Elektroindustriförening) och byrådirek
tör E Esping från Telegrafstyrelsen_ 

'Se POPULÄR RADIO nr 3/ 1951, sid_ 9. 

andra förutsättningar belysta är givet
vis fullt i sin ordning; ingen kan rim
ligtvis ha något att invända mot att en 
ansvarig medlem av regeringen innan 
han tillstyrker anslagsäskande, som kan 
beräknas få vittgående ekonomiska kon
sekvenser för samhället i framtiden, för
anstaltar om åtgärder för att få förut
sättningarna för statens medverkan i te
levisionen klarlagda_ 

Om de tillkallade utredningsmännens 
arbete är hittills endast känt att man 
börjat överväga att resa över till Eng
land för att där enligt vad ordföranden 
i kommittt~n, riksdagsman A Olsson i 
en intervju i Dagens Nyheter den 4 
april meddelat »- studera televisionen 
i det land, där man kommit längst med 
televisionsexperimenten ( !) i Europa-»_ 

Till detta märkliga uttalande är en
dast att säga, att riksdagsman Olsson 
måste vara en ytterst försiktig karl, när 
han endast vågar tala om televisionsex
periment i England, där ju televisionen 
infördes 1936 och där i dag 500000 
TV.lyssnare har glädje av fullödiga pro
gram 4-6 timmar varje kväll. 

O C H ELEKTRONIK 

Att kommitten kommer att utreda frå
gan med utomordentlig försiktighet 
framgår också av, vad riksdagsman Ols
son säger i fortsättningen av intervj un: 
»- Vi tänker inte forcera arbetet, ty vi 
måste först invänta resultatet av dyr
bara tekniska experiment, som pågår i 
Amerika_» Att det måste vara färgtele
visionen som spökar torde vara säkert, 
då den svart-vita televisionen knappast 
längre erbjuder några problem_ 

Att kommitten under sådana förut
sättningar bör få god tid på sig är all
deles klart. Något definitivt avgörande 
i fråga om det bästa systemet för färg
television behöver kommitten inte be
fara förrän om några år, och då har 
man nog kommit en bit på väg i fråga 
om den stereoskopiska färgtelevisionen, 
vilket bör ge kommitten andrum ytter
ligare några år. Sedan lär man väl kun
na leta upp ytterligare någon förevänd
ning att slippa på aUvar ta itu med pro· 
blemet om förutsättningarna för televi· 
sionens införande i Sverige! 

(Sch) 

5:6 
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·AKTUEllt 

Tyska televisionsplaner 


Sju tele\'isiollssällllare, därav 
två på 10 k''', 1101I1IUC1' - om 
allt går efter bcrälmillg - att 
tas i brul< under 195111952 i 
Tyslda.Jl(l. 15 miljoner tyslmr be· 
rälmas i slutet av 1952 ha möj· 
ligheter a.tt ta in 1.'V·program 
frän Hamburg, Franl,furt Odl 

Berlin. 

TV I VÄSTTYSliLA~D 

De försök med TV-sändningar, som 
under någon tid anordnats a lord west
deutsche Rundfunk (NWDR) i Ham
burg!, har pågått med sändningar tre 
dagar i veckan. Dessa sändningar har 
givit värdefulla erfarenheter och tiden 
anses nu vara mogen för en utökning av 
försöksdriften till Hannover, Berlin och 
Ruhrområdet. Vidare räknar man med 
att en väsentlig utökning av sändnings
tielen skall komma till stånd. 

För 1952 planerar NWDR att sätta 

l Se TETZNER, K: Televisionen startar 
Västtyskland_ POPULÄR RADIO nr 12/ . O. 

Fig. L Från lilla TV-studion j Hamburg. Det 
är Goethes »Vorspiel auf dem Theater», ~om 
spelas in. 

6:6 

Av Karl TeLzner, Emden 

drift dels en lO-kW·sändare p å 200
lVIp/s-bandet i Hamburg och en liknan

de sändare i Langenberg i Ruhromr&
det. Vidare k0l1l111er en mindre sändare 
att installeras i Hannover och en i Köln. 
Ytterligare en sändare av ännu inte 
fastställd storlek kommer att installeras 
iBerlill. 

I Hamburg skall byggas en central
TV-studio ; varifrån programmet skall 
överföras via radiolänkar pil. decimeter
vågor, som skall färdigställas av det 
tyska postverket under sommaren 1952. 
Möjligen kommer radiolänken Ham
burg-Berlin att sta klar redan hösten 
1951. 

TRE TV-SÄNDARE I BERLIN 

Jnom överskådlig Lid kan man räkna 
med att man i Berlin kommer att ha tre 
telev isionssändare. Inom kort (se n eo 
dan) kommer sålunda en 3 kW-sändare 
tillhörande Ostzonens rundradiubolag 
att sättas in på kall al 3 (188-195 
Mp/s ). Sellare kommer dCII nyss om
nämnda NWDR:s sändare i Berlin att 
tas i drift på kanal 14 (195-202 

Mp/ s) och slutligen konuner en avame
rikanarna finallsierad och kontrollerad 
sändare RIAS att uppta sändningar pä 
kanal 6 (209-216 Mp/s ). 

NWDR:s vidlyftiga utbyggnadsplaner 
för televisionen beriiknas vara förverk· 

ligade i slutet av 1952 så att vid den 
tidpunkt omkring 15 milj. tyskar kan ha 
möjlighet att ta in television. 

TV I SYDTYSnLAND 

Vid sidan av dessa storstilade utbygg
nadsplaner för televisionen i Nordtysk. 
land och Västberlin föreligger också pla
ner lUom sydtyska radiobolagen 

. 
'.\ .~.~ P'RA"Kf'URT 

II. rR..A/'V.!I(.4: 
':.I \, 

' ... \Jr' ...... II:' AMLR,,<AN5KA 

.,., / ....." ....... ~ '-
, .. 
t~ ... : , , 

1.. _ .. _;."10 .... 1".. " 

rig. 2. Översiktskarta över planerade televi· 
sionssändare, -studios och -radiolänkar i Ty;;k
land. 

Frankfurt, Stuttgart, Miinchen och Ba
den-Baden. Frankfurt kommer sannolikt 
alt anslutas till Hamburgs program
centrum över en länk Hamburg-Han
nover- Langenberg- Köln-Hunnef 
(Ölherg Feldberg i Taunus). Dessutom 

kommer på Feldberg, som ligger i ome
delbar närhet av Frankfurt att installe· 
ras en stark TV-sändare. Programmet 
kommer till en börj an att överv~igande 
tas fråll Hamburg. Därjämte planerar 
man l viss utsträckning egna sänd· 
ningar. 

RUNDRADIOINDUSTRJENS SJUÄRS
PLåN 

Rundradioindustrien kalkylerar med alt 
kunna ansluta sig till de upplagda sänd
ningsplanerna och räknar med att upp' 
ta mottagareproduktionen i höst detta 
år. För återstående delen av 1951 kom
mer mellan 5000--10000 muttagare alt 

byggas av de tio största apparatfabri. 



kanterna i Tyskland. !lder 1952 skall 
produktionen stegras lill 25000
50000, och omkring 1957 räknar man 
med alt produktionen skall vara uppe i 
2 milj. 11I0ttarrare per il r. Naturligtvi~ 

är dessa planer mycket beroendc av Ytt

re olnständigheter, politiska, ekon 0

miska osv., och likaså är planerna be
roende av, 001 råmaterial kan erhållas 
i tillräcklig mängd. Befolkningens köp
kraft kommer också in i problemet som 
en ytterligare osäkerhetsfaktor. 

Man räknar med alt priserna fdm 
början kommer att hålla sig omkring 
1000 RM för en hordsmottagare, men 
man hoppas att kunna sänka priserna 
väsentligt. 1 000 RM är i dagens läge 
mycket pengar för genomsnittstysken, 
och då dessntom avbetalningsförhållan
dena inom rundradiohandeln sannolikt 
inte kan komma ifråga inom överskåd
lig tid, är detta i nuvarande läge det all
yarligaste problemet. 

»LlNJETALSTRANSFORMATOR» 
LINDER ARBETE 

Man har ocksfi diskuterat de problem, 

som uppstått genom att man i Europa 
gått in för olika televisionssystem. Som 
bekant har engelsmännen hållit fa t vid 
sitt 4005 linj ers system, under det att 
fransm~innen är fast beslutna att gå vi
dare med sitt system med 819 linjer. 
Mot dessa länders system står det väst
europeiska televisionssystemet med 625 
linjer. Man är rädd för - och säkert 
med rätta - att det internationella pro
gramutbytet vid television av finansiella 
grunder är myoket viktigare än för 
rundradion och att detta utbyte mycket 
starkt försvåras genom aU det förelig
ger så många olika system i Europa. 
Det har emellertid kommit fram, alt man 
i Tyskland synes ha löst problemet aU 
på elektronisk väg utföra omformning 
mellan televisionssystem med olika lin
jetal. Närmare uppgifter om dessa högst 
intressanta anordningar föreligger emel
lertid ännu inte_ 

TV I öSTTYSH:LAND 

Beträffande läget på televisionsfronten i 
Östtyskiand är det känt, att man där ta

git upp tillverkning av bildrör och spe· 
ciairör för televisiollslI1ottagare. Bildrö· 
ren tillverkas i allmänhet som direkt· 
ynsrör med en diameter mellan 17 och 

30 cm. Vidare är det känt, att man bör
jat framställa projektionsrör med CH 

anodspänning på 50 k V. Bland direkl
synsrören märks ocks-å en ny typ av 
rektangulära rör 22,o5X2S,S cm. Vidare 
lär man ha lyckats framställa superiko
noskop med en ljuskänslig yta på 12,5 
cm2• Enligt uppgi-(t skall detta rörs ma
ximala känslighet ligga omkring 0,4S,a 
under det att strömkänsligheten hållcr 
sig omkring 20-40 pA/lm_ 

IOstberlin håller man just på med 
att i nstallera en televisionssändare med 
2S0 W utgångseffekt. Denna s~indare 

kommer emellertid sedermera att utLy
tas mot en på 3 kW. En stor TV-studio 
har imättats vid Berlin-AdlershoI. vars 
omfång i fullt utbyggt skick kommer att 
bli av samma storleksordning 80m den 

nya engelska televisionsstudion i White 
City i London. Ytterligare en tele\ritiiolls
sändare kommer att installeras i Leipzig, 

under det att en tredje kommer att sät
tas upp på högsta bergstoppen i Harz
bergen, nära zongränsen mellan Öst- och 

Västtyskiand. Stationerna kommer att 
förbindas med TV-studion i Berlin ge

nom radiolänkar. 
Utvecklingsarbetet j Östtyskiand p,t 

detta område är emellertid starkt försvå
rat på grund av personalbrist, i det att 
de flesta kvalificerade ingenjörerna eller 

teknikema har givit sig i väg till Väst

berlin eller Västtyskiand. 

Ostzonens TV-teknik har baserats pil 
det europeiska televisionssystemet, vil
ket f. ö. också är fallet i Ryssland och 
Tjeckoslovakien. Utvecklingen på detta 
område i Östtyskiand domineras starkt 
av politiska motiv. Man får därför inte 
förundra sig över, att storprojektionssy
stem har tilldragit sig särskilt stor upp
märksamhet. Ännu 1950 använde man i 
brist ,på Schmidt-optik, som inte kan 
framställas i Östtyskiand, ett linssystem 
med hög Ij usstyrka som försatsobjektiv. 

Beträffande produktionen av mottag
ningsapparater föreligger motstridiga 

uppgifter, men det förefaller som det un-

Fig. 3. Chass i t till en av de första tyska efter 
kriget tillverkade televisionsmottagarna. Bild
rör med ca 30 cm diameter. 

Fig. 4. TV-mottagare från Osl.zonen. Motlaga
ren är utrustad med utbytba r HF-del för ka
nal 1-3. Kän. ligheten ca 2,50 mikrovolt. 

Fig. 5. Filmavsökare med kontrollapparatur 
(till vänster>. impulscentral och kontrollmot
tagare (till höger) tillhörande NWDR:s an
läggningar i Hamburg. 

der detta år kommer att framställas ca 
50000 apparater med en bildyta av 18 
X24 cm i två fabriker inom Östzonen_ 
Dessa fabriker effektuerar huvudsakli
gen order från Ryssland_ 
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TILlYlilON 

Subjektiv kvalitetsskala för 
televisionsbilder 
Av tekn. lic. Björn Nilsson 

I framtiden kommer det sannolikt att 
visa sig önskvärt att kunna inordna det 
subjektiva bedömandet av bildkvaliteten 
i en allmänt antagen skala. Speciellt be
hövs en sådan gradering för i,nstallation 
av mottagare samt för långlinjeförbin. 
delser. Bildkvaliteten vid television är 
emellertid ett mångtydigt begrepp och 
därför kan man knappast sammanfatta 
alla bildegenskaper i en enda skala. Gra. 
dation, upplösning, Ij ustäthet och geo· 
metri kan någorlunda objektivt faststäl· 
las på ett provmönster. Inverkan av vis· 
sa regelbundna störningar (ekon) och 
slumpartade störningar (från atmosfä· 
ren, rör och kretsar) är däremot svårare 
att mäta och där behöver man möjli
gast nyanserade subjektiva omdömen. 
Den tänkta bildkvalitetsskalan är alltså 

visat sig följa felfördelningslagen, var· 
för två gränsenheter motsvarar 91 ,1 % 
av rösterna och tre gränsenheter 97,8 % 
av rösterna. 

Förutom denna jämförelsemetod an· 
vänder Mertz m. n. en mera direkt me· 
tod, där televisionsbilden, försämrad av 
ett eko eller brus med kontrollerad nivå, 
direkt bedömes i en 7 -gradig skala, som 
är känd av observatörerna. Bildkvalite
ten varieras i oregelbunden följd, och 
observatörerna får alltså säga vilket kva
litetstal varje bild skall ha enligt deras 
bedömande. Skalan framgår av tabell 1. 

Hela denna skala från l tiII 7 visar sig 
vid 2,us eko omfatta ca 25 dB räknat i 
störningsdämpning. Ögats känslighets. 
gräns är ca 2 %, dvs. en störnings. 

Tabell 1. Subjektiv kvalitetsskala för televi
sionsbilder. 

Grad 

l 
2 

3 

4 

5 
6 
7 

BildkvaJitet 

Störningen ej märkbar 
Störningen nätt och jämnt 
märkbar 
Störningen märkbar, men 
obetydligt försämrad 
Bilden försämrad men ej 
otydlig 
Bilden otydlig 

bilden 

Bilden knappast användbar 
Bilden oanvändbar 

dämpning på ca 35 dB. Stegen mellan 
två kvalitetstal visar sig vara konstant 4 
dB och motsvarar ungefär en gränsen
het. Mertz har gjort omfattande jämfö
relser mellan de två kvalitetsenheterna 
och kommit till det resultatet, aU över· 
ensstämmelsen är relativt god. Använd· 
ningen av skalan kräver emellertid, att 
observatörerna är relativt tränade i 
bildbedömning, men skalan är också 
främst avsedd som ett uttrycksmedel 
mellan telev isionstekniker. 

närmast jämförbar med den gradering 

av ljudstyrka och störningar, som an· 
vändes vid radiokommunikation. En 
subjektiv värdering av televisionsbilder 
har behandlats av bl. a. Baldwin 1 och 
Mertzg

• 

Baldwin och Mertz använder båda en 
jämförelsemetod, där en på olika sätt 
försämrad televisionsbild jämföres med 
en likadan direktprojicerad bild av va
rierande fokuseringsgrad. Fokuseringen 
inställes så, att de bäda bilderna bedö
mes ha lika kvalitet. Kvaliteten på tele
visionsbilden kan bedömas antingen ur 
fokuseringsgraden eller ur röstetalen vid 
jämförelse mellan bilderna. Därvid mä
tes i grällsenheter (liminal units). En 
gränsenhet anger, att 75 % av åskådar
na föredrar en viss bild framför en an
nan. Röstfördelningen har i praktiken 

BALDWIN, M W: The Subjective Sharpness 
of Simulated Television Images, B.S.T.J., okt. 
1940. 
• MERTZ: QuaUty Rating of Television Ima· 
ges. Proc. IRE nov. 1950. 
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TV -experiment vid 

Vid NEFA har lUlder någon tid utförts 
en ,del experiment med televisionsutrust
ningar för att ge laboratoriepersonalen 
någon övning i televisionsteknik. Bl. a. 
har man byggt en liten kamera med ka
meraröret ReA 2557; dett,a har körts 
i ett televisionssystem för 625 linj er och 
radsprång. Kameraröret jämte förstär

NEFA 
kare och erforderliga avlänkningsoscil. 
latorer har monterats i ett relativt litet 
hölj e, se fig. l och 3. Anläggning har 
använts för experiment med överföring 
av television över korta 'avstånd. Härvid 
har man använt sig aven liten sändare 
på några få watt, monterad på kamera
stativet. Sändaren kommer inom kort att 

Fig. 2. NEFA:s provmönster, sett på TV-mot· 
tagarens bildrör. 

Fig. 1. NEFA:s TV-kamera med kameraröret 
ReA 5527. Överst i kameran : kameraförstär· 
karen, nedanför: avlänkningsosci\latorer m.m. 

1 



TELEVISIOlt 

DX på televisionshanden 


Att förbinuelser över långdistans 
upp till 4 800 km på freiivensel' 
omkring 50 l\tp/s kan eta,bleras 
pä\risades först av sänuareama
törerna, innan ue förvisades av 
televisionen från dessa frekven
ser. De erfarenheter som ama· 
törerna gjorde är av betydande 
intresse bl. a. med hänsyn till 
att man ur deras experiment 
lm.n utläsa en hel del Intressan
ta fakta,. som direkt lian tilläm
pas på förhållandena vid tele\'i
sionsöverföring på samma frel,
venser.1 ) 

V id mycket höga frekvenser behöver 

man endast räkna med två olika sorters 
n'tgutbredning i jonosfären - via F2
skiktet samt mera tillfälligt via s. k. spo
radiska E -skikt. Den senare Lypen av ut
bredning inträffar vid frekvenser från 
14 Mp/s upp till 80 Mp/s_ De sporadis

byggas ut till något större effekt, ca 50 
watt. Sändningstillstånd har erhållits 
f rån TelegrafstyreIsen. 

De överförda bilderna är lIIV ganska 
god kvalitet och överfö,ring med gott re-

Av civiling. fil. kand. Bengt Svedberg 

ka E-skikten utgöras av begränsade av
snitt av E-skiktet, om av olika orsaker 
bli avse"1rt starkare j oniserade än skik
tet i övrigt. De sporadiska E-skikten 
kan uppträda vid nästan varje tidpunkt 
på dygnet ehuru de stora joniserings
tätheter som ger upphov till förbindel
ser över 50 Mp/s huvudsakligen synas 
uppträda timmarna omedelbart efter 
soluppgången och kort före solnedgång
en på orten ifråga. 

TVÅ SLAG AV SPORADISKA E-SKIKT 

Sporadiska E-skikten kunna uppdelas 
i två helt olika klasser: den skärmande 

1 Se bl.a. FERELL: The "Why" oj 6-meter 
DX, CQ jan. 1948, s. 33. 

sultat har bl. a. skett till en projektions
mottagare med bildstorleik ca 1>< 1,2 
meter. Belysningen måste emellertid va
ra relativt kraftig, för att bilderna skall 
bli bm. 
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Fig. L Sambandet mellan solfläckscykeln och 
extremt höga värden fö r kritiska frekvensen 
för de sporadiska E-skikten. 

typen (typ S) och den reflBktemude ty
pen (typ R). Typ S har visst samband 
med j onosfäriska stormar och norrsken. 
Dessa medför vanligen mycket höga 
j onisationstätheter i E-skiktet i och om
kring polar- och norrskensregionerna. 
Likaså uppträder denna typ av j onisa
tion under -den första fasen .av j onosfä
riska stormar på de varmare breddgra
derna. Sporadiska E-skikt av typ R före
kommer huvudsakligen inum de tempe
rerade och tropiska områdena. Varie
rande tätheter hos dessa :-kikt uppträda 
nästan kontinuerligt under sommartiden 
i dessa trakter. Det tycks även råda nå
got slags omvänt förhållande mellan 
uppkomsten av sporadiska E-skikt typ 
R och jonosfäri ~l,a stormar och sol
fläcksperioden. Detta framgår av fig. 1, 
som visar i procent av totala tiden vid 
midnatt under ett helt år, när den kri
tiska frekvensen för de sporadiska E· 
skikten varit högre än 3 Mp/s. Vid sol
fl äcksmaximum är tydligen denna pro
cent minst - vid solfläcksminimum 
störst. 
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Fig. 3. Här är l EFA: ' TV-kamera j aktion vid upptagning av provmönstret. Kameran är 
monterad p ett s tativ, i vars nedre del är anbringat dels en förstärkare och dels en liten 
sändare på nägra f watt. 



Tabell 1. Max. användbar frekvens jör spora
diska E-skikt under sommarmånaderna 1946 
och 1947. 

1946 1947 


Datum Kl. Mp/s Datum Kl. l\'lp/ _ 


12.5 17.00 64 27.5 18.00 62 

17.5 14.00 54 28.5 10.00 68 
19.5 19.00 54 8.6 13.00 68 
31.5 10.00 64 26.6 14.00 70 

7.6 08.00 53 29.6 10.00 54 
28.6 11.00 61 18.7 09.00 61 
13.7 17.00 64 18.7 13.00 70 
18.7 09.00 60 20.7 16.00 57 

Fig. 2. T ypiska räckvidd skurvor för förbin
delser via sporadiska ' ·sk ikt (de s.må cirk
larna) r esp . förbindel er via F 2·skiktell (de 
större cirklarna). 

Medan de sporadiska E-skikten före
faller att uppträda i "törre utsträckn in <Y,... 

vid solfläcksminimum, har man funnit, 
att den maximalt användbara frekven
sen för typ R-skikten följer samma kur
va som solfläcksantalet. Sålunda kan 
man förvänta, att förbi'ndelser är lättare 
att åstadkomma på och omkring 50 
Mp/s under solfläcksmaxima än under 
soIfläcksmi.,nima. Solfläcksmaximum in
träffade under 1949. Vi går nu mot 
minimum, vilket lllträffar 1954-1955. 
I tab. l ges en sammanstäIlnin rr av de

l:> 

högsta värden av den max. användbara 
frekvensen för typ Rav spor.adiska E
skikt som observerats i Washington DC 
under somrarna 1946 och 1947. Obser
vera de högre värdena på maximalt an
viindbar frekvens under 1947 då anta
let solfläckar var betydligt större än un
der 1946. 
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FÖRBINDELSER VIA F2-SliffiTEN 

I motsats till de förbindelser som kall 
uppnås via sporadiska E-skikt har de 
förbindelser, som uppnås över F2-skik
ten ett mera entydigt samband med sol
fläcksanta let. Under perioder av sol
fläcksminimum är den maximalt an
vändbara frekvensen för F2-skiktet S~l 

låg som 16 Mp/ s. Under 1948 har man 
däremot observerat mycket höga värden 
på maximalt användbar frekvens, ända 
upp till 60 Mp/ s. 

Uppenbart är alltså, att man kan r~ik
na med två olika transmissionsvägar för 
långdistanskommunikatioll p[l dessa 
frekvenser: dels via sporadiska E-skikt. 
dels vla F2-skikt, som vid solfläcksmaxi 
mum erhåller sådan Lä thet att de får till 
r äcklig brytniJlgsförmåga för att fUllge
ra som reflekLerande skikt för dessa 
vågor. 

De sporadiska E-skikten uppträder 
vid en höj d av omkring 100 km. Räck
vidden för en förbindel se genom ett 
hopp kan därför med enkel geometri 
beräknas uppgå till mellan 1000--2000 
km. Höjden hos F2-skikten är d"remot 
inte konstant friin dag till dag. :Medan 
man räknar med att 4000 km i allmän
het är övre grän "en för ett enda F2
hopp, är det känt genom amatörefllas 
experiment, att gränsen kan ut sträc 
kas till 4 800 km. Denna omständighet 
kan emellertid förklaras a , att man i 
dessa fall har uppnått förbindelser ge
nom dubbla hopp, dels ett hopp via F2
skiktet och dels ett hopp via ett spora
diskt E-skikt. Vissa amatörförbindelser, 
som uppnåtts mellan Nord- och Syd
amerika pekar på att sådana dubbel
hoppsförhindelser inte iir särskilt säll
synta. 

I fig. 2 har inritats de olika räckvid
der som uppnåtts av amatörer i fyra 
sydamerikanska städer, Rio de Janeiro, 
Santiago, Lima och Buenos Aires genom 
ett enda hopp via ett sporadiskt E-ski kt. 
De större cirkelradiema visar räckvid
derna med ett enda hopp via F2-skikten 
frå'n några städer i SA. Förbindelser
na mellan samma städer i USA och de 
sydamerikanska städerna torde ha etab

lerats genom dels ett hopp via F2-skiktet 

och dels ett förnyat hopp via sporadiska 
E-skikt. (se fig 3 al. Avståndet är näm
ligen för litet, för att två reflektioner 
mot F2-skiktet kan tänkas ha uppträtt. 
Denna förklaring utesluter emellertid 
inte en annan, nämligen att förbindel
serna uppnåtts genom att radiovågorna 
uLbretts en avseyärd sträcka helt 111 0111 

F2-skiktet som antydes i fig. 3 b. 

TROPOSF'ÄRISK REF'RAIiTION 

Ytterligare en tredje möjlighet till lång
di stansförbindelser på frekvenser över 
SO Mp/s f öreligger nämligen genom tro
posfärisk refraktion, dvs. genom avböj
ning i skikt inom atmosfären, som be
finner sig på ca 10 km höjd ovanför 
j ordyLan. Under vi ssa förh ållanden kan 
s:'idana bq tn ingsförhållanden upptr ä 
da i denna del av atmosfären, att radio
vågor av frekvenser högre än 30 Mpj 
kan reflekteras eller avböj as. Härige
nom kan räckvidder uppnås, som betyd
ligt överstiger den optiska räckvidden. 
I sj älva verket har man observerat, att 
strålningen från en sändare på detta 
frekvensområde under vi ""sa förhållan
den kan mottagas på avstånd upp till ca 
700 km. Det är karakteristi~kt för denna 
troposfäriska refraktion att den uppträ
der huvudsakligen under sommarmåna
derna och vid vackert väder. Vidare är 
det känt, att en dylik överföring hm ud
sakligen förefaller att kunna etableras 
oftare på natten än på dagen, och att 

Fig. 3. a) Förbindelse genom ett hopp vIa F o 

skiktet och ett hopp via sporadiskt E-skikt. 
b) långdistallsförbindelse genom att radiova 
gorna fortplantats genom Fo-skiktet en längre 
sträcka. 



signalstyrkan i sådana fall oftast visar 
påtaglig höjning omkring soluppgången 
och solnedg ngen. 

Mänga gånger kan det vara svårt att 
skilja på de förbindelser, som uppnås 
genom troposfärisk refraktion över av· 
stånd omkring 300-700 km och så
dana, som uppkommer genom reflexion 
fr n sporadiska E-skiJ...1:. Mycket talar 
emellertid för, att ett betydande antal 
förbindelser som uppnått mcllan ama
törer i England och på kontinonten har 
uppnåtts genDm troposfärisk refnaktion. 

RÄCKVIDDSKARTOR 

På ' altan i fig. 5 har dragits upp 
några »räckviddscirklar», l 000 re p. 
2 000 km för reflexion gellOm spora· 
diska E-skikten för TV· "ndaren i 
Sutton Coldfield i England, som änder 
med 35 kW på 58,25 Mp/s lj udkanalen 
och 6 ,75 Mp/ , bildkanalen. Motsva
rallde cirklar har uppdragit - för TV
sändaren i P aris om arbetar med 45 
kW på 42,0 resp. 46,0 p/s. Det fram
gar av dessa kartor, att det (under som
marmånaderna ) g nom sporadisk r 
fraktion från E-skikten bör finnas möj· 
li<yheler att ta emot sändningarna från 
båda dessa stationer här i Sverige. Slut
ligen har i Hg. 4 ritats 'Upp räckvidds
kurva för troposfäri k refraktion för 
sändare på UKV i Stockholm, Köpen. 
hamn och Leningrad. 

o leo IDO 100 400 100 KM 
l ! 

Fig. 4. Räckviddskurvor för troposfärisk reak
tion för KV-sändare i Stockholm, Köpen
hamn och Leningrad. 

MOSK VA 
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~! g. 5. Rä~kvidd,~~urvor för 1000- 2 000 km räckvidd {ör reflexion genom sporadiBka E-skikt 
{or UKV- 'andare l England, Frunkrike och ]\'[o, kv u. 

Nya rör för TV-mottagar e 


I nedanstående artikel lämnas 
data för nya allströmsrör från 
Philips - EF80, ECL80, PL83, 
PL 81 och PY80 - a vsedda för 
TV-motbtgare. 

E Il ny rörserie med 0,3 A allströms· 
rör speciellt konstruerade för använd
ning i televisionsmottagar har utveck
lat · av Philips. Liksom fallet är med 
rundradiomottagare innebär llströms
drift flera fördelar, och det inte bara ur 
köparens synpunkt, som önskar motta. 
gare, som kan anslutas såväl till växel
ströms- som till likströmsnät. Även 
för konstruktören innebärallströmsutfö. 
randet vissa fördelar, exempelvis kom
mer man ifrån den stora och ganska 
dyrbara nättransformatorn , som man 
måste ha i en televisionsmottagare med 
växelströmsrör. 

Vid konstruktionen av de nya rören 
har man utgått från att man i en all

strömslelevi~ionsmottagare skall ha ca 
14 förr ör, som kräver ca 1,5--2 watt i 
glödeffekt. Dessutom krävs ca 4-5 
effektrör med ungefär 6 watts glöd
effekt. För bildröret krävs det ca 2 
watt, varför sammanlagda eH kten för 
samtliu-a cy!ödtrii dar i en dylik apparat 
uppg r lill 50-60 watt. 

För att uppnå en »strömekonomisk» 
lösning på probl met har man därför 
gatt in för 0,3 A glödström. En serie· 
koppling av dylika r ör tar vid 220 volt 
nätspänning upp 66 W, vilket ger en 
marginal för ytterlirrare till atsrör. Ti
digare fan ns det inte någon europeisk 
rörser ie för 0,3 glödström. De nya 
rören måste alltså helt byggas upp från 
grunden. Samtidigt gick man in för en 
ny sockeltyp, novalfattning med 9 an
slutnillgsstift. 

D nya televisionsrören från Philips 
omfattar följ ande typer : 
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l. högbrant bredbandpentod EF80 med 
låg ingångs och utgångskapacitans 
(7,2 pF resp., 4,3 pF) . Brantheten 
7,2 mA/ V. Detta rör är avsett att an· 
vändas i HF-steg, i blandarsteget, i 
MF-stegen för bild- och tonkanal och 
som slutsteg i bildförstärkare. Rörets 
ingångsdämpning iir 12 kohm vid 
50 Mp/ s. 
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2. triodpentod, ECLSO, avsedd att an· Fi l!. 2. l a-- Va-kurvor fö r EF 80. 

vändas dels som LF-rör+slutrör i 

l, 
t.. 

:_ 50 c.o t50 :J(YJY,:J50 

Fig. 3. l a-Vu-kurvor för ECL 80, pentoddelen. 

tonkanalen, dels som ynkseparator+ 
ynkförstärkare, slutligen också som 

vipposcillator+förstärkare för linje
och bildavlänkningen. 

3. effektpentod 	 PLSl, som slutsteg för 
linjeavlänkningsgeneratorn. 

4. bredbandpentod, PLS3, som slutsteg 
1 bildförstärkaren i de fall, då större 
utgångseffekt kräys för bildröret. än 
vad som kan erhållas från EF80. 

S. envägslikriktarrör för nätdelen (2 pa
rallellkopplade PY80 krävs i alLnän 
het i en televisionsmottagare ). Samma 
rör används även som spänningshöj
ningsdiod (»booster diode» ) i spe
ciaIkopplingar. 

- IS lit· 

Fig. 1. Blockscbcma fÖl" leh'vi,iollslnotl'agarc med Philips Fig. 4. Ta- Vg-kurva för triod
allslrömsrör. delen i ECL 80. 

TabeU 1. Data för Philips allströmsrör för televisionsmottagare. 

EF80 PLS3 ECL80 PLSl PY80 

pentod triod 

Glödspänning (V) 
Glödström (A) 

Ingångskapacitans (pF) 
tgångskapacitans (pF) 

Kap.acitans, styrgaller-anod (pF) 
Anodspänning (V) 
Skärmgall pänning (V) 
Bromsgallerspänning (V) 

allerförspänning (V) 
Anodström (mA) 
Skärmgallerström (mA) 
Branthet (mAjV) 
Inre resistans (kollin) 
Förstärkningsfaktor (för pentoder: med 

avseende på skärmgallret) 
Ekvivalent brusresistans (kohm) 
Optimal anodbelastning (kohm) 
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6,3 
0,3 

~')
1 ,,,

3,4 
<0,007 
170 
170 

O 
-	 2 

10 
2,5 
7,2 

400 

50 

1,0 


IS 
0,3 

10 
7 

<0,1 
180 
180 

O 
- 2,9 

36 
4 

10 
100 

24,5 

6,3 
0,3 

-------------~ 
4,6 2,3 
4,7 1,1 

< 0,2 1,0 
170 100 
170 

O 
- 6,3 - 2 

15 4 
2,8 
3,3 1,35 

150 

14 18 

11 

21,5 19 
0,3 0,3 

14,3 
6,5 

<0,4 
---------------

180 HlO 
180 180 

O O 
-23 O 

45 430 
3 29 
6,5 

6,5 



100 

Fig. 5. la- Va·kurva för PL 83. 

so 

Fig. 6. Belastning 'kurvor för lik
r iktarröre t PY 80 för ollka vär· 

den P' reservoarkonden atom. 

Data för de n a roren återfin nes i 
tab. 1. Fig. 2- 7 visar la- Va-kurvor 
för de nya rören. Ett e. empel på an
vändningen av de nya rör n visas i fi g. 
l som visar ett blockschema fö r en TV

mottagare. 

P opulär Radio anord

nar studieresa till 

England. 

Tiden den 28 augusti- 8 septemLer i år an
ordnas i London en tor radioulstäIln.ing, Th e 
Brili~h Radio Show 1951, om säkerligen kom· 
mer alt bli ett verkligt radiotekuiskt evene
mang. Allt vad engelsk radioindustri kan pro· 
ducera kommer att pre;enlera, på denna ut· 
ställnin g:, både radio- och televisionsutrust
ningar li ksom elektronik· och teletekniska an
läggningar. i\[an vågar nog förutset at t denna 

utställning kommer att bli min.! lika påkos
tad och av minst samma imponerande d ime n· 
sioner som någonsin tidigare års »Radioolym· 
pior». 

POPU L;\R R DIO kommer alt för sina 
läsare arrangera en studieresa till denna ut
ställning. Resan kommer au omfatta sam· 
manlagt 10 dagar, varvid deltagarna förutom 
den stora radioutställnin" 'n kommer all få 
se en del av de uts tällningar och evenemang, 
som anordnats i samband med T he Festival 
of Britain. Det kan nämna a tt på »50uth 
Bank Exhib ition » i London , en av de största 
ut ställningarna inom ramen av Festival of 
Britain, kommer även radio- och elektr onikan 
anläggningar att å terf innas i stor utsträckning. 
I en av utställningslokalerna kommer man så· 
lunda att f,1 en återblick på u t. ccklingeu i 
fr~ga om elektr i k kommunikationsteknik från 
de primitiva anordningar, som Cooke och 
Whea tstone experimenterade med fram till de 
seuaste typerna av mångkanals radiolänkar. 
Televisionens utveckling från dc första meka
n iska systemen fram till de modernaste an· 
läggningarna på omradet kommer att belysas 
med modeller och ap para ter. P å samma sätt 
kommer besökaren att bli i tillfLille att stu
dera framstegen i fråga om radaranläggningar. 

D n resa till England som POPUL~R RA· 
DIO anordnade förra året blev en verklig jät· 
tesucce ; deltagarna i denna - etl tiotal i ngen
jörer och lika många amal örer och servicemän 
- hade endast de högsta lovord och kunde 
enstämmigt intyga att re. an hade varit en 
erklig fullträff som givi dem stimulerande 

impulser och ideer. ~\1an v gar nog förutse att 
även årets studieresa kommer atl bli minst 
lika givande och intressant för deltagarna som 

förra årets. 

Pris~ t för re-an inkl. uppehåll och hotell
rum är kr 470 : - om Lå tresan företas i 3:e 
klass. För resa i 2:a klas är prise t 570: 
o h för resa i l:a klass kr 680 : - . Dessa pri · 
ser gäller från Göteborg, dä ru töv r tiIfkom· 
mer priset för järnväg bilj ett frän den ort, 
där vederbörande deltagare ;ir bosa tt. Som en 

THE 

BRITISH 


10 
SH 

LONDON 
AUGUST Z' I 9 5 I St-'UMIII I 

TELEVISION AND RADIO 

\ 

PRELIMINÄR RESPLAN 

lör POPULAR RADlO :5 studieresa till 
England 1-10 septem.ber. 

Lördagen den l l. 17 avresa fra n Gc;· 
teborg med MI 
»Patricia». 

Måndagen den 3 	 Ankomst tiJl Tilbury, 
därifrån per järnväg 
till London. Ankomst 
till London ungefär kl 
Il.. Sightseeing i Lon
don. 

Tisdagen den 4 } Besök på The British 

On sd agen den 5 Radio Show 1951. 

Torsda t;en den 6 	 BeEök på outh Bank 
Exhibition, Dome o[ 
Discol'e ry m.m. 

Fredagen den 7 	 »Ledig dag». 

Lördage.n den 8 	 Kl. 14 (omkr ing) al" 
n :sa från London till 
TilbUl) . P kvällen a 

r " a från Tilbury med 
M/ S »Pat ricia». 

Må ndagen den 10 	 K l. 8 (omkring) an· 
komst lill Göte bor:;. 

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

extra at traktion tillkommer att överresan med 
största sannolikhet kommer attt företa_ i den 
nybyggda Englands·båten »Pat riciu». 

nmälan , som är bindande, skall insändas 
snarast möjligt och senast den 15 juli till 
POPULÄR RADIO:s redaktion. I anmälan 
skall uppges vilken hyttklass som önskas. 
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FÖR LABORATORIET 

Kortsl U tning sindikator 


Kortslutna varv i Iindnillgal' 
Imo ställa till myclieu förh·et. 
Här beskrives en apparat med 
vars hjälp man kan på ett eu
kelt sätt avgöra, om det fÖI'e
ligger kortslutna varv i en lind
ning eller inte. 

Om en nättransformator vid normal be
lastning snabbt blir varm efter inkopp. 
ling till nätet, om induktansen i en sil
drossel plötsligt minskas eller om en 
utgångstransformator inte lämnar be
räknad uteffekt, har man anledning 
misstänka, att det uppstått kortslutning 
mellan varv i lindningarna i transfor
matorn eller drosseln. 

Man kan givetvis för att få kännedom 
om det rätta förhållandet r iva bort den 
gamla lindningen och linda på en ny, 
men många gånger kan detta vara ett 
både onödigt och tidsödande arbete. Om 
man hade ett enkelt och prisbilligt in
strument, med vars hjälp man kunde 
prova om det föreligger kortslutna varv 
i en lindning, skulle avsevärd tid och 
arbete sparas. I det följande skall be

Av ingenjör Stig Hjort 

PRINCIPEN 

Instrumentets princip är synnerligen en
kel, den baseras på, att en LF-generator 
svänger sämre, om en kortslutningsring 
närmas generatorns avstämningskrets 
och därigenom absorberar energi från 
denna. Om kopplingen mellan avstäm
ningskretsen och kortslutningsringen 
göres mycket fast, upphör oscillatorn att 
svänga. 

Fig. l visar anordningens princip
schema. Av detta framgår, att ett rör, 
en triodkopplad 7H7, alstrar LF-svang. 

ningarna. Oscillatorn är Colpitts-kopp
lad, vilket innebär att man slipper ifrån 
uttag på avstämningskretsens spole. 
Järnkärnan i avstämningskretsens in
duktansspole sticker ut ur bobinen, och 
det är över denna järnkärna, som man 

placerar den spole, som skall undersökas 
med avseende på kortslutna varv. Om 

en kortslutning föreligger i spolen, kom

meroscillatom att svänga Isämre eller 

kommer helt enkelt att sluta svänga. När 

oscillatorn svänger normalt, flyter en 

viss gallerström, vilket innebär att en 

ak 1k ak 

skrivas ett enkelt instrumen t av detta Fig. 1. Principschema för kortslutningsindikator med mätinstrument i galler

slag. 
kretsen som indikator. MotståndN på ;; kolim i gallerkretsen böt ökas till 
50 kohm. All skall vara A241. 

ca 
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likspänning uppträder över gallerIäc

kan. Denna spänning varierar med 

amplituden hos oscillatorn. Därav fram
går att denna spänning kan utnyttjas 
för indikering, antingen med ett instru
ment enligt fig. l eller med ett indika
toröga enligt schema i fig. 2. Denna 
spänning utbalanseras över instrumen
tet m d en lika stor spänning, som er
hålles över spänning5delare i minusled

ningen. Instrumentet nollställes med 
denna p otentiometer, då oscillatorn är 
obelastad. När oscillatorsp änningen 
minskar, när oscillatorn belastas, kom
mer instrumentet ur balans och gör tt 
visst utslag. 

Användes indiktatoröga, uttages spän
ning n över hela gallerläckan, som vi
sas i Hg. 2. 

Halvvågslikriktning tillämpas, och 
någon filtrering har inte ansetts nödvän
dig. Visserligen blir LF-signalen över
lagrad med en del brum, men detta sak
nar betydelse. Som nättransformator 
tager man vad man haver i den vägen; 
det är ju fråga om mycket liten belast
ning, varför en liten transformator är 
tillräcklig! om uppladdningskondensa
tor räcker det med en elektrolytkonden. 
satar på 8 fLF. 

OSCILLATORSPOLEN 

Hur oscillatorspolen ar konstruerad 
framgår av fig. 3 och 4. Bobinen är 
tillverkad av l mm pertinax eller bake· 
litplåt. Om man inte har passande trans
formatorplåtar till hands, kan man lätt 
klippa till remsor ur pI tklipp för andra 
typer av plåtar. Bobinen lindas full med 
0,18 EE ; det blir ca 2500 varv. Det är 

oD 
o 

'13 

18 
~ 

,.L .J 

0:1'"
"'01 

F ig. 3. Måttskiss för bobinen till 
oscillatorspolen. 

dock inte nödvändigt att slaviskt följa 
dessa data. Man kan mycket väl i stället 
ta en färdiglindad bobin till en trans
formator eller sildrosseL Oscillatorn 
svänger med nästan vad som helst i den 
vägen. Det är dock viktigt att se till, att 
man - om man använder ett plåtchassi 
- inte låter den utskjutande »tappen» 
gå genom ett hål i detta. I så fall kom
mer chassiet att verka som ett kortslu
tande varv, och oscillatorn vägrar att 

svänga tillräckligt kraftigt, vilket iir 

nödvändigt. Alla värden för motstånd 

och kondensatorer får provas ut från 

fall till fall; det enda som man behöver 

taga hänsyn till är, att oscillatorn bör 

svänga så kraftigt som möjligt för a tt 
man skall erhålla så stor spänningsdif. 

ferens som möjligt, när den belastas. 

F ig. 2. Principschema för kortslutningsindikator försett med inc!ikatoröga som indi· 
keringsimtrument. AZl skall vara AZ41. 

18• 3 

Inkölade ~rcnsFor· 
mQlor-plölor löngcl 
l8mm 

Fig. 4. OscillatorspoJens järnkärna. 

t\IONTAGE 

Hur detaljerna inbördes har placerats, 
framgår av fotografierna (fig. 5 och 6). 
Ohassiet (jmfr fi g. 7 och 5) är tillver

kat av 1,25 mm järnplåt och med de 

mått som framgår av måttskisserna. In

strumentet är av typ VRB12, 0-200 

IlA, fabrikat »LlWE». På framsidan av 

panelen har tillbyggts en hållare för 

oscillatorspolen med dess uppstickande 

j ärnkärna. Denna hållare har tillverkats 

av isolit. Någon särskild fastsättning av 

spolen finnes ej; j ärnkärnan styres i ett 

fyrkantigt hål i isoliten och spolen fast

tryckes mellan lock och botten. Ett gum-

Fig. 5. Den kompletta kortslutningsinclikatorn. 
En transformatorlindning är anbringad över 
kärnan för prov. 
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Fig. 6. Den kompletta apparaten med kåpa n borttagen. 

mimellanlägg har inlagts för att lindra 
trycket och hindra, att spolen rubbas ur 
~itt läge. På sidan av denna isolitlåda 
sitter potentiometern, men vilken instru. 
mentet nollställes. 

Den som tänker bygga denna indika· 
tor behöver inte känna sig bunden av 
de detaljer som förf. har anvisat. Som 
oscillatorrör duger praktiskt taget vilket 

Ch=si Ov jämpl.d~ 1mm 
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1 11 

rör som helst, pentod eller triod. Likaså 
likriktarröret : man tager det som ligger 
närmast till hands, eftersom anodström· 
men är så obetydlig, högst 10- 15 mA. 
Nättransformatorn kan vara nästan hur 

liten som helst, om endast den ger lämp· 
liga spänningar för rören. Höljet kan 
krymplackeras och förses med gummi. 

fötter. 

Kristalldetektor 

I Rad,:o Bulle/iII mars 1950 framka stas att en 
kristallmottagare, ansluten till grammofonin· 
gången på en mottagare åstadkommer en bätt· 
r e ljudkvalite vid mottagning av lokalstatio· 
nen än den som erhålles då samma station ta· 
ges emot på vanligt sätt. Orsaken skulle vara 
att avstämningskretsens flacka resonanskur"a 
ger ett avsevärt mycket större frekvensområclr' , 
an det som man får exempelvis i en super. 

'f 1l. 1.C.""""~· 

r:'t)H.,..TAd VI'" 
S~ADLlD" 

Fig. 1. Enkelt principschema fur kri,,· 
tallmottagare med kri stalld ioden 11\34. 
Kan anslutas för lokaImottagnIng till 
mottagarens nålmikrofonin tag. 

Det schema som använts vid dessa för;oök 
återgives i fig. 1. Frågan om kvalitetsförbätt· 
ringen må lämnas öppen, även om vi hysa en 
misstanke alt vinsten inte är så påtaglig. 
Schemat återgives emellertid emedan det kan 
möjliggöra en enkel lokal-»knapp» på motta· 
gare utan dylik och dessutom ge lyssnare, som 
ej vilja trimma om sina apparater, ett tips om 
hur mottagning av lokalstationen skall kunna 
ske även om denna efter ikraftträdandet av 
Köpenhamnsplanen kommit att ligga utan fur 
apparatens avstämningsområde. 
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Fig. 7. Måttskiss för chassiet till kortslutningsindikatorn . 
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MÄTINSTRUMENT 

R Svedbark: Amatörbyggt oscillosk op 

I nedanstående artikel beslIrives 
i detalj hur man med enkla me
del kall bygga ett för serviee
bruk synnerligen användbart 
oscilloskop. 

Den här beskrivna konstruktionen är 
avsedd för dem, som önskar bygga si 
ett modernt katodstråleoscilloskop utan 
allt för stora kostnader. Av denna an
ledning har -de i Sverige lättast tillgäng
liga amerikanska rören valt med un
dantag av katodstråleröret. Detta är ett 
Philips DG7-2, som också finnes på 
svenska marknaden. Detta rör är avsett 
att arbeta med så låg anodspänning som 
500--800 volt, vilket gör att likriktaren 
blir billigare i tillverkning. Kondensato
rer, likriktarrör m. m. behöver ej ha så 
höga arbetsspänningar, samtidigt som 
känsligheten blir större; avlänknings
känsligheten ökar nämligen i proportion 
till minskningen i anodspänningen. 

Ni\TDELEN 

Som framgår av principschemat i fig. 
2 har två separata transformatorer valts. 
Givetvis går det att använda en trans· 
formator, men detta ställer sig säker
ligen dyrare, enär denna då m:\Sle spe
ciaIbeställas. 

De i modeUapparaten använda trans· 
formatorerna äro av vanlig standardtyp 
för mottagare med amerikanska rör. 

ndantag är transformatorn T l vars 
glödströmslindning på 6,3 volt lindats 
av några varv, så att 4 volt erhållits för 
katodstr lerörets glödtråd. 

Den »negativa» likriktaren längst 
t. v. i schemat i fig. 2 lämnar ca 650 
volt för katodstrålerörets arbetsspän
ningar. Då det visat sig, att kondensa
torer för l 500 volts provspänning ej 
stoppa för denna spänning, har i stället 
två vanliga 8 ,uF elektrolytkondensato
rer för 450 volts arbetsspänning serie· 

kopplats. Där id blir visserligen kapa
citansen endast 4 pF, men detta saknar 
betydelse. I sj älva verket räcker det med 
en kondensator på endast 0,5 ,uF, men 
spänningen blir då lägre. Reservoarkon
densatorn har slopats, enär spänningen 
annars blir för hög. 

Att märka är, att de två sekundär· 
lindningarna på 300 volt vardera serie· 
kopplats så, att en lindning på 600 volt 
erhållits. Över lindningen ligger en 
spänningsdelare, bestående av potentio
metern R7 och motståndet R8; över R7 
uttages horisontell avlänkningsspänning, 
50 p/ s, vars amplitud regleras med po. 
tentiometern. Med omkopplaren S 2 an
slutes denna avlänkningsspänning till 
katodstrålerörets horisontella plattpar 
för frekvenskaEbrering. Anodspänning
en+650 volt är förbunden med chassiet, 

för att oscillografen skall bli ofarlig att 
handskas med, men därvid kommer ka

toden på katodstråleröret att ligga med 
ca -600 volt mot jord, varför man m s· 
te tillse, att glödströmsli,ndninrren är väl 
isolerad frå n jord. Vidare måste man 
tillse, att glödtråden på katodstråleröret 
kopplas rätt, enär katoden internt är 
förenad med ena sidan av glödtråden. 

Likriktarens anodströmsförbruklling 
är endast 1,5 mA. 

Den »positiva» likriktaren längst t. h. 
i schemat i fig. 2 lämnar ca 300 volt för 
vippaggregatet och förstärkaren; anod
strömförbrukningen är ca 25 mA. 

VIPPAGGREGATET 

Vippgeneratorn bestående av rören V 3, 
V 4 och V 5 täcker ett frekvensområde 
av 10 p/ s- 2S0 kp/ s. Med omkopplaren 
S 3 grovinställes frekvensen, oeh me
delst potentiometern R 5 finregleras 
densamma. Genom att utöka laddnings
kondensatorernas autal med ännu en på 

Fig. 1. Del färdiga oscillo kop t. 
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Fig. 2. Komplett principschema för o-scilloskopet. Katodkondensatorn fö r 6J7 saknar beteckning (R13 ) . Filterkondensatorerna 

till nätaggregatet (till vänster) 

l jlF kommer man ned till ca 2 p/ s. 
Upp till en frekvens av 50 kp/ s är det ej 
någon svårighet att få oscillatorn att 
svänga, det är först över denna frek
vens, som det blir lite besv~irligt . Av 
vikt är att tillse, att ej nagon extra ka
pacitans ligger över laddningskondensa
torern a i form av långa skärmade led
ningar o. d_ som ökar nollkapacitansen. 

Ledningen till styrgallret på V 2 bör 
skärmas. Övriga ledningar som föra 
mätspänningar bli så korta, att någon 
skärmning av dessa ej är nödvändig. 

Vippkondensatorerna C Il-C 18 
uppladdas via pentoden V 3, laddnings
strömmen varieras genom ändring av 
gallerförspänningen på V 3, ilket sker 
med potentiometern R 5. Anodmotstån
det R 18 pä röret V 4 bestärmner osc il
latorns övre gränsfrekvens, j u mindre 
detta motstånd är, desto högre kan man 
komma i frekvens, men göres motstån
det för litet slutar oscillatorn att svänga: 
göres det för stort blir lineariteten då
lig_ Mindre än l 000 ohm och högre än 
7 000 ohm bör ej användas. 

:VIed potentiometern R 20 regleras 
vippgeneratorns amplitud (tidsaxelns 
längd), samtid igt varierar frekvensen 
nli got, varför denna potentiometer kan 
användas som extra finreglering vid 
synkronisering. 
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sakna beteckningar (C j resp. C4 ). 

Vipposcillatorn lämnar en linjär såg
tandsspänning på ca 60 volt över hela 
frekvensområdet. Om denna spänning är 
för låg för att få en godtagbar längd på 
tidsaxeln, måste man kasta om koppling
en till avlänkningsplatt,orna så, aU vipp
spänningen matas in på det känsligare 
plattparet, som i vanliga fall användes 
till mätspänningen. Mätspänningen ma
tas in på det plattpar, som annars an
vändes för vippspänningen_ 

Avlänkningskänsligheten för röret 
DG7- 2 är på x-plattorna 12,5 volt 
perl cm och på y-plattorna 17 volt 
per/ cm. 

SYNKRONISERISGSANORD
NINGARNA 

Synkroniseringsspänningen inmatas på 
V 5 :s styrgaller och regleras med po
tentiometern R 25_ Vid synkronisering 
påvrides potentiometern endast så myc
ket som behövs för att få bilden att 
stanna; vid för mycket påvriden syn
kronisering trasas bilden sönder. Givet
vis måste finregleringspotentiometern 
R 5 först vara inställd så, att bilden i 
det nännaste stann'at. Allra sist kan 
lilan genom justering av potentiometern 
R 20 flytta på tidsaxeln så, att den lig
ger mitt i bilden. Vid synkronisering 

Fig. 3. Oscilloskopet sett und erifrån, 



så fall sänkas under 10 kohm. Man kan 
då erhålla en nästan rak frekvenskurva 

25mA mellan 75-500 000 p/ s med en för· 
stärkning av ca 50 ggr. 

OML{OPPLARNA 

Omkopplaren S l har följande funk· 
tioner: 

Läge l: Direkt anslutning till y.plat. 
tan (likströmsmätning) . Mät. 
spänningen anslutes till Yl' 

R1 = 25 kohm pol.·meter R
20 

= 500 kohm 0,5 'I; 

R2 = 50 kohm 0,5 IV Alla potentiometerar bör 

T Z 
Rs = 100 kohm poL·meter 
R

4
-Rs = 250 kohm 0,5 W 

helst 
samt 

vara linjära utom Rl~ 
ha isolerade axlar. 

R,; = lO kohm poL·meter Dl = LF·drosscl 100 ohm ca 
R6 = 5 kohm 0,5 W 35 H 
R

7 
= 500 kohm poL·mel ,·r 

R9-R10-R19=2 Mohm 
D

2 
= LF·drossel 200 ohm ca 

20 H 
med samma spänning som m ätspän· STYCI{LlSTA 0,5 W HFD = HF-drossel 25 mH 

ningen, förbindes kontakten »Synk» Cl' C
2 

• C
5 

_ C
O 

' C7_ C
9 

- C10 , Ru = kohm 0,5 W T1 = Nällransf. 2X300 V, 

med kontakten Y l, ej till förstärkaren , CI2 = 0,1 pF R12 =1 Mohm poL,meler 30 mA. l X5 V, 2 A. 

även om denna användes vid mätningen. 
C

3 
, C4 = 8 rlF eL·lyt. 450 V 
(i nätdelen L v.) 

log. 
R13 = 700 ohm 0,5 W \ka· 

lX4 V, l A. 
T2 = Nättransf. 2 X 300 V, 

FöItSTÄRIUREN 
C8 = 25 pF el.·lyt 25 V 
Cu =0,5 pF 

lodmoIstånd f 617) 

R14 = 100 kohm 2 W 
60 mA. l X5 V. 2 A. 
lX6,3 V, 2 A. 

Förstärkarsteget 
bestyckat med 
6 J 7, som med 

för y·spänningen är 
högfrekvenspentoden 

de valda kopplingsele· 

C13 =20000 pF 
C

I4
-CI9 =10000 

C15 =2500 pF 
C16 = 1000 pF 

pF 
R15 = 500 kohm 0,5 W 
R

16 
= 100 kohm 2 W 

R17 = 50 kohm 2 W 
R1S = 3 kohm 2 W 

S1- ~ = yaxleyomkopplare. 
l gang, 2 pol , S väg-s. 
(I S2 användes ej två lä· 
gen) 

menten förstärker 80 ggr med nästan C
17 

= 300 pF R20 =25 kohm poL·meter s= yaxleomkopplare. 2 

rak frekvenskurva inom frekvensområ· 
det 100 20 000 p/s. Högfrekvensdros. 
seln D 3 i rörets anodkrets är avsedd 

C
18
-C20 = 100 pF 

e:!1 = 1 500 pF 
C22  C23 = 16+16 ,<IF el.·lyt 

450 V 

R21 = 10 kohrn 2 W 
R22, R2S = 30 kohm 2 W 
RN =1 Mohm 0,5 W 
R25 = 100 kohm poL·meter 

gang, l polig, 11 väg,;. 

(Överflödiga kopplings· 
bleck på omkopplarna :In· 
vänd - som kopplingsstöd) 

" " 

nÄOLlNC . 

(VIPP.OKAMPL) 
c" ~1O 

O,oljiF 

x )( 

IOOpF 

Rn 
~OK 
'l.W 

'OOK 

'21 

O.oo"",F 

Rl5 '2 
(SV~K.) 

zooS! 
20H 

• 'l 

I,,,,F 
+ 

"~F 

att höj a förstärkningen id högre frek· 
\-enser. Vill man ha en förstärkare för Fig. 4. (T. h.) MIlttski" 

för instrumentets panel. 
mätning upp till 2 Mp/ s bör 6 J 7 ut· Obs.! Omkopplaren i 
hytas mot någon högbrant pentod med nedre högra hörnet skall 

betecknas »S2» ' små inre kapacitanser, ex. EFSO eller 
Fig. 5. (T. v.) Måttskiss 

liknande. Anodmotstandet R 14 måste i för instrumentets chassie. 
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1------ ---- ,, 

t4)iTIrtTACi 
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290 7' 

rtiRSl'AAKN_ --t .,70 

"I 

'7 

SYNK. 

-$

5. VIPPfR.EKVEN~I -'f f ~ 
----t------ -- ~------- -~ ---

snWMBR . ... I 1> , 
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Om skärmgallerspänning för sändarrör 


80m bekant fums flera oliJla 
sätt att 	sörja för tillförsel av 
skärmgallerspänningarna i sän· 
dare och mottagare ID. fl. appa· 
rater. I nedanstå.ende artikel 
.iämföras några olika metoder 
sinsemellan. 

Spänningen på skarmgalIret i sänd ar· 
rör kan inmatas på i stort sett fyra 
olika sätt: l) separat tillförsel genom 
särskild likriktare el. dyl.; 2) via serie
motstånd; 3) via spänningsdelare från 
befintlig anodspänning. 

I sändare är det ofta fördelaktigt med 
den separata tillförseln. Spänningen 
blir då mycket stabilare än med de båda 
övriga metoderna. En fara är dock, att 
skärmgallerspänningen kan bli tillkopp· 
lad under det att anodspänningell är 
frånslagen, vilket kan förstöra röret på 
kort tid. Det är därför nödvändigt med 
ett relä el. dyL, som vid frånvaro av 
anodspänning bortbryter skärmgaller. 
spänningen. Då det fordras både särskild 

Läge 2. 	 Anslutning via 0,1 !-tF till y-

plattan. Mätspänningen an

slutes till Yl' 
Läge 3. 	Förstärkarens utgång anslu

slutes till y-plattan. Mätspän
ningen anslutes till klämma 
märkt »Förstärkare». Spän
ningen uttagbar vid Yl' 

Läge 4. 	 Förstärkaren urkopplad för 
separat användning. Ingång 
vid »Först», utgång vid Yl ' 

Omkopplaren S 2 har följande funk
tioner: 

Läge 1. Nätets 50 p/s användes som 
horisontell avlänkningsspän
ning. 

Läge 2. 	 Vippaggregatets utgångsspän
ning användes för horisontell 
avlänkn ingss pänning. 

Läge 3. X.plattan anslutes till kläm
ma märkt Xl' Yttre spänning 
för horisontell avlänkning 
kan anslutas. 
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Av förste telegrafass. Sune Breekström (SMSXL) 

likriktare och särskilt relä med tillbehör, 
är det tydligt, att denna metod icke kan 
löna sig vid mindre anläggningar. 

Seriernotstånd är en enkel metod men 
lämpar sig mest för rör, som ha sådana 
arbetsförhållanden som exempelvis i 
mottagare. Där kan man f. ö. ofta draga 
nytta av det faktum, att rörets styrgaller. 
spänning påverkar skärmgallerströmmen 
och därmed även skärmgallerspänning. 
en, när denna erhålles över seriernot· 
stånd - det är den s. k. glidande skärm· 
gallerspänningens princip. I sändarsteg 
av högre effekt är emellertid seriernot
stånd olämpligt, när nyckling vid telegra. 
fi sker i något tidigare försteg, och detta 
av flera skäl, som här närmare skola ut· 
redas. 

Skärmgallerströmmen varierar ju med 
inkommande högfrekvensstyrning inom 
vida gränser. I tecken·mellanrummen 

MONTERINGEN 

Chassiet är tillverkat av 1,5 mm j ärn

plåt. Panelen är förstärkt med en 2 mm 
tj ock aluminiumplåt (dubbla paneler), 
aluminiumplåten anbringas ytterst, om 
man vill gravera text på densamma. Ka· 
todstråleröret är skärmat med ett j ärn
rör, detta är ej nödvändigt men under
lättar upphängningsproblemet för röret. 
Vippkon~ensatorema ha anbringats di
rekt på omkopplaren S 3. 

Observera.' Potentiometrarna för ljus
styrka och fokusering har hög spännin CT 

till j ord varför axlarna måste vara väl 
isolerade. 

Fotografierna i fig. l och 3 vi ar 
det färdiga oscilloskopet med borttagen 
kåpa. Dimensionerna äro: bredd 170 
mm, höjd 245 mm och längd 295 mm. 

Rattarna äro: 

Vänstra raden uppifrån och ned, ljus
styrka, förstärkarens ingångsreglering, 
omkopplare S l, amplitudreglering (50 

går skärmgallerströmmen ned till noll 
och skärmgallerspänningen upp till näs· 

tan samma värde som anodspänningen. 
Är nu röret av sådan typ, att skillnaden 
mellan anod- och skärmgallerspänningen 
är högst avsevärd, blir skärmgallerspän. 
ningen så hög, att anodström pressas 
fram med »våld» i teckenmellanrummen 
trots att st yr gallret har klass.C.spänning. 
I detta tillstånd går steget lätt i lågfrek
vent parasitsvängning på omkring 100 
-300 kp/ s, modulerad med ett kvittrarl
de ljud på ett par tusen p/s, vilket kan 
höras både ifrån steget sj älv t och i mot· 
tagare. Företeelsen inträder särskilt lätt 
vid beamrör (807 m. fl.). 

Vidare iakttages vid telegrafi ibland 
rätt kraftiga nyckelknäppar , när serie· 
motstånd användes. Här kunna två orsa
ker föreligga: l) Parasitsvängningar 
uppstå under själva nycklingsförloppet, 

p/ s tidsaxelns längd), kombinerall 
med strömbrytare cför nätet. 

Mellersta raden: grovreglering ay 
vippfrekvensen, vippspänningens .ampli
tudreglering (tidsaxelns längd). 

Högra raden: fokusering, synkronise
ring, vippfrekvens finreglering, Olll 

kopplaren S 2. Anslutningsklämmorna 
är från vänster räknat: Y l, förstärka
rens ingång, j ord, j ord, X l, synkron!
seringsspänning. 

VIPPFREKVENSER 

Kapacitans ,aF Frekvens p/ s 

0,5 10-35 
0,1 35 150 
0,02 150--400 
0,01 300-1200 
0,0025 900--4000 
0,001 2500--8000 
0,0003 8000-50000 
0,0001 25 000--250 000 



antingen när tecknet »växer upp» eller 
när det »dör ut». Det är vanligt, att pa· 
rasitsvängningar uppstå just endast vid 
halv styrning el. dyl. på vägen till eller 
från full styrning. 2) Skärmgallerav
kopplingskondensatorn är i teckenmel
lanrum uppladdad till anodspänningens 
belopp och skall vid teckengivning ur
laddas, tills den erhåller skärmgaller· 
spänningens belopp. Härigenom uppstår 
(teoretiskt) en »kant» i börj an av varje 
teckens kurvform. Undersökningar ha 
emellertid klarlagt, att fallet 2 ej så ofta 
spelar in vid lämplig dimensione· 
r ing av steget i övrigt, men att fallet l är 
vanligt. En bra metod att påvisa det är 
följande. Anslut i stället för nycklings· 
kontakterna en högohmig potentiometer 
och ändra l ngsamt dennas inställning 
mellan »noll» och »fullt». Nu nycklas 
sändaren »längsamt», kan man säga. Nå, 
äger någon, detta är väl inga normala 

driftsförhållanden ? Jo då; tänk efter! 
Det är ju samma förlopp, som genomlö
pes i snabb takt vid varje slutning och 
brytning vid telegrafering! Men då det 
därvid går för snabbt för att kunna un
dersökas, taga vi upp det på »ultra-rapid
filmning» genom nämnda potentiometer
metod! Under ingen del av förloppet fii 
några parasitsvängningar uppstå! 

Det förekommer faktiskt en hel del 
sändare, som är försedda med belas-t
ningsmotstånd öv r förstärkarstegens 
anodkretsar, ehuru dessa steg gått med 
endast omodulerad bärvåg i telegrafi. Så
Jant skall ej behöva förekomma, när det 
finns }Jättre och enklare sätt att borttaga 
de nyckelknäppar, som bero på momen
Lana para itsvängningar under någon del 
av nycklingsförloppet. Gå till roten med 
det onda, och gör inte som strutsen, som 
sticker huvudet i en buske vid hotande 
fara! 

En annan sak är det däremot, när en 
sändares förstärkarsteg arbeta med en i 
försteg n redan amplitud-modulerad sig
nal. Då, men ej annars, skall mlln ha 
extra hård belasLning på anodkretsarna. 

ktuellt för amatörernas del äro väl 
härvidlag endast enkelsidban-dstelefoni
sändare. 

Så ha vi metoden med spänningsdelar e 

för skärmgallerspänningen. Om denna 

skall ge stabilare skärmgallerspänning 
än seriemotståndet, får resistansen ej va
ra alltför hög. Men göres den för låg, 
kommer den dels att förbruka mycket 
effekt och dels att orsaka problem genom 
den kraftiga värmeutvecklingen. Man 
får gå en medelväg mellan vad man vill 
fordra av spänningens stabilitet och vad 
man vill tillåta i den extra effektförbruk· 
ningen och uppvärmningen. Om ett nå
l"Torlunda hönt motstånd visar sig kunna 
" tillåtas, kan " man utforma det hela så
som ett uttag på likriktarens bleedermot
stånd, men detta kan ibland ge vissa 
nackdelar, exempelvis beträffande led
ningsdragningen mellan likriktaren och 
förstärkarsteget m. m. 

En sak ha dock seriernotständ och 
spänningsdelare gemensam: det är ingen 
risk för att skärmgallerspänning skall in· 
kopplas utan att även anodspänning är 

närvarande. 
Man måste både vid seriernotstånd 

och spänningsdelare se upp med att 
skärmgallerförlusten, alltså skärmgall
rets ineffekt, ej överskrider den tillåtna 
under några förhållanden under normal 
drift. Ett sändarstegs skärmgallerström 
beror ju starkt av styrningen i st yr galler. 
kretsen. Man bör beräkna skärmgaller
förlusten för alla tänkbara fall, både för 
borttagen styrning, halv styrning, full 
styrning och överstyrning (inom rimliga 

gränser) . 

Ovanstående resonemang visa, att 
spän ningsdelare är att föredraga fram· 
för seriernotstånd i de anläggningar, där 
man ej anser det lönt att påkosta separat 

matning. 

Om nu det gäller ett amplirodmodu
lerat anodmodulerat högfrekvenssteg i 
en sändare, blir det emellertid en del 
extra problem. SkänngaUret måste ju 
som bekant moduleras jämsides med 
anoden av flera olika skäl. Har man då 
separat tillförsel av skärmgallerspän
ningen eller av någon anledning kanske 
ej kan eller vill ansluta t. ex. en spän· 
ningsdelare till den modulerade höa 

spänningen (modulatorn kanske har för 
liten effekt ), behövs j u antingen en se· 
parat skärmgallerlindning på module· 

ringstransformatorn, eller också inskj u

tes en seriedrossel i skärmgallertilled
ningen, varvid skärmgallret genom de 
under anodmoduleringen uppkomna va
riationerna i skärmgallerströmmen blir 

»sj älvrnodulerande». 

Separat skärmgallermoduleringslind
ning är i regel 1/ 5-1/ 6 i varytaI av 
anodmodulerings-sekundärlindningen. 
Man har emellertid här svårt att få kor· 
rekt anpassning utan alltför omständliga 
prov och mätningar. Därav följer, aU 
amplitudmoduleringen ej kommer att 
följ a l gfrekvensvariationerna fullt rät· 
linj igt; moduleringen blir olinj är, allt
så ej fullt proportionell mot elen till mo· 
dulatorn inmatade lågfrekvensstyrning
en. Detta medför givetvis distorsion och 
högt klirr. Observera dock, att detta ej 
nödvändigtvis behöver direkt höras i 
ljudkvaliteten; det kan yttra sig genom 
för breda sidband el. dyl., vilket kan 
vara besvärligt att avhjälpa i vissa myc· 
ket ogynnsamma fall. 

Självmoduleringsdrossel kan gå bra, 
om den är rätt dimensionerad, så att 
dess impedans står i riktigt förhållande 
till skärmgallerkretsenes impedans, sedd 
utifrån i riktning mot röret. Men då 
får den så hög induktans, att den vid te· 
legrafi måste urkopplas i likhet med mo
duleringstransformatorns sekundärlind. 
ning, för att ej vissa biverkningar av 
mindre behagligt slag skola uppkomma 
i form av överslag el. dyl. Men nu an· 
vänds j u ofta telegraferingsnyckelns 
krets för slutning och brytning av bär· 
vågen vid telefonisändning, och det blir 
ju samma sak som teckenslutning och 
teckenbrytning för telegrafi! Module
ringstransformatorn klarar sig nog i 
detta fall, eftersom den har belastning 
på primärsidan genom att modulator· 
rören ju äro tända id telefoni. Men för 
skärmgallermoduleringsdrosseln blir vär
re. Vid sj älva teckenbrytningen drar 
drosselns induktans momentant upp 
skärmgallerspänningen till ett värde, 
som är många gånger högre än det nor
mala. Det har hänt, att överslag upp· 
stått i högfrekvensstegets rör därvid. 
Men vanligare är nog, att en kraftig 
anodströms-stöt »drages till» j ust i det
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ta korta ögonblick genom modulerings
transformator, filterdr08s1ar och ,allt, så 
att överslag genom induktiv överspän
ning uppkommer på diverse ställen ut
efter högspännings-strömbanan, även 
om moduleringstransformatorn är belas
tad på primärsidan. Till råga på allt 
bruka alla sådana onormala spänningar 
ge upphov t ill momentana parasitsväng
ningar, vilket förvärrar det hela. Ja, 
detta var nu ett ytterlighetsfall, men det 
förekommer i enstaka fall och bereder 
konstruktören bekymmer. Vill man ej 
göra sändaren mer in ecklad genom 
extra anordningar, som skola oskadlig
göra drosselanordningens inverkan, bör 
man övergå till någon annan koppling. 
- Här, liksom i många andra fall, äro 
beamrören särskilt svårbemästrade. Be· 
amrören ha emellertid så många andra 
fördelar, att man mycket ofta hellre rät
tar sändaren efter rörtypen än att kOll
struera sändaren för en annan rörtyp. 

Om det modulerade klass-C-högfrek
venssteget har spänningsdelare fär skärm
gallerspänningen, kan man visserligen an
vända separat moduleringslindning eller 
sj älvmoduleringsdrossel, men bäst och 
vanligast är i detta fall att ansluta spän
ningsdelaren till den modulerade anod· 
spänningen, så att modulatorn får mo
dulera både anod och spännings delare 
och skärmgaller på en gång. Förutsätt
ningen är, att modulatorns effekt är till
räcklig härför. Problemet är dock ej så 
svårt. Man har ju av praktiska skäl sam
ma anodspänningsförsörjning för mo
dulatorrör och högfrekvensrör. Av lik
nande och sammanhörande skäl blir det 
då lätt samma rörtyp i de båda stegen. 
Då nu dessutom hög pänningen i regel 
skall vara reducerad vid telefoni, j äm
fört med telegrafi (för att begränsa 
anodförlusten ; se f . ö. rörtabellerna ! ) , 
bli effektförhållandena ungefär lagom, 
och en tillräcklig marginal för modula
torns del blir det alltid över i alla fall. 
Det synes alltså, att denna modulerings
metod blir att föredraga, när man ser 
det hela ur skärmgallerproblemets syn
punkt. 

Om man skall kunna belasta det mo
dulerade högfrekvenssteget på rätt sätt 
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vid både den reducerade anodspänning
en för telefoni och den fulla anodspän
ningen för telegrafi, får man pröva sig 
fram med litet olika värden på spän
n ingsdelarens olika delar, tills man er
håller en anordning, som vid full styr
ning på både telegrafi och telefoni tillå
ter full belastning o<:;h ger en tillfreds
ställande ordnad skärmgallerspänning. 
Detta brukar i regel ej vara svårt att ut
prova. Men det gäller att mäta både 
styrgallerström, skärmgallerström, an od
ström och skärmgallerspänning id pro
ven, varför man antingen får använda 
många mätinstrument eller också om
koppla en »multi-r anger» från plats till 
pla ts och avläsa och an teckna och räkna. 

E tt särskilt kapitel är skärmgaller
spänningen för modulatorns klass-AB2. 
teg eller eventuellt kla -B-steg. I detta 

speciella fall måste den ara mycket sta
bil, för att distorsionen ej skall bli för 
stor, ty här ha vi j u inte som vid h Öo • 

frekvensstegen den utväg n, att en av

stämd krets rättar till alla skavanker i 
anodströmmen (jfr Idass-C-förstärkar
na). I nämnda lågfrekvensfall får man 
tillgripa antingen separat tillförsel från 
modulator.förstegens anodspänningsagg. 
regat, eller också får skärmgallerspän
ningen stabiliseras genom ett eller flera 
stabilisatorrör i lämplig sammankopp. 
ling. Blir det mer än ett stabilisatorrör i 
serie, inskjutes parallellt över endera 
röret ett motstånd på ett par hundra 
kiloohm, så att rören tända med full 
säkerhet, när likriktaren startas. 

En del amatörer föredraga alt göra 
skärmgallrens spänningstillförseI i hög
frekvensstegen omkopplingsbar mellan 
två olika vägar vid telegrafi och tele
foni. Men denna anordnin a Eir ju ganska 
obekviim. Det kan därför fört j äna att 
påpekas, a tt problemen kunna lösas på 
enklare sä ll. Förf. hoppas, att vad som 
sagts skall kunna vara till hjälp för 
sändaramatörer m.fl. som haft anled
ning att fund era över d tta problem. 

Klarar ni detta? 

Nedanstiiende fritior, som äro hämtade ur 

dc engel. ka proven för sändaramatörer 1949, 
är inte svårare än att en p 'rson, som tänker 
avlägga amatörcertifikat, klass A bör klara 
dem. De engelska proven är dDck mera prak
tiskt hetonade än wotsvarande sve nska. Det 
bör därför vara lättare för en expe rimenteran
de amatör att klara dessa prov än för en ma
temat iskt inriktad tekniker. Den som klarar 
proven här kan anse sig \ ara mogen för ett 
svenskt amatörcertifikat'_ 

Poängsiffran efter varje fraga anger det 
poängvärde man får fö r ett ab ·olut förstklas
sigt svar. För ofullständigt besvarade frågor 
fär man lägre poängtal och för fu llständ igt 
felaktigt besvarade frågor ° poäng. Har Ni 
åtminstone 60 poiing hlir Ni godkänd, för 
100 poäng få r Ni A. Är poängs iffran bara 30, 

är det dags att ta fram läroböckerna i elektri
citetslära och radioteknik! Svar på irågorna 
g t!5 i nfu;ta nummer. 

1 De svenska proven var friln början betydligt 
mer teoretiska än de mo ' varande engelska, 
och det var därför kanske ~om en hel mängd 
av de gamla sändaramatörerna, som ej kunde 
inhämta de nya kunskaperna inom den angivna 
tidsfristen och därför fick sina licenser in
dragna,_ Många gamla fina anrop ssignaler har 
därför fått nya ägare. 

1. Vilka ii tgärder skola vidtagas vid kon3trllk
tion aven radiosändure för att minska risken 
för störningar i televisions- och rundradio
mottagare. Angiv, vilka särskilda försiktighets
mått, som kunna vidtagas för att minska ut
strålningen av övertoner. (20 poäng) 

2. Vad slags meddelanden få utväxlas mellan 
amatörradiostationer? För vilka ändamål är 
det förbjudet att använda dessa stationer? 
(JS poäng) 

3_ En växelspänning på 10 volt med w = 10', 
alltså med frekvens .5/.., . 10' Mp/5 anslutes till 
en kr lo, som består nv följande delar serie
kopplad : l en kapacitans på 100 pF, 2 ) ett 
induktionsfritt motstånd på 10 ohm. a) Hur 
stor induktans erfordras i serie med l) och 2) 
för avstämning av kretsen till resonans? b) 
Hur stor blir strömmen i kretsen vid reso
nans? (15 poäng) 

4. Redogör för fördelar och nackdelar med 
en »rak» mottagare och en superheterodyn
mottaaare , häda avsedda för mottagning al' 
amalörtrafik på 14 !vIp/s-handet. (lO poäng) 

5. Angiv de väsentliga skillnaderna i arbets
sättet för en triod som detektor och som för
stärkare_ Förklara, vad som menas med ett 



rurs förstärkningsfaktor och anodimpedans 

(»inre resistans»). (lO poäng) 

6. Beskriv tre vanligen använda metoder för 

koppling mellan sändare och anl enner, och 
given jämförande redogörelse för varje typs 

egenskaper. (lO poäng) 

7. Be,;kriv något sätt att för en amatör5ä ndare 

erh;llla högspänningsförsörjninge n fr n ett 
vä..xelströmsnät. Medtag de för filtr erin gen ut 

märkande delarna. F örklara svare t medelst ett 

kopplingsschema . (lO poäng) 

8. Vad mena med »övennodulering»? Be
skriven enkel moduleringsmätare och förk la

ra, hur den användes för att visa modulerings

g raden. (lO poäng) 

Problemsidan (Forts. från sid. 2) 

y = Uo'sin2vJt = 2osinwt'eoswt (2) 

Di\'. av ekv. (2) med ekv. (l) ger 

y/x = 2 eos wt (3) 

Insä tl e ckv. (l ) och kv. (3) 

s in 2 wt+C05~ (o t=1 (4) 

erhålles efter förenkling 

4x4_4Uo~x2+Uo2y2 = 0 (5) 

]\[an ser direkt att kurvan r åkar x-axeln i 

origo samt ±U ' Efter derivering av ekv. (5)o 
och förenkling 

y' = (4U 2x - -8x3 ) / U 2y (6)o 0

Kurvan har sil lunda extremvärden för x= 

= ±Uo/ yz och ur kurvans symmetri kring 

x-axeln följer att man för \'ur dera av dessa 

värden får ett max .- och tt min .-värde, lika 

stora men med mot satta tecken . Della värde 
är uppenbarligen = ±Uo' Vidare framgår av 
ekv. (6) att y' är obestämd i origo. Detta 

innebär att origo är en s.k. singulär punkt. 

Derivatans gränsvärde bestämmes med I'Hospi

lars regel. 

y'= (4U
0
2_ 24x2 )/Uo2y' 

}'~ = 4 och }' = ±2 

Fig.2. 

Origo är sålunda en dubbel punkt, där de 

varandra skärande tangenterna ha vinkel

koe ffccienterna +2 och - 2 r espektive. Vin

kelkoeffecien terna för tang ntcrna i kurvans 

båda återstående skärning punkter med x· 
axeln gå mot 00 , vilket innebär, att tangen

terna där äro vertikala. Kurvans utseende 

framgår av fig. 2. 

Och så försök er vi aktivera de .. må grå cel 

lerna igen. 

Problem 6 A. (lätta uppgiften) 

»ldag är det vår, lördag och avlönings

dag på en gim S , och d essutom har vårt 

s ena~/ e skönlockiga bombned~lag låtit sig 

int'iteras på dans av m ig på radiomicklar

nas årsbal. Om våren, då blir människan 

helt vriden. Eller hur Ludvig», jublade 

Gallerström, då han uppenbarade sig på 

laboratoriet i sin nya skotska blazer. 

Ludvig /Ja r sur. Sur och tänkande. »Det 

är ju självfallet att du trivs på lördagarna, 

dU. det endast är halv arbetsdag. Då slip

per du ju nästan göra nllgot alls. Det lyck

ligaste för din del 1.:Qre viii (lm arbetet i 
huvudsak bestod av avlöning. semester och 

pension. Vriden om våren! I Försök i 
stället att a~tadkomma två i förhållande 

lill varandra 45° jasvridna spiilZllingar m ed 

hjälp av /Va ohmska motstånd och en kon

densator samt SO·periodig viixelström. Om 

du kan förstås. Vem vet , PR-läsarna kan

ske inte kan hjälpa dig den här gången .» 

Gallerströms ljusa vårhumör bla~le bort 

blixtfart och han såg dler ut som en 

skattebetalare bland skattebetalare. 

Problem 6 B (svåra uppgiften) 

»H immelska makter» skrek Ludvig till, 

då han fann sin mer än omåttligt vördade 

chef dr M Agne T Fält, sittande vid sitt 

arbetsbord, st irrande [JU en meterlång elek

tromagnet i vilken jä'rnkärnan ersattes 

med en plaststav . 

»Har nu uårsolen gjort äggröra även av 

doktorns lysande hjärna eller är det jag 

själv som umgåtts så mycket med Galler

ström. att jag fallit offer för den sjuka 

som på stockholmska kallas damm i tor

net ?» 

»lngalunda Ludvig. Ingalunda. Jag gör 

bara en liten kontroll aven kompassnål, 

som vår käre inköpschef skaifat hem för 

att vi ska kunna hålla rätt kurs även i 

framtiden. Titta pil den här figuren (fig . 

3). På en oledande stav lägges en lind

ning, som är så tät, att läck/lödena kunna 

försummas och mitt ovan/ör den staven 

M-


L---------+~I~_--------~ 
Fig .3. 

och tätt in till densamma är den här lilla 

magnetnålen M placerad. E tt batteri an

slutes som figuren visar. H ur bör m agnet

n{ilen ställa in sig om den är rihti ,?» 

»Ve och fasa'$, suckade Ludvig. :~ Om 

lilan ändii hade Gallerströms charm. Den 

olyckan kan förmodligen iiven atlrahera 

magnetnrUar om det gäller. D eras sväng

nin"ar är ju rent feminina:' Me n kanshe 

det j inns nuaon kunnig lösare, som för

barmar sig över mig?» 

Den in tpllck tuella hjälp som de våryra h er

ranlU behö\ e r skall vara märkt »Problemlös

ning 6 A» och »Problemlöslling 6 1> r espek

tive och sändes till POPULÄR RADIO:s re

daktion. poSI box 3221, Stockhol m, senast den 

20 juni. 

Likströms lösningskommenlarer uppenbara 

, i(!; i nr 8, och Likström hoppa, . a tt lö , a rn as 

skara ständigt skal! växa ä ensom att antalet 

insända probl r mförslag ständigt skall öka. 

För varje använt fö rslag betala: en femma, 

och r n femma är trots allt fortfarande pen "ar. 

Och för lösarnas del gäller att de bästa under 
. ret få r tidnin gen gratis nästa r . 

S1I. lycka till 

Likström. 

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

Våglängdstabeller 


fäl ts tyr kekartor, 


lips för kort\'· g"lyssnare m. JU. 

återfinnes i 

Radiolyssnarens 

uppslagsbok 

Bra att ha även för radiolekniker. 

Kan erhållas i närm.a t bokhandel el 

ler frlin POPULÄR R ADIO:s expedi

tion, Box 3221 , Stockholm. 

Pris 8: - kronor. 

~~------------------------------_/ 
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»TELEVISION 

Ja, det ramlar man över när man kommer 

hit», skriver en av red:s goda vänner redaktör 
Lars Wickm(1n (tidskriften FOTO), som tagit 

f n tripp över till USA. Tala med hotellets 
d irektör och ni får en TV·glist-mottagare i erl 

rum finns anslag om här och var i hotell 

ve tibulerna oen priserna för det nöjet var ie 
rar fran en dollar och upp till två och en halv_ 
l sve nska pengar uetyder det fem till tolv 

kronor ungefär, men eftersom do llarn realit er 
motsvarar högs t tvll. sv. kronor s betyder det 

mellan två och fem kronor om dan. Och aWi
rerna är fulla med TV och överallt pratas TV. 

I amerikanska familjer går stridens vägor höga 

mellan den gamla och nya generationen om 
TV:s förtjän ster och nackdelar. Det synes bli 

~eger för ungdomarna och en apparat för ett 
par hundra dollar blir i allmänhet första 

inköpet. Alla tycks också vara experter på 
. k1irmstorIekar, vad man får i förhållande till 
vad man satsar och vad olika märken ger . 

NÅGON BRIST PÄ TV-APPARATER 

är det absolut inte; man kan få enkla ting 
upp till lyxmöbler direkt från affären det 
ögonblick man bestämmer sig. Och tidningar
na följ er med sin tid. New York World Tele
gram har en och en halv sida bara om TV 
dagligen. Och sju program samtidigt i New 

York varje kväll! 

RADION BöRJAR BLI GAMMAL

MODIG 

i det här landet redan nu och man får nog 
räkna med, att TV blir lika spridd som radion 
inom några få år. Husmödrarna ivrar mest för 

TV - åtminstone i de fall vi varit i kontakt 
med - därför att de kan få underhållning 
ock~å på dagarna och därför a tt man sänder 
så utmärkta barn program under långa perio
der på ef termiddagarna att husmodern bl ir 
helt fri från ungarna som sitter klistrade vid 
T V-apparaten. 

R,4.TTELSE 

I artikeln »Något om anod- och gallerjordade 
fö r stärkarsteg» i nummer 4, 1951, sid. 27, är 
principschemat felritat. Vi å terge här de t kor
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TV-APPARAT I BILEN 

finns det folk som har. Dessa bil-TV-appara. 
ter får emellertid enligt av myndigheterna ut
färdade bestämmelser icke placeras så att den 
kan iakttagas från förarplat s utan mås te sät

tas så, att endast passagerarna i baksätet har 
nån glädje av den. En säkerligen begränsad 
kundkrets men var säker på att må nga tycker 
det är kul att briljera med nyheten! 

APROP.\. BRILJERA 

så förekommer det att man~a inte vill vara 
sämre än and.ra och sätter upp televisionsan
tenner på sina hus - även om dom sen inte 
har råd att ha nån apparat! 

På min fråga om det inte skulle bli svårig
heter med hän yn till alt man star inför fär
gens genombrott svarar man med a tt peka på 
att TV ·äljs som aldrig förr - IacArthur 
har sa tt fart pil. doningarna, var _ säker

och förbinder sig att om det beh övs nAgra 
ändringar för färg eller för övergång till nytt 
sys tem, så ska man ordna med någon slags 
till sats till gamla apparater, sa att dessa ska 
kunna användas. Detta garanterar man skrift
ligen, å så säljer ma n!» 

V:iro. llisare är \ 'älkomnll. Jneu. bi()rng 
uu<ler denna rubrik: knepigl) kopplingar 
och ]n~ihnetoderJ läUill\'erknde detaljer. 
enl<l.. och effektivo. h,iiilpmedel för ser
, ·Iee och felsökning etc. Varje infört bi
drag honoreras mt>d kr. 5: -. 

SKÄRMNING AV INGÅNGS

TRANSFORMATORN 

För skärmning av en ingän-gst.ransformator till 
en LF-förstärkare behövs vanligen en burk av 
permalloy eller liknande. I mindre svåra fall 
av störning genom induktion kan d et emeller

tid räcka med en kortslutn ingslindning utan
på transformatorn. Dynamotråd, som kasserats 

rekta schemat. Gallret i högra dubbeltriodens 
högra triodhalva skall sålunda icl,e vara för
bundet lTled anoden. 

på grund av bristfällig isolation, lindas på ett 
spolrör eller en bleckburk av samma höjd som 
transformatorn och lindningens ändar sam
manlödas. Blank tr~ d kan givetvis också an
vändas. Trådmängden bör "ara ett par hekto
gram eller mer. Består tråde n ay flera sort er 
(grodekar), kortslutes var sort för sig. 

(S ven Sahlin) 

ETT ENKELT RADIOBORD FÖR 

DX-LYSSNAREN 

Man kan med enkla medel göra ett bra radio
bord av hyvlad läkt enligt fig. Sidorna kl"r 
man med kryssfaner som man putsar noga , 
till s de blir alldeles släta. sedan lackar man 

dem. Ovanför radiofacket bör man ha en hylla 
där man kan förvara radioböcker, QSL-kort 

m.m. 
Rolf Hansson. 

UYI-TIPS 

I en del allströmsapparater där UY1/ N! 

användes mås te man ~id utbyte av detta rör 
göra en överkoppling mellan stiften 2 och 6 

på rörhil lIaren för att apparaten skall fUll

gera. 

Orsaken till detta är alt den överkoppling, 

som finn es mellan dessa stift inuti den gamla 

rörsockeln utnyttjats av fabrikanten . I nyare 

serier av UY1 / / saknas emellertid denna 

ö"erkoppl ing. 
Olliew 

HF in Hi=' ul 

L-_~_~ __ o 



Under rubrikeD BBdlolDdootrlens DY
heter IDföre~ oPPlrifter frln tillverkare 
och importerer om nyheter. lom a. 
företo.C8n introduceras pi marknadeD. 

NYA TELEVISIONSKOMPONENTER 

Nya televisionskomponenter har introducera ts 
av det engelska företage t P/essey Ca Ltd, Il· 
ford, Essex. Dessa detaljer som visades första 
gången på en utställning i vår innefattar bl.a. 
variabla induktanser för kontroll av linje bred· 

dcn (se fi g. ), avlänkningsspolar, foku serings· 
enheter och utgångstransfonnatorer för !JiM· 
avlänkningen och spolenheter för fle ra televi· 
sionskanaler. I vissa av dessa detaljer ingår 
ett nytt kärnmaterial llCastanil>, troligen av 
ferrittyp. 

Spolenheten för televisionskanalen omfattar 
samtliga BBC:s fem televisionskanaler. 

NYA RöRHALLARE 

The Plessey Ca Ltd, Ilford, Essex, har intro· 
ducerat en serie keramiska rörhållare avsedda 

för B7G· och B9A·rör. Se fig. 

DUX RADIO 25 AR 

Dux Radio AB firad e den 28 april i å r s itt 
2S·årsjubileum med middag på Grand för 
föret agets ca 200 anställda och ett antal in· 
bjudna. 

Dir. H Kastegren, chefen för Svenska AB 
Philips, erinrade i ett tal om det angenäma 
samarbete som företaget haft met.! Dux Radio 

AB. Dux är numera mycket nära lie rat med 
Philipskoncernen och ingenjör P L Pot från 
P hilips i Holland underströk, att man livligt 

~~ I .. 

, . I~,. .' ,J_ 


Dir. Hilding Ljung/elt fram/ör Dux Radios Se· 
naste rundradiomottagare. 

uppskattar samarbe tet med Dux: åtskill igt 
nytt och intressant har kommit från Dux och 
sedan via moderbolaget i Holland nått världs· 
marknaden, exempelvis den nya skivväxlaren 
universalmotorn för grammofonmotorer och en 
magnetisk nålmikrofon. Chefen för NEFA, 
dir. Rinse Hylkema hade också enbart ange· 
näma saker att säga om Dux och dess chef, 
som fönnått ingjuta en osedvanlig kamrat· 
anda i sitt företag och också förmått inspi. 
rera sina medhjälpare till stordåd . 

Patriotiska sällskapets guldmedalj utdela· 
des till flera anställda bl.a . till företagets 
grundare dir. Hilding Ljung/elt som Lö. en· 
dast var 22 är då han startade sin firma. 

BOKRECENSIONER 

KASPEROWSKI: Elektra· und radio· 
technik in Formeln und Tabellen. Del 
I, 32 s. Teclmischer Verlag Berthold 
Erb, Wien 1949. 

Förel iggande häfte utgör första delen i ett 
samlingsverk, som i sitt full ständiga skick 
kommer att omfatta 10 band . Det kompletta 
verket är skrivet för radiotekniker, kanske 
i första hand för dem som är sysselsatta med 
undervisning. Men även som uppslagsverk för 
radiotekniker i praktisk verksamhet bör detta 
verk vara av betydande intresse. 

Varje radiotek'niker med mer praktisk in· 
riktning känner endast alltför väl till, hur 
svärt det är att få en överblick över de om· 
fattande områden, som radiotekniken numera 
omfattar. Också när det gäller att få fram 
material inom ett mera hegränsat special· 
gebiet är svårigheterna betydande, då det i 
sä fall ofta gäller att samla material ur svår· 
tillgängliga uppslagsverk eller tidskrifter . Det 
är dessa svårigheter som det föreliggande sam· 
lingsverket är avsett att undanröja; i detta 
finnas alla viktigare data inom det omfattan· 
de gebietet elektroteknik och radioteknik 
sammanfört. Den första delen innehåller alla 
enhetstecken, former- och koppl ingsbeteck· 
ningar. Även rent mekaniska uppgifter, exem· 
pelvis längdmått, rymdmåll etc., är här med· 
tagna. Ifråga om dessa återfinns icke endast 
alla enheter i metriska och fys ikaliska syste· 
men utan också de engelska, amerikanska och 
franska enheterna jämte praktiska omräk· 
ningstabeller. Denna oms.tändighet är inte 

minst av värde för den som ofta har anled· 
ning att rådfråga utländsk fackpress. I de 
följande delarna kommer att behandlas bl. 8 . 

materialkännedom och grundläggande saker 
inom högfrekvenstekniken och elektroniken. 
Vidare har här samlats grundläggande saker 
i fråga om svängningsalstring och strålning 
,inom elektroakustik och television. I ett sär· 
skilt avsnitt behandlas högfrekvensmätteknik. 

RATHElSER, L : Rund/unkröhren, Eigen. 
scha/ten und Anwendung. y och ut· 
ökad upplaga. Regeliens Verlag, Berlin 
1949. 434 s" 82:3 fig. Pris DM 27:-. 

Denna bok, som torde vara känd och upp
skattad av ett mycket stort antal tekniker här 
i landet, utkommer nu i en ny och utökad 
upplaga. Innehållet och uppställningen i den· 
na nya upplaga överenss tämmer i stort se tt 
med t idigare upplagorna, men bland de fö r· 
bättringar och utökningar, som utförts mär· 
ker man framför allt att kurvskarorna för de 
olika rören, som tidigare hade sammanförts i 
ett särskilt avsnitt, nu sammanförts med resp. 
rörtyper. Därigenom underlättas i hög grad 
användningen av boken, som på så sätt får 
alla uppgift er beträffande ett rör samTat på 
ett ställe. 

För varje rör ges mycket utförliga uppgifter 
förutom kurvskarorna också tillämpnings· 
exempel med flera principschemor, ofta prin
cipschemor omfattande kompletta mottagare. 
Vid omarbetningen av boken har man också 
passat på att få med de nya europeiska rör, 
som framkommit sedan sista upplagan ut· 
kom, exempelvis den nya serien av nyckelrör 
och rimlockserien. 

Sch. 

KUEHN, l\l H : Math ematics for Electri· 
cians. 3:e upp!. Mc Graw·Hill Book 
Company Inc ., New York 1949. 372 s., 
116 fi g. 

En 'lärobok i matematik, omfattande allt 
från räkning med hela tal och bråk till tri · 
gonometriska funktion er och komplexa kvan· 
titeter, och med exempel så gott som uteslu 
tand e hämtade från elektricitetslärans olika 
områden måste, tycker man, med nödvänd ig
het bli rätt summarisk, i synnerhet som dess 
omfång begränsats till umkring 350 sidor text 
och några sidor tabeller . Att så ej blivit fallet 
med föreli ggande arbete beror till stor del på 
att antalet övn ingsexempel till varj e avsnitt 
avvägts med hänsyn till avsnittets svårighets· 
grad. Varje kapitel delas nämligen upp i uno 
deravdelningar där endast en räkneoperation 
genomgås, först teoreti skt och sedan tillämpat 
på olika praktiska problem. Varje räkneopera· 
tion fllr dessutom en j enkla ord avfattad 
regel, och till det praktiska räknearbetet läm· 
nas de tal jerade anvisni.ngar , syftande till all 
förenkla arbetet och underlätta inlärandet. 

Att i detalj gå in på de olika kapitlens 
innehaJJ är överflöd igt, men kapitel rubriker 
som »Generator· och motorproblem», »För· 
hålJanden och proportionalitet», "" Exponenter 
och logaritmerl>, l> Grundläggande ideer om 
växelström», »Vektorer och komplexa kvanti· 
teter» eller »Trefaskretsan antyder att såväl 
den rent matematiska sid an av ämnet som 
den praktiskt·t eoretiska ägnats vederburlig 
uppmärksamhet. Givetvis kan man i en fram· 
ställning som denna cj ställa krave t på mate· 
matisk stränghet vid härledn ingen av olika 
räknelagar, och härtill gÖres ej ens försök, 
men den använda metoden ger i stället en ide 
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om på vilka vägar amerikansk ingenjör5ll t
b ildning arbetar för all på relati vt kort l id 
fä fram en acceptabel förmaga att använda 
matematiken som ett red skap i ingenjörs
konstens tjänst. 

Genom att endast praktisk känncdom om 
elektriska före teelser föru tsätt es m r boken 
värde fö r envar som behärskar engelska till -. 
rä.cklig t fö r att föl ja framställn ingen. Boken 
kan d,"ssutom med fördel användas som peda
gogi ~k handledning vid undervisning på ifråCTa· 
varande stadium, och endast exempelsaml in
gen tordc behöva utökas i lämplig omfattning 
för detta ändamål. Till bokens övningsexem
pel ges {,jr övrigt utförliga svar. 

~OH. 

R _\ NN EY, H W: Indust rial Electron ics. 
Delmar Publishers Ine. N ew York 1949. 
209 s. 

Delllla amerikanska handbok i industriell 
lektronik ä r tydligen avsedd att användas 

som etl studiekompendium för elever vid tek
niska skolor . Den är dock synnerligen an · 
vändhar även för självstudier , då den börjar 
med att beskriva relativ t enkla experiment , 
för att så snli.i ningoln övergå till nlera avan
cerade, och alla experiment beskrives synner
ligen ingående. 

Boken behandlar må nga ämnen soln radio
tekniker i allmänhet stå r ganska främm ande 
för. Här i S verige har jn industrien ännu inte 
i någon stö r.re nts rräckn.ing tagit elektroniken 
i sin tjänst, men det lär säkert inte dröja 
antför länge, förrän man ,(ven här får upp 
ögonen för d , stora mijjligheter till kontroll 
och manövrering av maskiner och tillverk
ning processer, som den erbjuder. Och då kan 
det vara värdefullt att veta, vad det gäller. 

Bland saker av mera allmänt intresse kan 
nämnas ett kapitel om reaktorer och deras 
användbarhet för kontroll av växelspänningar. 
I ett unnat kapitel beskrives ingående upp
tagande t av karakteristiker för elektronrör av 
olika slag. Även tyratronrör och deras snart 
: agt obegränsade användningsmöjligheter be
handlas mycke t ingående. 

Ett bihang innehåller en tab ell över olika 
apparater, anv,inda inom industriell elektro· 
u ik, nppdelade i grupperna Mätningar, Till
"erkningskontroll samt Säkerhets- och kon
trollanordningar. 

De symboler som används i boken är enligt 
uppgift överensstämmande med American 
S tandards Associations normer, och avviker en 
de l från vad vi är vana vid , men inte i högre 
grad än att de är fullt förståeliga. 

En extra komplimang bör inbindningen fd: 
Man kan faktiskt lägga ifrån s ig boken upp
slagen, ut an att den ··slå r igen. 

CH 

BRIGGS, G A: Loudspeakers. Wharfe
dale Wireless Works, Bradford 1948. 
88 s., 36 fig. 

denna engelska handbok, som är skriven 
aven högtalarkonstruktör, som samtidigt är 
skicklig pianist, behandlas på ett mycket före· 
dömligt sä tt modern högtalareteknik, sedd ur 
både teknikerns och lyssnarens synvinkel. Den 
är mycket lättfattligt skriven utan användan· 
de av några invecklade tekniska eller mate
matiska termer. 

Boken beskriver och diskuterar mycket 
grundligt samtliga i en högtalare ingående 
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detaljer såsom magnet, talspole, kon, centre· 
ringsanordningar m. il1. Även högtal arens 
chassi, en detalj vars hetydelse ofta förbises, 
behandlas i ett särskilt kapitel. 

I e tt supplement beskrives en del kommer· 
s iella högtalare typer av mera påkostat utfö
rande med mycket förnämliga egenskaper. 
Bland mera kuriösa kon struktioner, som före
kommer i denna avdelning. kan nämnas Gn 
högtalarIåda, som till sti5rre delen är upp
murad a ,' tegel i ett hörn av rHmmet. Knap
past nago t fl)r den, som älskar aU experimen
tera med olika högtalarplaceringar. 

Om boken i de;,' helhet kan sägas, att spe
ciell r en musikintresserad mdiotekniker hör 
kunna ha mycke t glädj e och nytta av de n, 
och en i förord et utluvad fortsättning avvak· 
tas Ill ed int.res.se . 

CH 

How to B ecome a Radio Arnateur, Il. upp· 
lagan. tgiven av A.RRL, West Hatfonl, 
USA 1950; 58 sid. , 6., fig. Pris ~ 0,50. 

P å denna spalt an mäldes nyligen åre ts upp
laga av ARRL-s »The Radio Amateul's Hand
boob - »radioamatöre.rnas bibel». Men ka
rakteristiskt för ARRL-s verksamh et är, att 
denna ,t ~irldens största sändaramatörorganisa
tion ägnar nlinst lika stort intresse åt sina 
yngsta och t. o. m. endast blivande medlem
mar som åt de mera erfarna. Ett gott bevis 
fö r detta utgör häftet »How to Becom a Radio 
Amateuf» , vars elvte upplaga nu föreligger i 
ett, jämfört med föregående editioner, helt 
omarbeta l skick. 

Häftet presenterar med hjälp av enkelt och 
lättfattligt språk och tydliga, ins truktiva Ugn
rer sändaramatörens hobby och vad den har 
att ge sina utövare. Huvudvikten lägges vid 
teknisk beskrivning av utru80tningen och icke; 
mindre än tre kompletta stationer (med både 
sändare och mottagare) beskrivas in i minsta 
detalj , Av dessa stationer är en avsedd för 144 
M p/ s-bandet. 

F ör vå r t land, med helt andra relationer 
mellan m3terialpriser och l,;ner än i USA, 
synes måhända dessa »nyhörjarutru stningar» 
rätt påkostade, men den detaljerad ' beskriv
ningen av 2-mcters utrustningen kanske skulle 
kunna framkalla en större aktivite t i SM pil. 
detta intressanta band. Icke minst av den an
ledningen anbefalles hä.ftet till noggrant stu
dium av alla amatörer. 

COH. 

DOWSETT, H .M, WALKER, L E Q: 
Technical Inslruct irJn for AI' arine Radio 
Officers. nionde upplagan, 699 sid., 703 
fig.,. l!iH.e & sons, Ltd., Londoll 1950, 
pris 60 s. O d. 

Nionde upplagan av Wireless Worlds handbok 
{ör skeppsradiotelegrafister har utkommit i 
helt omarbetat och avsevärt utökat skick. En 
radiotelegrafists arhetsuppgifter ha ökat av
sevärt med åren -- det räcker alt nämna ra
dar oeh ekolodning - och behove t aven god 
sammanfatlning av pri.nciper och beskrivning 
av förekommande apparatur i handbokens 
fofin är iögonfaUande. Bland nyheterna i den
na upplaga märkes också en fullständig ge
nomgång av radaranläggningar för skeppsbruk, 
både de teoretiska grunderna och praktiska ut
föringsformer. 

COH. 
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Shocklcy, lV: Elcctron s and holes in "('mi
('onllndo!'s. \VHh npplieRtio ns to transis tor 
c.ledronil'R. New York 1950. 8 :0, 592 s . (Belt 
la borator k'\ teelmical series.) Van Nostrallr!. 
Inb. H: 7G .. . 
Författa rea : Mernbcr of the tcchn tcal s taft'. 
B ell tc lcphone lahoratori(~~ . 
Ti r inn e.hfdlct: I,,'l'RODUCTION TO TRAN
SI STOR ELECTRONICS: The bulk propertie" 
o!: tiCluicondllctorH. rrllC transistor as a circuit 
element. Qunntitative studies of l101e Injectlon.
On t.h e physicnl theory of transistors. -
DESCHIP'l'I VE TH EWRY Ol!' Sg~IICONDUC 
T ORS: Qllantlu n s tates , energ y bands aUG 
B rlllouio zones . Veloeltlcs a nd current for 
e l ec tron~ In crystals. glectrons and holes 1n 
magnetle f ield". Introduet.ory t heory of cou
dueli\' it.v and haU effcct. Distribution 0 1' quau 
tllrn s t.ites in I'nergy. Fermi-Dirac s tatistic~ 
for 8crn icondlletol· •. MathclUuticu.l theory of 
eonr!nctivity and hall eftect•. Applicat10nR 1'0 
transIstor l'j"C'tronies . - QUAN'l'U~'I- ~IECIIA 
NICAL FOUXDATION S : Elcmentary quantum 
rncchanlcs with circuIt th lXl ry analogues.
Theorv of eleelron antI llOle veJoclties anr! 
ucC'e.krations. Statistical rnec hanies for 8Clnl 
conduf:to)'s. The theory of transitio n probabi 
liti es for ho lc 8 and eleetl'OIls. 
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'rrinlmer, .J D: R CHVOIlS 0 of I)hy~ical syst.erns. 
New York. l,onlton 19~O. 8 :0, 268 s . 'VlIer . 
:, : - :$ : Chapman & Hall. 40 sh. 
Ur inueh,l ll,~t: A puttern for systems. Physi
caj ::iystcm '. Fir::.t-order systems. Seeond-order 
s ystems . Siuusoidal forclng of linenr systems . 
Hig-h -order systems. ~Ieusllrillg instruments. 
Feed back systems, Purumctric f orcing-. Di:stri
hlIted s y s te ms . ~onlincnr sy s te ms. Appendix. 
Index, 
l\:olllm e ntcl'atl i Ne w teehnieal book H, no v ,
dec. 1951l. s. 8G---S7: "A philosopblcal Rnd 
ma thcmatlcal approach to the general problem 
of the response of systems to 'Input' or stt
IIlull. The problem Is a very tanglblc one in 
sncb systems as "team englnes, but the author 
sees Il as a broad one wbIet! embraces not 
only mt'chanical and electrlcal systems but 
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r e r 8 assoclation of Great Britain ltd. London 
lI9~91 . 8 :0 , 26 s. 

K'l'HB Br.-2206 (l\! 21/8 10(0) 
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Nols" and sound transmission. Pub!. by the 
Physlcal society, London. London 19~1l. 4 :0, I 

AMATÖRKURS 


RADIOTEKNIK 


och 


PRAKTISKT RADIOBYGGE 


Första brevet, Innehållande bl. a. en 


instruktionskurs l telegrafl jämte 


schemor och byggnadsanvi911ingar för 


övningsapparater etc. ,sändes 


GRATIS! 


utan någon som helst fö rbindelse för 


Eder. 


Med8änd 40 öre i frimärken till porto 

och expedition.kostnader. 

AB BEV A-TEKNIK 
Linköping. 

e l 

UTFÖRSÄLJNING 
Under tiden 4--1G juni kowlller Yi 

att Ull ~tnrkt rc(lucerade [lriser 

utförsälja ett [l[trU mätinstrumellt. 

Tavelinstrument, runda och fyrlmn

tiga 

Bordsiustrument 

Ohmmetra,r 

CIIi versali.l\st·rlllneII t 

Tsolationsprol'are 

~Iätbryggor 

Värllletelmiska instrument 


FaIIbygeIrcgulatorer 


Profilinst.rumcnt 


RörvoItmetrar 


Gör oss ett beslik, det lönat· sig. 

Elfa radio och television 
Hollilndargatau 9 A. TeL 207814. 

27:6 

http:diYisi.on


---
r-------------------~, 

SIJ Oradio
batterier 

finnas passande typer och stor

lekar för allo batteriapparoter. 

Sälja. i de Flesta 
radioaffärer. 

JUN'GNERBOLAGET 
~V'NSKA ACKU"""UlA TOR '-'1( Jrf80lAGU JUNGN(liI. ' 

~tockholm 
Göteborg Karlstad Malmö 


Norritöping Skellefteå Sundsvall 


\ 

NYINKOMMET 

"832" Bra t ör DK, t. ex. som tlri,· 
rör för 826 ...... ...... . ... . ... .. . . ... Kr.U:

BC 625 CHASSI tx-delen till SCR 522. 
ej rör , l'-talhällnre elI. m ot!. tro H a r 2 
2 ke r. h å llare f ör 832 I s lu tstegen . 

Kr.24: 

TYP "E" AVST. ENHET, vfo p lus 200 
wutt P A, e j r ö r . 4,5-6." Mc. l b ä rbar 
stl1 llåda. Panele r oc h H'tua m f'st put
saR upp på g rund nv hl ng 1ag ring . l i'ör-
Il limHgt inneh å ll .... .. .. .... .. .. .. Kr. 32 : 50 


RF 27 CONVERTER fU r 3,i>-G m. K a n 
lindras t ill a n t ing e n f ö r 2 eller 10 mc
ter. Output li r 7---8 m c. 

Med 3 r ör ............. .... .... Kr. 40:

Skala. pussande RF 27, ny .. . Kr. 11: 

0-500 MICROAMP. instrument r unt. 
fö r p anelmontage .. ......... .... Kr. 17 : 50 

TU5B Avst. E nhete r . m etl osk aclad u 
rattur o. ska lor. I1Ied l ilda .. . Kr. 3G: 

4 s t . 75-wnttsrör 1625 .. .. ...... .. Kr. 15: 
2 s t. 125-watts r ö r 826 .. .. .. .. . Kr. 15:
K el'. hilllare till 826, 820, 832 Kr. 7 : 50. 
Vid köp a v rö r Kr. Il:-. 

CV66, 'I.' rlod mots,"arandc 6;)'4, m ed 
lier. hå llare K r . 15 : - . N il g ra TD7 och 
'f U9B a,st . e nheter m ed sny ggt utse 
e nde, e j lå da, Kr. 27: -. 

REIS RADIO 
SMM 6 BWE Ragnar von Reis 
Polhemsplatsen 2 Göteborg. 

\, 

28:6 

200 s . (Report of the 1948 summer symposIum 

of the acoustlcs group.) The Physlcnl socie ty. 

Prlce to non -members 17 s h. 6 d. 

Innehåller ett 40-tal uppsatser. 


KTHB C-219 ( M 24/ 8 1950) 
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Rad..r lu n arrow "'n ter s. An out!!ne of r adar 
trIols carried out by the National r esear c h 
eo uncU' s expe r Imental ,"essel , tbe R a d el, 
tluring t h e s hipping season of 1948. Otta wu 
1050. TV.-8 :0, 48 B. Tbe Nati onal res earc h 
cou nc il of Canntlu. 

CTHB TK (Br.) (M 15/0 1950) 

149 
R",pnanD, R A: R ig h-freque ncy ultrasonics. 
1-2. [ Cambridge, Mass.] 1949-50. 4 :0. 14+12 
s. (Massachuset t s Institll te of t eehn ology . 
Cambrld~e. Researc h laboratory of el eet ronics. 
Tecbnlcal r e port. No. 107, 151.) 

KTHB VIllc ö-38oo (:\1 15/ 1 1951) 

150 

Reference data f or r a dio engi neers. 3 ed . 
[en!.] New York HH9. 8:0, 6-10 s . (Fed eral 
t.cle phone and r a dio corlloratlon.) Inb. 3 : 75 $. 
Ur Innchål!e t: Frequency data . Dnlts. con
stants , and conyer s lon factors_ Propertles of 
materials. Compone ntB. Fundamenta ls of n e t
work s. Selecth'e c lrcults. Filter n etworks . 
Attenuator s . Bridges and Impedsnce m easure 
m ents . R ec tlflers and f!lters. Iron-core trans
formers and reactors. Electron tubes. AmplI
fl ers and oscillators. :\Iodulatlon . F o urler 
wave/orm analysis. Trans mission IInes_ Wa"e 
g uides and r esonatars . Antennas . Rad lo-wa,"e 
propa g ation. Radio nolse snd Interference. 
Rotlar funrlamentals.. BroadcsstIng. Wire trans 
mission . Electroacou.tlcs. Sena m echnnlsms. 
~lIscellaneous data. Maxwell'. equatlons. Ma
thematlcal !ormulas. hlathe matlcal tables. 
Index . 
Ur förorde t: "WartIme r,estr lc tlons In 194.3. _. 
lImited shllrply Ule contents of the Initial 
edition. Nor was the second edition, publis hed 
In 1!H6, (ree of these restralnts . This thlrtl 
edIti on Is, therefors, the flr s t of t he.e volurnes 
to be preparetl In large measure under the 
freedoms of peace." 
Anmäld I : Annales des tMl'communlcatlons, 
nov. 10'JI). 8 . 404. l sp.; BIee tronies. d ec . l1H9. 
s. 232, 2/5 sp. ; Proc . IRE, april 1950, s. 450, 
3/ 8 sp. ; WIreles" engineer, n ov. 1940, s. 369, 
3/ 5 s p . 

CTHB TK KTHB Ce-22St 

131 
Slater, J C: Mic r ows,"e e leetronlcs. NI!w 
York , London 19.50. 406 S ., !)l III . (The Bell 
tele phone labora tor!es series. ) Van Nostrand ; 
Mac millan. Inh . 6 : - $ r es p . 4ti sh . 
F llrfattaren : H ead , de p a rtment of physics, 
~Ia ssn c hUf\ E" t ts in s titn te of tee hnology. 
U r Inneh:l llet : Prefac . The WIIW' <rulde w ith 
perfec tl y r efl ectl ng ws ll s . R eflectlon a nti 
s tandlng- waves. P ower a nd eru?r .zy relati ons . 
The Lh oo r y o f r e sona nt cavit ic•. The r esonant 
cnvit r w i th o ne ou t pu t . T h e eI!\' lt;· wf th two 
outputs. 'Jlhp. (~ a\' i t-.v w i th fU;l\""ernI outputs, nnrI 
COLI pied cavlti es . T he p prl oli lca lly loa ded w a,-e 
gui<le . Fnndnml'ntnl pr!ncipl o f electronlc 
tlexlces . The kl ys tron . T he l!n pa r accelt' ra to r 
T h travelin~ WI1\'e n mplifler. The mag net r on 
osc illat.nr. T he c yclotron fin,1 sy nc hrotr on . 
Appe ndiceR. BIbliog raph y. I n,!el' . 
An miild i T ele -tee h, Sl'pt.. l!l;,O, s. 74, 1/ 3 sp . 

CTH B T K KTIIB Ce -~227 

15:? 
Son tltworth , G C : P rincipl 's alltl applica t lo n . 
o f w :n-eguirl e trnnsm iH~i o n. Ne\ York 19;=)0 
8:0. G&I s. ( Bell t I ph one labo rato ri es sori e ' .) 
Va n Nostr a ntl. I nh. () : 50 . 
F ö r nti rmn re uppqifter ont inneh:1 Ilt't se noti s 
n , Ja n. In::;!. s . :l:i. 

CTHU TK KTFl13 Cc-22Gi 

Redaktören för PR:5 referatavd elning är 
inkallad, varför det blir ett tillfälligt avbrott 
i referattjänsten. 

, 

RADIORÖR 

Har ~i f ortfarande svårt med ra
diorör kunna följ a nde typer av 
nedan nämnda serier omg. lev. 

0-1-2-;::- ::1-6-6 SK-7-12-12 
SK-25- 35-50-70-1l7 samt ty
pe rna H)-83, iivenså filrekommande 
typer av europeiska rör. 

Försäljningen sker till a v statens 
prkrn. fas tställda priser och rabat
ter med reservation för mellanför
säljning. 

Även partiförsäljning av 

RADIOMATERIEL 
Potentiometrar, elektrolyter, ström
brytare, motstånd, högtalare, bil
antenner m. m. 

Begär offert - det lönar sig att 
köpa av 

RADIOFIRMA REX 
Prästgatan flO A, östersund. 


Tel. 127 3li, 13968. 


Ny upplaga! 


Kortvågs
•mottagning 


[ SERIE N' POPULÄR RADIOS HANDBöCKER 

varje boklåda eHer direkt från 
f /l r laget ge nom netlanstående kupong. 

_____ IIIIiiiiii_ 

Till NORDISK ROTOGRAVYR, Box 3221, 


Stockholm 3 


Und ertecknad bestä ller hlirmed .... .. e x . Kort

vågsmotta gning il kr. 2 : -. 


Samn: 

Adress: 

POBtadr_: 

http:oscillat.nr


~ 

SIE,MENS 

SlEMENS 

SR 102 bilradio med 3 våglängder 

Långvåg 160-400 Kc. 
Mellanvåg 550-1600 Kc. 
Kortvåg Il mc-17mc (19-25 m) 

A.KTIEBOLA.G 


(Sveriges enda speciallabrik lör bilradio) 

o 

SPANGA - Telefon Växel 362560 

ISOLERADE 

ANSLUTNINGS-

KLAMtv\OR 


tillverkas i olika typer för 

montage i plåt- och bakelit

tavlor. De är väl berörings

skyddade och ha "o förlorbara" 

klämhuvuden av svart 

isolermaterial. 

För strömmar upp till 2.50 A. 

Tillverkas på vår 

instrumentfabrik i Stockholm. 

Leverans från lager/ 

MÄTIN STRUMENTAVDELNINGEN Ms/5061~ 

STOCKHOLM· GÖTEBORG · MALMÖ · SUNDSVALL· NORRKÖPING · SKELLEFTEA . ÖREBRO · KARLSTAD · JÖNKÖPING 



Smakp,rov ur 


Bland medarbetarna: 

direktör 
ERIK MATTSSON, 

R;>.diotj'inst 

byråingenjörerna 

HERMAN RUUD och 

K. SItVERSJO, 
TelegrafstyreIsen 

studioingenjö r 

RAGNAR OLANDER, 

Radiotjänst 

fil. kand. 

BENGT KYHLBERG, 

Radiotjänst 

programchefen 

HENRIK HAHR, 
R;>.diotjänst 

I :!tc statsmeteorolog 
C. ]. OSTMAN 

fil. dr ALF AHLBERG 

m. fl. 

Ur innehållet: 

Vilken antenn är bäst? 

Fältstyrkckartor för de 

svenska rundradiosra

tionernl 

Om radiostörningar 

Råd och anvisningar för 

apparatköpare 

Tips för kortv, gslyssnlre 

Bakom radions kulisser 

70 sid. våglängds tabeller 

Kortvågstabell 

Hur ett program kommer 

till 

Populära radioröster 

Vad »v:iderleken; inneh3.l

ler m m. m m. 

30:6 

Radiolyssnarens 
uppslagsbok 
Redigerad m' 


JOHiV SCHRÖDER 


Sid. 154 Sid. 161 

Antenn m~d skärmad nedledning Olika störrzingskällo r och h UT 

de wir mottagaren 
__________1,__________ 

Sid. 122 Sid. 112 

Fältstyrkeku1'V or lör de slurrt! FälUlyr.{·tkarl i1 fö r Sp J'lga THYJd

,undradjmtationana i Svcri:5 e radiortallon 

Rekvirera Ert exemplar idag genom nedanstående 
kupong! 

I I
Beställningskupon g 

I II Un de rtecknad beställe r härmed frh Nordisk Roto

gravyr, Postbox 3221, STOCKHOLM 3 I 
I .... ex:. Radiolyssnarens Uppsbgsbok il 8 : - att I 
( sändas mot post förs kott till I 
t Namn: ...... . ...... ...... . . .. ... .. . .... . . .. . I 
I 
Adress: 
 ... ... ................................ i 


Postadress:I I- ---. ----------


STOCKllOLlIIS RADIOI{LUBB. 

fl f' n mars bjöds ldubhens m edlemmar pr, 
e tL föredrag a" fil. mag. Sten \Vikstri.i rn OHI 
" K()llden~atol'e r lIeh tnotst:1ntl tör r~l(lioHncla
ltdl". 'f-a lal"('u p[q)C ktlllc iIl10t1nin gs.\"is, att tlf't 
ii l' s,\' ulle rligcl1 Yiktigt 3tt }(oo8truldöre-r :Hr 

radioapparat.e r Hiru s ig utt viilja rUtt l~on
de nsatortyp föl' vurje Rt.iillc i apparate n , da 
llel of t ast tir e n koullc nsator. som lir ur ~ al.. ell 
t ill fel. De \"nn li gn~t J,.oodens ntore.rna iiro 
rlllllJlocl'sl'OIl( I ~ Il"a t.orer med pa pp ' I's.lsolil 
tiOll . och talo1'(~n l' cdögjol'({' för d 'fas kon
s tl'uktion. De viktigaste orsal,erJlH till at t CI! 
lJa[lv e.l'~l, o lltlc nf.iator gä l' ~önll er Hl' ful{t e lle r 
ijn:::: r tC,lUllCl'alur. Om mU ll vill att en pupp "r s 
k(l rulf'n~fltor ska ll h tdla btir mall ~c till alt 
dri fts tplllll c ratnren ej ö\,cnit ig-er 500 C och 
ntt lnnu e j l1 1\ li:i gger hligre $VHUlliue;" Hu di.'t 
llå~ tUllJplatle vHl'Llct. 

En :111nFI.11 vaulig konuensatortyp Ur d en k e 
ramiska kOIHlensatol'l1, diir dielektril{um ut.
~i..ires av f!U blan4.1ning- av litnnuioxil] oell 
anuril oxide r . l\Ian kan rå hög a uielektrici 
tetskonstnnte r . t. ex . 2000 il 3000 g enom U[1[1 
lJlaudning med buriumoxid. 

D e motstit nd, som un\'iindlls I rad ioupparn
t e r ;iro ilJlanl1 tr{ullinclade m e n vanligast kol 
lllOt~tt'Il(1. De tr:hllinclade motstånclPn stiilla 
sig dyra, UH;! 1l lltmlLrka sig för smil dimen
sioner, 1'3tor precision och go Ll b elll stnin g-s 
barhet. Kolmotst.:1nflen Hro av två typer, Olccl 
mussiv mot.stantlskrO[1p at· llalvledarct.yp och 
yt8Idktsmot~Uilld. De senare utmUrkn sig för 
El.;;re brus och frumstiUlas på så sH tt att 
man liigg'er ~ t.t grnf itskikt på y tun uy en 1<4.: 
r:-unl sk kiirna_ Injustcringen av motstlincls 
\"iLrllet ~ker på Srl s:itt, att miln ~1ipa r eJl 
spira l I yt.sldl<t.ct, vorvid motst~ ndsyii"dct 
ijka~, I den autonlat.iska slipmasldnen aylJr~-,. 
tes slipning n dä rätt motståndsvärde upp
natts . 

Virl s nmnHlIltl'iicle t ,len 29 mars gilV clvU
ingenjUr Jan Ol1ner nägra glimtar frå n nor
Ill c'r!n g:s- ocll stan(jarcJi",~r!ng.arbc tet på det 
tl'le tekn!ska omriiclet, s :idan t det hed rives Il" 
SEK (S"ensl,a Elcktrl"kn Kommissionen) . 
Ilesultutct redovisas ISEN·normcr (Sveo.ko 
Elekt.rotelmiska Normer), vilka hittills mest 
varit kiinda på krafttekni.!<ens omrilde. NlI
I'Ue l-a .bal' luan emellertid kommit gan sk a 
liingt ärl;n inom teletcknl1<en. oeh vad som 
I<Mnmit I för"ta hand iir kvnlitet_llormer fUr 
s iiullare, r(jrstiirkan~ och mottagare lnm. snnlt 
normCI' för l jnc1r"gis t ,·crillgsoppora ter . lIIått 
,landard fö r cletaljer "om mot.st,ind, konn e n
sato r er, rilrhftllarc e tc. och nomenklaturfr,lgor 
slI, il ven på prog l'l\mmet.. Det finnes möjlig
het att niJullneru p:\ dessa normer, 8å att 
Juan f!lr ll cm s il snart dc 1.1tkotnma. 

l(y·iillells program -var uteslutande Hg-nat 
itu~pt.'\ lnIng"stc l,nt k, Som fijrste talfue d mon
l'It.reralle i n~cnjör XI,e BJilrwell en gravQrup
par;lt fö r l)l n~tskivor! ~om urbetfHle merl en 
hastighet a,' :1:1 1I~ ..-arv/minut. Skivorna. "Olll 
('n(ln.~t \'01'0 eu 0.:3 Ulm tjocka oeh ca 17 cm 
i ,liaBlptr'r \ '01'0 gjorda IlV vlnl'litplast. Med 
dp R- ~a ~khTor fi c k mall en spf'ltid av 5 min/ 
"icla . li'rck\' cnsolllr:ldet "ar 50 tJU 8500 p/ s. 
Bruset val' mUr1.:hurt, m en nlindrp iin v id 
vanli g-ll \o:ic ll ellaksl{h'or, Apparaten tillverkas 
av e n nrn el'ikan~k firma , och vad ~n)Jj Hl' 
siir,kilt a t.traktivt iiI' d e t låga prise t på in· 
~t1clning-f'ski\-o rna, endast ]f) cpnt. 

IUg-clljii r Sven R,uhn bcrHttade om Alr:G 's 
nlfl;;rn r:. t fo ntillverkn ing- a r och viRade lllCcl rn 
<1,,1 hilder hur t1", olikll modellerna "C ut. 
Yiolnre rle monstr rndc han en filidCX\'cr k sc1ri
,'('n Jl1n ~,pH:tofon. :gom han sjH lv tillverkat. 
Han frnmhiill, ntt. man milt",r mii n g u orörut· 
s('(hla ~y:'ll'ig-hc.trr OCh g-n\· intrcssera.d e am:l
tliru ,rg'gHrc en dcl Hps hur m a n skall ulld
\~ jk a df'lll, 

En anTlan f.iiiL1t!rv~r1.:f.\(lrlven rna g-netoro Ll 
",raihak " ny tyFi k ti ll vel'I{ning- c1e monstl' (!
l"lldl'~ ~1\- ing-e njiir .:\ ke l~ri](.s~on. I <lenna mH
hl~ fiil' s j·li rk ::U'Cll (r:':in en NIPI~ - n ckumu]ntoI', 
l:'jir :i t p.rs polning frv handet nnvUnde~ ej fjii 
dC'I"\'erkfol, utan nUln \'evar f(jr hund 'r ia n 
Il t\' iixlill;:!:. 

Tnge njörprna Gi;sln. Lunda.hl. och Robert; 
OI~son (I COIlln(ts l.r cr:l<le I Juxo r ::; ~rtlgUf'ron, en 
11':\ dsP~ I :l!'" .. a~~se clcl llu,·,,,l sakllge u för hCnJ 
:trularnal. D:I1'[ur l ~'e r('l'as den sn1nmanIJ '~ .lt lTd 
Tllf'd Cll r :HliOg'l'UUllllofon, och nly(:f;,:C'n TIlöda 

http:Lunda.hl
http:intrcssera.de
http:yt.sldl<t.ct
http:llalvledarct.yp
http:111nFI.11
http:radioapparat.er


Varför besväras av 

nätspänningsvariationer!? 

Med övertonsfilter. 

använd 

!\led anod· och glödlindningar. 

Med strömrelä. 

Transportabel, IwntinuerJigt variabel 
utspänning. 

~vaRce och o A 
KONSTANTSPÄNNINGSTRANSFORMATORER 

Transformatorerna reducera spänningsvariationer 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. 

GENERALAGENT 

PÄR, HELLSTRÖM 

AGENTURFIRMA. 

Telefon TelegramadressPostfack 2.79 132826 PAGENZIA 
Il 0530 GÖTEBORG 


Advance signalgeneratorer och kousta.ntspänningstransformatorer - Sola 

konstantspänningstransformatorer - Dal,.. elektrolytkoodeusatorer -

Cyldon vrid- och trimkondensatorer. 

3] :6 
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INBIN DN INCiSPÄRMAR 

till Populär Radio 1950 

Pris kr. 3:55 

INBUNDNA ÅRGÅNGAR 
11950 

Pris kr. 14:

Pärmar och böcker kun

na levereras omgående 

efter beställning till: 

POPULÄR RADIO:s Expedition 


Box 3221 Stockholm 3 


Postgiro nr. 196564 


\ 

BYTB~ OCH FUaSILJNING.lR 

Under denna rubrik inB..... radaDno_ till 
ett pria av kr. z: 150 per rad. AnDon.atnell är 
av_d endaA f~r amatllrer och IiIr en.tab 
fönoäljninpr. Flrmaannonser maiate bAnviaIY 
till vAra övrip annon.format. 

Till salu: Trunsfurma t ore r o b et. an\'. P. 110.[
120, 130, S 220 V, 0,7J A, kr. 1u: -. T. 'YeIl u~ l , 
llra tte r å s g-utaan 32, Göte borg 21. 

Till oalu: D ellco D eR -l!), H riirs tratikmo t
tagarp kr. 700: -, P Y. nled omforrnare; stab . 
likriktare; lliv . radiorör 111. In. Prislista s ll n
Iles mot ]lorto. Svar till 0, Zachri88on, T e g
ners g at a n 15, Göte uorg. 

Till salu: :3 st, transf. 22(}-380/22(}-72(}
1400 V 0.2.\ kont. GO ]l/s för 3 -fasl.ikrlkt. , ev . 
uled 3 rör o. 2 kond. 2 a F2kV. lng. Nonlcn 
stalll, Hagagata ll ;J, Stockholm. 

Till ...Iu: Ge.n eral Jelcclr. Vur. r e luct. pick
up llPX-IHO III. ntbytb, saftr. Tel. Stockholm 
117 97 00, lok. 2:K 

IiöpelS : l\[or~l·kurs pu gramlllof0I18ki\~or. 
S,'ar till "M. K.", <I, t. k. f. '-, b. 

hal' nedlugts p,i ntt fii den så lättskött som 
möjligt. ln~p(>:lnlngsmcdlet ä_r 0,1 mm rostt~ri 
~t å ltrfld, SOUl pa.l:i8erar lnspelniDg ~ l1u v udet 
meu e n hasti g het a v CH 60 cm/se k. Detta g"er 
ett fl'ekvcnsområ de p å 70 Ull GOOO ]J/s. A!,wö"
r e ringen s ker helt m e d hjiilp av trycl<knulI
par, otIt med uC!:H;a kan en li e l dd olika kOlll 
binatiuner iIu;tHllus 8:18om iIuqH~l nillg av ra ·· 
diopl'o;;rammet, inspelning frLln luil.;:rofo n. 
kopi e,r [u g' av grammofon s ldva etc. 

So nl a vslutntllg' demonstrerade ingellJor 
Sven Ruhn (~ Il i S verig e licl' Jlstillverkad ver 
~iull Uv lIen ulll e. rikullska Sound )Iin'ol' . Detta 
iLr {,'Jl lJund8l' c lare, dill" mun Huviinu e r band 
m ed [J:ll't>(,l'~ l) as och r elativt lu g ba.Hlllws lig 
he t. FTc kvcn so mrå dets övre griins IJlir ;jQUO 
V/s. 

N i.i stn ~all1 IH :ln l rU u l' höU :; tOl' :; t.!age n d e n 12 
april, ()(.:. h d n talad e fi l. li e , Didt I~lIndt1 \' ist 
um "Uulvk dnrepll' uH>Ilt. IlYa tel e te klli ~ ka 
lljiil p nH~ tl c l'·. Inledniugsvi s klal'g jo rLl e talan~ u 
lllCU hjUlp a v liittfa tt li g a bilue r hur lIlan nu
lu e rH tLillker ::; i~ att lnekuuikt'u bakom llf..!u 
e le k t riska l e dnin~~förI1I:lgall h os u letall e l', 
halvlednre o c h h;olatore r f ungerar . Av sur 
.:-i k il t in t r esse iir halvle d arna. var8 lednill~s
f örmåga i r e.llt tills ta ud Hr my c ket lit eu, 
Ge nom tillsats a,t e n m ycket rin g a kvanti tet 
störsllb~ t ans kan tu Un dock f :l c n st a rkt ökatl 
och Hitt lwntrollel'uur lcdningsfUrmtl g-a _ In
nuu nla11 kan :luvHnda rn aterial ~ t m tl s t e d e t 
renas III ,n.: ke t noga, förorenin g arna fri ej 
ul'l) g :i till lIle r lin en uel per mUjon, För att 
öka le dningsfUrm,i gan till s Utte s tliire ftc.r stör
~ll!JsttlIlS, VUJllig'tvis C_D il tio delar per mUjon. 

En in t r essant anvHnclnlng av hnlvleLlurc
material Hr s. k. tenuis torer, dv s . nlotstä nd 
m ed stark negativ telUperaturkocfflc ie.nt. De 
ku u na anvUndas s om tel'lllornetrar, f ör konl
IH~n ~ ation ilV nlotstå nd m e d poslt.iv t e mpera
tllrkocff ieient lUl11. :.\Iun kan Hven_ f å lut"rcs
tianta effekte r g e nonl att s e riekoppla vanliga 
mo t s tånd lueu t er mi~torer. 

Vnristorer, dvs. svHnningsberoende IUot
ståull ka n man tlll\'crka nv kisplkarbilllllas
.a. De kullas även Evilitmotstå nd, och ha 
funnit Ator ·anvUuuning för gllistsIäckning. 
DNa s karakteristik k a n skrivas 

I = k ,En 

diir ex p oneu tl' ll Il iiI' 3,7. Fiir e n anllan typ, 
sk. c llsklktsmotstil nu uvsecllla iiir Illga spän
ningar Ur exponenten myel{(~t stahit oeh lika 
m ed 4,G. 

Et t annat viktigt onlftlde Hr likriktande 
hal\'ledar:sys teIU. Hit hör även torrltkriktare, 
~:lOln dock f alla lltoln ramen för kvallen s fö
l'cflru g . H ul\-I N iare,lloder ha fiitt mycket stor 
a n vändning p (l sitita tiu, ie ke luill8t 1 rudar 
oe h anurll llltraI:-:ortvt't g sal'vurater. Likrikt
ning- uppstft r l konta ktpu nJ.::t e n mell a n en 
halv ledare oclI e n IlJctn1l8pets , oe h so m halv
l t~uare kan lIlan a nviillua g-e rmauill fn -lI e r 
ki Rel. lI eTocn d f;' p :'i vall lntJ \'1 0dal' c-di o u Cn s kall 
allvi_ind n~ t ill. Gc r mauiuIll tAl en b a C: h: sp iiu 
ni.u.::.; IH1 f,O----:WO V rnen ka n ej n.n \'ii nua ~ f ö r 
fr e. l ~n.nt ~ (!. r ;.j Yf~ r 10 M p/s. Khtr, l kalJ d :.irern o t 
un "iirlLI ::t i'! 11 Il J) ti ll :WOO ~I p/~ . men t:l1 I ~c.n 
g iil d in te lHcr Jn 5- 10 V 1 hn(· L{~ f1 ;in ni o .:: . 

N It lJ l\-pe l;:li n;.;; ?L V h a l l .... ll a rf'll hllh:. n lir t r nll~ 
sistQL' 11 'l!e l" b :ddcd a r etri nu c. 11. O m m an pi l! 
1~'2..ra r tV:1 JU Ct.aJ l s lH,: t" :...;ar fi a en h ot vled a r pyta 
I!,~.- e k l't llii l' tl \ ' jltu ful n l kan lil an f :j e.I1 \.: i::;:-1 
i nhi.i rc]es :'ityrn ..' rk u ll. _O m BJ un v HJJ(![" W.mv 
l i.~a fi il' :-;p ii lLlli ug ar k an m im :h'C'n ffl fi il' 
~ l: il' l{Il i n ~·. al1 d c'k " ~l1m , ifl t ruliur i.jr . De u Il:! 
t i lli iml lll ln g- ii t· eu u :l st ll ;J g r a ;'t r" ~ arnlil a l ut:..ll 
t O r"' ll l; ha ~ tO l'U u t.q.'_ek liIl.~!'Hl1 i ij li b hete l'. 

Kluhh (~n H ve rk s a m het ä r a vs lu tad f ul' " ;1 1" 
~ ii s ongen. rn~IJ i h ih. t: ; t er kommn v i rn ed nY:1 
[(iredrilg , tlclnon $t l'atij)lll~ r (J e h 8 tn d ieb c.~Ök . 
,\ll a m eule m m a r 1':'1 pe r sonli g a k a llelser t i ll 
kl lll)b ell ~ ~a mrnan tT' ii(I(· n. oc h o ro m a n intl: 
r ed all ii , m eu lc m b lir Ill an det. e Ilklas t g e nom 
att. tiiitta in lil"~ av;; i ften 1~ : -- (s tll d eran ue 
8 : -) p: klu b be n s po~tg-iro ;) 00 01. h.~ ll bh cns 
org-all P OPlJLÄR UADIO ing,-'r I a" gl fte Il. 
A,lr" SS''' Il iir: Stoc kholms Radioklubb Box 
GOU, Stoekhohn G. ' 

S e Ii;: r e t e r il r e n, 

Grammofonverk för 3 

hastigheter 
33 1/3 - 45 - 78 rpm. 

e lIastighetsolllk, medelst ratt 

• 4-polig kapslad induktionsmotor 

• Hygienisk gummiplatta prL tallriken 

Niil'mare upplysningar från: 


Elwndahl & Ström A.-B. 


Postfack, Stockholm 26, 


Volymkontroll 
för sekundärhögtalare 

E n effektiv potentiometer, motstund 72 ohm, 
logaritmiskt Hndad, oisolerad axe l diaD!. 6 mm, 
Le v. meu ratt av vit plaHtIllus~a 20 Illm uiam. 
P r ovex, frnktfritt mot Kr, 2: 25 Insatt å post
g iro 35(>134. Vid I";]l a\' minst 25 st, kr, l:!)J 
st., vid större partier inforura offert. 

Iwkv, pro" pekt o, pri.][sta över komp!. s'e
kundä r högtalare, lösa lådor och By.tl'm. 

INGENJÖRSFliRMAN ELRA 
Eklångsvägen 13, Johanneshov 

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

VI DEOPRODUKTER 
Mottagare R1155 
Walkietalkie WS-38 
Oscillograf AN/APA-l 

Div. rör m,m, bortslumpas 


OBS. Priset på R1155 oförändrat, 


kopplmgsschema säljas ej 


separat. 


Box 25066 Göteborg 25 

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

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

Ett a ntal u tgångstransformatorer av 
p rima fa IJrika t rea liseras f(jr k.ronor 
3: 50, 10 st. kr, 30: -, Anvlindbara till 
i föreg. nr (nr;:;) beskrivna »Almsto
metern». 

W. Höglund, Halmstad. 
\ 

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

KÖ'PINGS TEKNISKA INSTITUT 


€l
Dag- o~h atton.kolor, Ini'enjör.-, verkmll.tlll'e- ·och flirman.examen. 
T~let..knlk med radio- och radarteknik. MR.kin.teknlk m~d vprk.tad.tpknlk. 
L4.... l~vnad.ko.t.DI"ler: 100 kr. liill're pr mån. tin I Stockholm o, Götebor&" ~ 1IlodernR kursplaner. Uösttermlnen börjar 1 sept, Studiehandbok slindesK"I I pA h ell'il.ran , Angiv ta~k, praktik, AIder m, m, Aberova denna tldnln&,. 

Murmä.t..r~ ....t ..n , A - KöPING - Tel. 113 18. 
INGVAB LILLlEBOTH. CiYilin..enJllr. Bektor. 

32:6 
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KRISTALLTRIODER 

GT-10 (G ~ germanium, T = transistor, 10 = 10 ggr förstärkning.) 
I{rets 1: E. ~ + 0,5 V, I. = 1 mA, inglingsmotstånd 300-1000 ohm. 
Krets 2: E, = 40 V, max. --80 V, lt = 3 mA, max. 8 mA, helast

ningsmotstånd 4000-20000 ohm. 
F a rslHrknlngsfaktor dL,/dLI = 1>-20. 
Dimensioner: 1 = 30 mm, d = 15 mm. 

GT-20 
Krets 1: E. = +0,5 V, II = 1 mA, Ingångsmotstånd 300-1000 ohm. 
Krets 2: E. = 40 V, max. --80 V, lt = 3 mA, max. 8 mA, belast

ningsmotständ 4000-20000 obm. 
Förstärkningsfaktor dL./dLI = 10-00. 
Dimensioner: 1 = 30 mm, d = 15 mm. 

GF-20 (G = germanium, F = fielddistor, 20 = 20 ggr förstärkning.) 
I{rets 1 : Spänning upp till 50 V, inglingsmotstånd ca 10 megohm. 
Krets 2: E. = -20 V, max. --80 V, I, '= 1 mA, max. 8 mA. 

Branthet = dIr/ dE. 
100 tJ.A/V. 

Gg W 101 	 (Strömdiod) (G = 
10 = 10 V normal 
motständ.) 

Normal spärrsp1innlng -10 V, 

= 20 mikroampere per volt, max. 

germaniumstav, W = wolframtråd, 
spUrrspänning, 1 = 20-100 k spärr

max. -20 V, normalt spärrmotst1lnd 
20-100 kohm, genomgilngsmotstAnd 200-1000 ohm, genomgångs
stram 50 mA, max. GOO mA, dimensioner 30X15 mm. 

TYSKA GERl\IANIUMDIODER AV 

FÖRSTKLASSIGT FABRIKAT 


SpärrspUnning V Anodström mA MotstlInd vid 3 V 
Typ max. 

GC-10I 15 
GC-102 15 
GC-103 15 

GW-20I 30 
GW-402 50 
GW-603 70 

GWv Värden 
GWg Värden 

vid -1 mA max. vid + 3 V Back Fram 

10 40 Frl\n 
10 40 till 
10 40 mA 

20 40 
40 40 
60 40 

1 20-100 k 100-2000 ohm 
50 100-400 k 100-2000 ohm 

> 400 k 100-2000 ohm 

20-100 k 100-2000 ohm 
100-400 k l00-2000obm 

> 400k 100-2000 ohm 

motsva rande ovanstående vakuumdioder . 
motsvarande ovanstliende spänntrådsdioder. 

KORTA LEVERANSTIDER 

SPECIAL OCH SÄNDARRÖR 
Fotoceller 

!l17 40:
918 80: 
928 81>:
!l20 24: 
!l30 22:
031A 64 : 
934 40:
!l3;; 60:
5635 16 : 
G,,83 SII: 

TyrQ.troner 

88·1 ......... 22: 
885 .. .. . 22: 
FGl72 ...... 284: 
2D2l 24: 
:!O::il ....... " 24: 
OA1 16: 
672A ." .. '" 150: -

Vibrotron 

57U ."" .... 125:

Stabilisator 

OA2 ... ...... 24:
OB2 ... .-.... 30:
VItt05 .,.-, 17: 
VR150 ... -,- 1'7 : 
9!l1 11 : 

LikrlktB-rrör 

2X2 24: 
2V3 .. " ..... 24:
8016 ......... 24:
80lSA 7.): 

3 B2G 55: -
Hi5! 43:
83G 4,,: 

Sli.ndarrör 

813 84:
814 44:

815 24:
837 34:
TZ40 34:
705A ......... 16:
703A ...... ... 15:
2.'\OTH ."", 140: 
100TH .,,,,, 110:-

Nolse diod 

5722 ........ 57:~ 

I l1000 kckristaller 24: ISO 

NYHETER I SELENLIKRIKTARE 

Vi lancera selcnlikriktare av tyskt 
fabrikat med sparr.pUnningar 
upp till 300 volt och strömmar 
upp till 200 mIlliampere. Prak
tiskt utförande underlättar mon
teringe n. Finnas Uven med rör
teringen. }'lnoas även med rör· 
sockel tör ersättning av utgångna, 
lIkrlktllrrör, varvid ett Inbyggt 
motstilDd motsvarar glödtråden. 

BATTERIKABEL 
MlIn g led :Incle kabel överdragen 

med grå plast. 

Samtliga prise r brutto per meter. 


3-ledare O: 6Ii 6-ledare 1: 20 

4-ledare O: 80 lO-ledare 1: 80 

5-ledare 1: 10 


LITZ TRÄD 
5XO,07 10 XO,05 
7 XO,07 12XO,06 
7XO,05 20XO,05 
7XO,15 30XO,OO 
9 X O,0i3 

Pris per meter netto o: 05 för 
samtliga dim. 

KONSTANTANTRÅD 

Dlm. Ohm pr m. Dim. Ohm pr m. 
O,W li8 0,03 960 
0,20 34,2 005 575 
0,25 10,2 0:07 297 
0,35 5,1 0,09 180 
0,55 2,08 0,12 89 

Pris per m eter netto O: 06 tör 

sa mtliga dlm. 

Nedanstående (lim. är upplindad 

pii s!Ikes- eller bomullsstriing. 


Ohm per m. Pris per m. 
200 O: 211 
400 O: 2;; 

3000 O: 411 
25T. O: 70 

O: 00 

HÖGKAP ACITIVA ELEKTROLYTER 
Typ Kap. Sp. Pris 'ryp Kap. Sp. Pris 
408 15OMF. (i0 v. 4: 110 7870 25l\IF. 25v. 1: 110 
189 500 ID'. 12 v. 6 : 90 1007 401\1}<'. 25 v 3: 60 
745 ooOMF. 200 v. 9: 50 308 50MF. 25 v. 2: 110 
M4 10001\1))' . 25v. 8: 110 1010 50MF. 50 v. S: GO 

JONES AMERIKANSKA KOPPLINGSSTÖD 
Typ Pol Pris 
2002 2 O: 45 
2004 	 4 O: 60 I 

TUN GFREKVENS. 

INSTRUMENT 


Typ 1HZ 115. Avsedd för mätning 
a v periodtalet på 220 volt växel
strömsnät. Graderad Ifrån 47 till 
53 per. Största diameter 130 mm. 
InfiIlIt montage. Pris netto 64:
Typ 1HZ116. Avsedd för mätning 
av periodtalet pli 220 till 250 volts 
vllxelströmsniit. Största diameter 
105 mm. Infällt montage. 

Pris netto 68:

Typ Pol Pris 
2006 fl O: 70 
2008 8 O: 90 

FÖR 2 M. AMATÖRBAND 
Mottagare typ BC-GU lämplig f ör 

ombyggnad till 144 MC. 

Le ver eras 	 utan rör nir endaHt 

Sol: 110 netto plus frakt. 

Sändare typ BC-625 ilvenledes 

liimpllg for ombygg nad till 144 MC. 

Sändaren ur delvis demonterali. 

Pris netto 29: 110. 

Modulationstransformator för 

BC -G2ii. Pris netto 6: 35. 


DIVERSE 

Amerikanska vrldkondeosatorer 

140 pf. K eramlsl, upphängning, 

dubbla ga"lar samt kullager. Syn

nerlige n IHmpllg I VFO, dubblare 

eller PA-steg I mindre sändare. 

Typ nr 59007. 

Pris netto 9: 85. 


Fotocell !l3lA inbyggd i permalloy

kåpa tillsammans med hållare, 

motst. och belysningsanordning. 

Pris netto 6t:-. 

'l'ermokopplat för 0-100 volt. In

by~gt I trev lig bakelitWda. Utan 

t erm olwrs bar lustrumentet fullt 

utslag fUr 1 mA. Typ nr IVT 114. 

Pris netto 28: liO. 


PHILIPS SIG:-<ALGENERATOR 

typ NGM 2882 med dämpsats ocb 

Inre modulation, }<'rekvcllsomrude 

0,1 till (jO MC . 

Realiseras för 383: - netto. 


MODULATOR 
MOllulnto r(le len till rada r.Wrsän
dare, inlleh rt tler utöycr en mting<l 

anvilnlibara delar iiven 1 st. foto
cell typ 931A, vilken lir inhyggd 
I permaUoyl<ilpa tillsammnns med 
hållare, e rforlierliga mots tänd 
samt belysningsanordning, 
Pris netto 75:-. 
Modulator typ BC-4G6, avsedd för 
12 volts drift. Kan ändras till 6,3 
vo lt genom att anviinda 6J5 och 
807. Pris netto 44:-. 

REALISERAS 
Sändarkonliensator 200 pr. 2000 

volt. Nägo t transportskadali men 

fullt anviindbar. 

Pris n~tto 7: 85. 

Amerikansk höjlimiitarc' tYll APNl 

med frek\'(,nsoml'åde 420 till 460 

MC. Anlliggnlng e n JeY(~rcra" utan 

r ör och omformare Illcn innehål

ler en luiingd anviindburn delar 

8tlSOlU reläer, transformatorer, 

kondensatorer, Amphenol kontak

ter, l{eranliska rörh:Lllare såväl 

acta l Hom a CO fn lll. Ul .. 

Pris netto 38 : 75 plu; frakt. 


SM5ZK) AB BO PALMBLAD Torkel Knulssonsgalan :19 - Teleion 44!12!15 [växel) ·Slackholm S 



•• •• •• 

Nummer ett 

;/and engelska fabrikanter
"".. . 

• QIt" "floglillare 
(j) "-9 

Med universalDimension Utan transfTyp I Talspale I Talspale IMaX.be last-1I Gav" utgångstransf .
diam. mm Impedans ning W .,xh mm Pris kranor Pris kronorI I 


R4/2% 13 
 3,2 64x429.000 0,5 28 : 50 


9.000 3,2R4/3,5 13 
 0,5 89x45 28 : 50 

7.000 3
T22/5 2
19 
 23: 50
128x51 

3 
 3
25
8.500 167x67 27:50T278/6 37:50 
3 
 4 
 27:I 8.000 25 
 206x79T27/8 37:
3
11.000 25 
 4
T47/8 206 x 100 
 40: 50:

T32j10 9.000 25 
 47: 3 
 6 
 259x 100 
 57:

11 .000 25 
 55:-T47/l0 65 : 3 
 6 
 259 x 121 

Audiom 50 
 11.500 M 10 
 125:15 
 313x150 
Audiom 70 
 17.500 M 330: 15 
 20 
 313x178 
Axiom 150 
 14.000 M 15 
 15 
 313x176 240:I 


Genera lagent: 

A.-B. GOSTA BACKSTROM 

Ehrensvärdsgatan 1-3 Stockholm K 

Tel. växel 540390 



