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I BÄTRADIOBILRADIO 

... ny välsorterad engrosfirma. Vi 
EL. ARTIKLAR. SVAG- o. STARKSTRÖM BILANTENNER 

bygger på lång erfarenhet inom 

ELEKTROLYTERANTENN-TILLBEHÖR branschen och på goda in- och 

HÖGTALARE utländska kontakter. Vi äro sär-
STÖRNINGSSKYDD M.M. 

skilt angelägna om att kunna er-INSTRUMENT 

RÖR. EUROP. o. AMER. 
bjuda snabba leveranser. 

LEDNINGSMATERIEL. SVAG- o. STARKSTROM 

RESERADIO 
Besök, ring eller skriv! 

MIKROFONER o. -TILLBEHOR 

GRANSTEDT & Co KB 
nådmansgatan 56, Stockholm (hörnet av Sveavägen) 

Tel. 32 Z121 

Glöm ej 

prenumerera för 

andra halvåret 

Populär Radio kostar: 


Helår 12:50 


Halvår 6:75 


Populär Radio, Box 3221, 


Stockholm 3 


Postgiro 196564 


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

\ 

WALKIE 'TALKIE 

WS-38, engelsk walkie-talkie, ny i originallådor, komplett med med tx-rx, 
telefon, mikrofon, antenner och väska, pris kronor 135:-. 
Begär beskrivning från 

VIDEO·PRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25 

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



POPULÄR RADIO COSSOR 

dubbelstråle-
OSCILLOGRAFER 


MODELL 1049 

med inbyggda likspän
ningsförslärkare. 

Frekvensområde : 
0--100 kpjs. 

Acc.-spännlng : 2 o. 4 kV. 

Anordning för såväl me
kanisk som elektrisk 
triggning. 

Blålysande, fintecknande 
katodstrålerör med plan 
skärm. 

MODELL 1035 

Frekvensområde : 20 pjs
7 Mpjs. 

Acc.-spänning: 2 kV. 

Kippaggregatet avlämnar 
genom en kaliberad 
omkopplare svephastig
heter från 15,us till 
150 ms. 

Folografiskt regislreringspapper speciellt avpassat för 


registrering på oscillografer lagerföres. 


Begär prospekt! 
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Nu är det åter dags, tänkte Likström när han 
med en för ändamålet nyvässad papperskniv 
störtatle sig över den - som han trQdde 
nästan Qöverskådliga högen med lösningar. 
Men han borde hellre ha tänkt Qsynliga, ty 
den plötsligt in.tensuierade junisolen tycks 
ha bränt ihjäl det stQrartatle lösarintresse, 
som tidigare gjQrt hQnO'm så glad. Tyvärr. 
Likström hQPPas dock, alt nedgången är en 
tillfällighet Qch aU nästa gång hela lösar· 
gäIl{!;et återigen är med Qch kämpar Qm pri

sen. 
I prQble m 6 A skulle Gallerström försöka 

glömma sin egen vridenhet genQm att åstad
komma två i förhålJande till varandra 45° 
fasvridna spänningar med hjälp a'V SO-periQ
d.ig växe1ström och två mQtstånd s.amt en 
kQndensatQr. 

~ 
rre{efun~en

ljn 

R, b 

a c 
cI..-___-{"-'}--__----I 

Fig.1. 

Hur elemenoten bör hQpkQPplas visas 
fig. 1. 

Det finns sålunda två lösning-ar till detta 
prQblem. Antingen serielropplas R 1 med en 
seriekrets (läge 1) eller Qckså seriekopplas 
R med en panllellkrets (läge 2) av Rz Qch 

1 
C. I båda fallen gäller a.lt impedansen h-c 
skall ha fasvinkeln 45 ° eftersom impedansen 
a-b har fasvinkeln 0°. Vid läge 1 är impe
dansen Z=Rz+l/iwC och Qm tg för fasvin .. 

presenterar 

keln skall vara l blir wR C= 1. Delta innebär
2

aLt spänning&fallen över ~ Qch C är lika 

stora. 
Vid läge 2 erhålles impedansen ur l / Z= 

=l/R2+jwC, vilket ger Z=R 0-jwR C) !2 2
O+w2R22C2) varur framgår, aU Qm fssvin
ke ln skall vara 45° måste wR C= 1. Detta2
framgår f.ö. direkt ur uttrycket för l /Z. Unge
fä-r en sådan lösning har in.sänlll utav BrunO' 
Etzell, c/ O' Hedman, Regerin~sga.tan 24, StQck
holm, som tiJ.1sa,rnrnans med Stig PetersO'n, 
c/ O' Bergman, Bergvägen 20, Enebyberg, är 
den SQm behantllat uppgif.ten fullt kQrrekt. 

I uppgift 6 B hade Ludvig Qch Galler,ström 
råkat i dispyt Qm hur magne tnålen i fig. 2 
bQrde s tälla in sig. För alt göra det hela en 
smula krångligare var lindningen upplindad 
på en pl-aslStav Qch var dessutQm så tätlindad, 
aU läckflödena kunde försummas. Svaret är 

FO'rts. på sid. 25. 

M-


+ 
Fig, 2. 

peluren 

En akustiJk sensation för förstklassig 

musik och talåtergivning 


För ljudfördelning slvät inom- lom utombus h.r 
Telefunkens akustiska laboratorier utarbetat en ny 

teknik, som utgör ett väsentligt ffJmsteg inom elek

troakustiken. 


':'Ir ~Iektr,?kulli,k~ .vdeloiog be.rbet.r alla slag av 

IJudf~>rd~lnlDg,uppg,fter och garanterar förstklassig 

ltergtVnlng med Telefunkens ljudpelauystem även i 

lokaler med ogynosamm3 akustiska egenskaper. 


A.nläggningar för industrier, idrottsplatser, ttatr3r, 

biografer, kyrkor, orkestrar m.m. Förstärkare, mik

rofoner ocb tillbebör. 

o ••
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ELFA:s NYA KATALOG 

För säsongen 1951-1952 

över material till: 

RADIOMOTTAGARE SÄNDARE 
TELEVISIONSMOTTAGARE GRAMMOFONER och 

SERVICEINSTRUMENT INSPELNINGSAPPARATER 
FÖRSTÄRKARE rorAMATÖRBYGGARE 

utkommer i slutet av augusti/början av september och tillha.ndahiUles mot Kr. l: 65 

+ porto. Föregående års upplagor slut pä. kort tid. Beställ därför i tid sä. riSkerar 

Ni ej att bliva utan, dä. upplagan pä. grund a·v rådande pappersbrist är begränsad. 

INSPELNIN GSMOTO RER 
MC DRIVMOTOR. 4·poUg. H MD ATERLINDNINGSMOTOR. 
watt. omkopplingsbar 100/1215 el· 2- p ollg, 220-240 volt växelström. 
ler 200 250 volt vä xelström. 1400 Startmoment 0,17 kg/cm. Axel· 
v/m . Startmoment 0.22 kg/cm . diameter 4,8 mm ... Kr. 315:
Axeldiameter 4,8 mm. Kr . 40: 

MF DRIVMOTOR 4·pol1g, 38 watt, 220 volt växelström, 
1500 v/m. Axeldiameter 6 mm .......... .... , ............. .. ...... Kr. 60: 

TONHUVUD för BANDSPELARE 
Typ A, Högohmlgt. 3 mm banbredd. 

Användbart tör .ilvii l en· som tvåkanalsinspelning å 'U"-band. 

Detta huvud har dubbel llvs lil ngd på grund av att man kan köra 

bandet fl b~dll. sidor av huvu de t. 

Kombinerat ln- och a vs pelnings huvud ............. ............ .. Kr. M : -

Rad tfrhu vud . ....... ..... ... . ...... .. .......... ....................... ......... .. .. 85:

Typ B, Ldgo li mlg t 6 mm banbrecId . 

Anyundbart tör en kanal Inspelnin g ~ 'U" · band. 

Kombinerat in - och a"spelnl ngshu vud .... . ........ ... . .... .. . .. . Kr.6~:-
Rad~rhuvud ...... ..... ...... . ... .. ....... .... .... ...... .... ... .. ... ... .. ........ .. 65:

Typ C, Högohmigt. 2.3 mm ba nb redd. 

Samma t yp och aD\·lindbarhet s om typ A. men liven för

sedd med fjiiderupphängd hå llat:e. Frekven somrilde 40
10000. 

Kombinera t In· och Qvspeln lngshuvud ... . .. .. ...... ...... .. ... .. Kr. 98 : 

~:~il~~~;~go le· ';;;~d "p'å~å'iieiil~~öde'~~å'to'~e'~"65' k~':' ::: :::::::: : :: ~:~ = 
TONHUVUD för TRADSPELARE 

Webster original. Ett tonhnvud som t kvalitet aldrl&, överträffah . 
St\väl 10- och Q.V8pelnlu&,s- .om raderllndnln &, I. .amma huvud. 
4.stlttanslutnln&, ....... . .. . .............. . .. ....... .. ... ............... ........ Kr.M : 

Svenskt Tonhuvud av högsta kvalitet för trådspelare. Garanti 1I 
varje huvud . Såvil l In- och o\!spelnings- som rad~rl1ndnlng I sam· 
ma huvud. 4-stlftsanslutnlng s om passar I vanlig octalrörhållare. 

Pris Kr. 48: -
OscIllato rspole med paraUellkondensatorer 35 kc tm ovanstående 
huvuden ..... ...... ..... .. ........ ........ .. ........ .. .. .................. Pris Kr. 12: 

Xnopelnln,.strt\d t\ standa.rdspolllr Tophet 111 (franskt tabr.) 
Webster orl,.. 1 tlm .... Kr.415 : - 1 tim........ ............. .... Kr.SO:

u V2 " 25:- '12.. ................... ..... 18:II 

" lA " 0 . 0 llS:- 1/"" ........ ... ............." 12:., 

Material till Populär Radios nu beskrivna televisio1t$· 

mottagare i allström finnes i lager för omgående 
I

"-- levera,.". .J 
Allt mellan antenn och jord 

Katalogen upptager även facklitteratur, verktyg, kopplingsschemor 
och byggsatser till radiomottagare, slindare och serviceinstrument 
samt lir l. sig själv en utmärkt uppslagsbok tör varje amaWr och 
hobbyentusl.ast, då den upptager all I marknaden förekommande 
standard material samt en hel del speclalmaterlel. Den är även för
sedd med speciella tekniska sidor med förklaringar och upplysningar 
om de elementära elektrotekniska grunderna. HUr tlnner NI även 
förvand lIngs tabeller , code för färgmarkerade kondensatorer och mot
stå nd, rlld för rad io byggare ocb servicetips. Katalogen är utförd I 
bel,vl1mt A5-tormat och försedd med rikligt blldmatterlel. Skriv av 
eller klipp ur nedanstående kupong och vi sä nder Eder katalogen sä 
snart den utkommer. 

Q-max hålpunchar nu i lager 
Med Q-max bålpnncbar underlättas r betet väsentligt och dess· 
utom spar Ni tid ocb tid är pengar. 

Det bästa och lättaste sättet att upp taga hål I c ha8siepldt, p r tlnax· 
8klvor o. dyl. , ä r att nn~ända Q-ma.- bnI punchar. · u finn 8 liven en 
p uncb för 25 mm kvadratiskt h ll l. Nedanstående di mensioner finnes 
tör närvarande l. lager. 
16 mm ... ... . ........ ............ Kr. 11 : - 32 mm ........ .. .............. .. . Kr. 14: 25 

19 mm ....... ........ .. .. .... ... . " 11 : - 38 mm ........ ... .. .. .......... . . .. 14: 25 

22 mm ............... ... ........... 11 : - H mm .... ... . .. ..... ... ...... _.. " 14: 25 

25 mm .... . .. ... . ..... ... . .. ..... " 14 : 25 53 mUl ........................... " 27: 75 

29mm .. .. ... .. .. ...... .. ..... .. . .. 14 :21S 25 mm kVlldratlskt stU .. 21: 71S 

Sexkantsnycl<el passande 16. 19 och 22 mm .... .. ..... .. ... . .. . ...... . " 1: 
Sexkantsnycl<el passan de övrig a dimensioner .... .... .... ......... .. 1 : 25 

Nyhet l Hanlwntal<t för 75 och 150 ohms bandkabel .. .......... .. 1: 10 

Ronkontakt till ovanstående, tör chassiemontage ... .. O: 45 
Nyhet! Sladdkontakt 7 sLlft passande tm 7· po\. miniatyr

rör btlllare ... ... ....... .. ....................... .. ........ .......... .. ...... " 2: ~o 

,----- 
I Från E L F A R A D I O & T E L E V I S lON 

HOLLÄNDARGAT AN 9 A STOCKHOLM 

{ 
att sändas mot postförskott kr. 2: 25 

1 st KATALOG i frimtirken bifogas 1 : 85 
(Stryk det ej tillämpliga) 

Namn : 

Adress: 

Postadress: 

ELF A RADIO & TELEVISION 
Holländargatan 9 A STOCKHOLM Tel. 20 78 14, 20 78 15 
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10 mm Subminiatyrrör .. 

MED DE NYA ELEKTROMETERROREN 

Batterirören och 6,3 volt rören äro presenterade i 

ett tidigare nr a.v P. R. Här nedan kompletterande 

data över nya elektrometerrör och stabilisatorrör. 

Mullard 
Elektronrör för varje ändamlil. 

DATA 

Typ Benämning Lä.ngdl Glödtråd 
m/m (v) (mA) 

Va 
(V) 

Vg2 
(V) 

Vg1 
(V) 

1" 
(IIL.<\.) 

gm 
(mA/ v) fl. 

ME 1401 Elektromete r Triod (Jgl = 12,5X10-14,A,) ...... 47 1.25 13 Il -

I I 
1,25 13 4,5 3 

2,5 0,1 O,OS 1,7 

ME 1402 Elet<trometer Tetrod (lg2 = 5 X 10-15,A,) (Igl 
= 250 fI.,A,) .. ....................... ........ .... .. ... ....... .. 47 - 0,01 0,01 1 (ug2) 

70B1 Stabilisntorrör .... .... ...... ............... .. ............... . 50,7 V burniug = 70 V, Current ranKe = 5--15 mA 

109B1 StnbiUsatorrör ..... .... .. .... ... ... .. ........ ... .... ........ .. 

Stabilisntorrör ............ . .... . .... . . ... . . , .. ,. , ............. 

50,7 V burning = 105 Y, Current ['Qnee = 5--UimA 

150B1 50,7 V burnlng = 1,;0 V, Current raoa-e = li-15 mA 
. 

Kraftrör för industriellt brok· T yratroner . Likriktarrör • Fotoceller· Elektronblixtar· Accelerometerrör • Katod8trålerör . Stabili· 
8atorrör - KalI-katodrör - Elektrometerrör etc. 

Generalagent 
If ), 

För närmare upplysningar o 
Mullardl A. REINIUS CO ABvänd Eder till,.",..~...,

"~Il.WI1llCTIIOIIX PIIOP«n UD 

Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401-02 I 

4:8 
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POPULÄR RADID 

TIDSKRIFT F Ö R R A D I O TELEVISION O C H ELEKTRONIK 

Långdistanskommunikation på 2 n1eter 

Ur 'sista numren av de skandinaviska 
amatör~idskriftema »OZ» resp. »QTC» 

har vi sammanställt följ ande smått sen
sationella rapport om märkliga DX
rekord på 2-metershandet (144---146 

Mp/s). 

Den l juni omkring :kl. 21.00 hörde 
OZ2FR under en ring-QSO på 144 

Mp/s med SM7BE och OZ6PX en CW

station, som till 2FR:s förvåning visade 
sig v.ara en engelsk amatör G6LI. Ring
QSO:n fick givetvis ett snabbt slut och 
j akten på DX börj ade. Inom tio minu
ter hade OZ2FR telefoniförbindelse med 
G3WW och därefter inträffade sensa

tionerna slag i s.]ag. Förhållandena var 

fantastiskt goda, i det att det knappast 

var någ'on fading och s ignalstyrkan var 
utomordentligt hög. OZ2FR :s S-meter 

var flera gånger i »botten», och bandet 
var öppet för både England och Hol
land intill söndag morgon kl. 4. 

Sammanlagt lyckades OZ2FR komma 
i förbindelse med 25 engelska amatörer 
och 12 hoUändska. Några av dem fick 
rapporten S7 medan resten låg någon
stans mellan S8- S9. Största avståndet 
till någon amatör var ca 800 km. 

SM7BE fick vid samma tidpunkt för
bindelse med G5YV och torde nu inne
ha europarekordet på 2 meter med 960 

km överbryggad dis tans. 
Till denna rapport må fogas eh kom

mentar. Förbinde15erna som omnämnas 

ovan har med största sannolikhet upp
nåtts genom troposfärisk refraktion.1 

Man kan genom olika iakttagelser - till 
stor del f.ö. haserade på de experiment 
amatörerna utfört på UKV - konsta

tera att de väderleksförhål1am:len, som 
mest gynnar troposfärisk refraktion, 
uppträder när ett högtryck lägrar sig 

över det område, som radiovågorna 
skall passera. Man har också kunnat på
visa .att gynnsammaste förhållanden rå
der i ett högtrycks centrum eller på dess 
ba ida, dvs. i allmänhet inom den 

västliga delen av högtrycket, då detta i 
allmänhet rör sig från väster till öster. 

För amMörer, som är intresserade av 

hithörande frågor kan omnämnas, att 
man för att bi,lda sig en up~attning om 
möjligheterna under de närmaste tim
marna för långdistansföroondelser på 
mycket höga frekvenser kan ha god 
nytta av de väderlekskartor, som de 

dagliga tidningarna publicerar. Av des
sa framgår b1.a. lufttrycksfördelningen, 

och genom att studera var områden 
med högt lufttryck befinner sig, har 
man en utgångspunkt för ,att bedöma 
möj ligheterna för långdistanskommuni
kation på ultrakortvåg mellan skilda or
ter. Visserligen är det strängt taget inte 

1 Se SVEDBERG, B: DX på televisionsban· 

den. POPULÄR RADIO nr 6/1951, s. 9. 

barometertrycket, som förorsakar d'e fe

nomen, som ger upphov till t roposfä,risk 
refraktion, utan snarare den fördelning 
av luftlagren, som ofta - men inte all
tid - inträffar vid högtryck på samma
ren. Lufttrycksfördelningen ger därför 

en fingervisning om var man har att 
förvänta luftmassor som avböjer radio
vågorna. 

Man kan för övrigt också ha god nyt
ta av att iaktta de lokala väderleksför
hållandena för aU förutsäg,a möjlighe
tern a för troposfäri k refraktion. Tern
peraturens och barometertryokets väx
lingar, vindens riktning, sikten, molnens 
formationer, allt detta är väderlekstec

ken, med vars hjälp man kan göra sig 
en uppfattning om utsikterna för DX 

på 2 meter. Härvid gäller följ ande: 
Gynnsamt för troposfär· k refraktion är 

högt barometertryck, tunna, höga 'llloln 

och liten eller ingen vind. Dimma un
der morgontimmarna eller sent på kväl
len är likaledes gynnsamma tecken. 
Cumulrusmoln,dvs. stackmoln, som upp

står ungefär mitt på dagen, men som 
inte tar formen av åskmoln är också 
,tecken på sådan uppbyggnad av at
mosfären, att det föreligger möjligheter 
fö r troposfärisk refraktion. På somma
ren kan man räkna med, att när det 
ser ut aU bli regn efter en längTe tids 
vackert väder är förhåll andena gynn
samma för goda DX på 2 meter. 

5:3 
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Detta 'område är ännu så 
länge ytterst bristfälligt ut
forskat, 'Och säkerligen skul
le amatörema kunna .göra 
en ytterst värdefull insaffi 
på detta omr'åde, om vakt
hållning och systematisk 
undersdkning kunde orga
niseras på bredare has. Här 
har amatörerna en chans 
aU än en gång - liksom 
för 25 år sedan - som r,a
dioteknikens förtrupper ba
na nya väg,ar över oröjd 
mark. VaJ.1för inte ta den 
chansen? ! 

(Sch) 

v .•~. 

Oif""'J~'r.li••,.,.'" 
,,,,_ få. Ii", 'uH/,yd 
/lOOO,..Wibet · 750,....,/ 

Detta är den i dagspr en publicerade väderlekskartan för 
den l juni kl. 16, då de märkliga förbindelserna på 2 m
bandet uppnåddes. Som synes ligg"r en rygg av högt '.ryck 
mellan södra Skandinavien och England, vilket medför 
gynnsamma förhållanden för troposfärisk refraktion. 

1~V-DX över 2000 l~m! 


I ett tidigare nummer av POPI:
LÄR RADIOl redogjordes för 
de möjligheter för långdistans
motta,g-ning på televisionsbanden, 
som kan berälmas föreligga vid 
olika tidpunkter. Det visa,des 
där, att dylika förbindelser är 
mest vanliga på sommaren inom 
våra breddgrader. Här kommer 
en färsk TV-DX-rapport. 

I sista numret av den belgiska tidskrif
ten »La Radi o Revue» omtalas, hur en 
TV-amatör i Amsterdam under :maj i år 
tämligen regelbundet tagit emot televi
sionssändningar från Leningrad, nämli 

gen aen 10, 15, 16, 22, 28, 29 ocJJ 30 
maj. Den 27 maj kunde han aessutom 
ta emot en utsändning bl.a_ omfattande 
en joumal med polskt 'Och franskt tal 
från en rysk station i WaTszawa, som 
sände på kanal 2. Den 30 maj kunde 
han under en halvtimma på kanal 4 ta 
in sändn~ng b1.a. omfattande en militär-

SVEDBERG, B: DX på televisions banden, 
POPULÄR RADIO nr ?/19S1, s. 9. 

pamd från en icke iaentifierad. rysk TV
sta.tion. 

Mottagnin@Sförhål'lamlena har visat 
sig vara särskilt goda omkring kl. 16 
och kl. 18.30. Mottagningen har kett 
med en helt ordinär kommersiell motta
gare, avsedd f ÖT 625 linjer, och då 
Ryssland och Östblookets stater tycks ha 
gått in för det västeuropeis s romet, 
har det inte berett några svårigheter att 
få in sändningarna med. god kvalitet. 
Ned an visas n 'gra oretuscher,ade bilder 
(som tyvärr enaast kan återg med 
»raster på raster» efter bilderna ·i tid
skriften), SQIffi visar ,att man uppnått 
fu'lltacceptabel bildkv,alitet. 

Inte sällan har sändningarna från Le
ningrad interfererat med sändni.ngama 
från TV-sändaren i Eindhoven. 

Tydligt är a:tt möjligheterna för lång
distanstelevision under sommaren bör 
vara ganska goda, och att den som ,har 
tillfälle därtill bör pass.a på i sommar 
då säkert många överraskningar väntar. 
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Radiomottagare med 
bandspelare och 
grammofon 

På Leipzigermässan demonstrerades en 

Östzonen i Tyskland tillverkad radioapparat, 
som synes fylla mycket höga anspråk på kva

litet. Apparaten är en S-krets super med sam
manlagt 12 rör och så konstruerad, att HF-

steget vid lokalmottagning kan kopplas di

rekt tiIl likriktardioden. 
Lågfrekvensdelen är uppdelad i två kana

ler , varav den ena har två EL12 i mottakt i 
slutsteget, som ger max 14,5 W vid 2 % 

distorsion. Apparaten är försedd med både 
bas- och diskantkontroll. Övre gränsfrekven

sen är 16 kp / s, och högtonshögtalaren förmår 
återge toner upp till 14 kp/ s. Bashögtalaren 

går ner till 40 p/s. 
I apparaten har inbyggts en magnetofon 

(se fig.) Bandhastigheten är 76,2 cm per sek, 

Som synes är bands pelaren anordnad vertikalt 
i apparaten, detta givetvis för att spara ut
rymme. I andra gaveln är inmonterad en skiv
växlare. En innehållsrik bordsapparat! 

vilket medger en mycket högklassig återgiv
ning. Frekvenskurvan för upptagningsförstär

karen är rak upp till 16 kp/ s_ Förmagneti,e
rings- och raderfrekvensen är med hänsyn till 

det höga diskantregistret förlagt så högt som 

till 70 kp/ s. 
Apparaten är också försedd med ett gram

mofonavspelningsverk inmonterat i appara

tens högra fack. Det är försett med skivväx

lare för tio skivor. 
Vid avprovning av apparaten kunde man 

konstatera att den har högklassig återgivning 
och framförallt att de höga frekvenserna 
återges på ett utomordentligt sätt. Brusnivån 
vid avspelning av mindre goda band är myc
ket störande, varför apparaten kräver först
klassiga band för att verkligen kOlmIla till 

sin rätt. 
Karl Tetzner. 
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AKTUELLT 

Kraftledningsradio Av ingenjör C A Enström 

Radiostörningar från kra.ftled
ningar är ett besvärligt problem, 
som man nu söker kringgå ge
nom utsändning av sveos.ka 
riksprogrammet på kraftled
ningar, som därvid får fungera 
som säodareantelUler. 

S om bekant förses Mellan- och Syd
srerige med elkraft huvudsakligen från 
kraftstationer, belägna vid norrländska 
älvarna. För att kunna överföra de sto
ra kraftbelopp, som det här rör s ig om, 
finns det omfattande sy;srem a 130, 
220 och nu även 380 kV ledningar. 
Kraftledningar för så h öga pän ning.ar 
ge upphov ti ll svåra radiostörningar, på 
grund av att del starka elektriska fältet 
runt omkring de spänningsför.ande le
darna överskrider den elektriska håll

fastheten hos luften närmast led aren, 
varvid denna luft jO'niseras, och en eIek
tronström uppstå r p å amma sätt som 
i ett glim- eller l)'S'rö r. Detta fenomen 
kallas »corona». 

För att komma ifrån coronan har 
man sökt minska koncentrationen av 
det elektriska fältet , genom att använda 
ledare med s törre diameter, exempelvis 
genom användande av .k. hål·lina eller 
aluminiumledare med s tålkärna. På se
nare tid har även s.k.duplexledare, som 
består av två ledningar, uppspända en 
bit från var,andra (jfr fig. 2) , kommit 

till användning. 
Ingendera av ,dessa åtgärder är emel

lertid ej alltid tillfyllest fö,r .att hålla 
störningarna inom rimliga gränser. Spe
ciellt i Norrland., där fältstyrkan från 
'närmaste rundradiostation i ,allmänhet 
är mycket låg, kan radiomottagning 
helt omöjliggöras genom corona - och 
då speciellt vi·d snöfall och fukUigt väder 
- för radiolyssnare, som bo i närheten 

a kraftledningar fÖT högre 6pä'IlI1'ing. 
Förutom genom direkt strålning från 

kraftleclningama kan coronastörningar
na även nå mottagareantennen vid pa
rallellgående eller korsan·de lågspän
nings-och telefonledningar, som kan le
da störningarna kilometervis. För ,att 
minska dessa störningar har man i stor 
utsträckn.ing kablifiera:t: korsande låg
spännings- och telefonledningar och i 
vi: utsträckning au()rdnat s.k »utflyt
tade antenner». Dylika anten'ner måste 
placeras minst 20 m från den s törande 
ledningen, men ,då »nedledningen» till 
mottagaren måste vara skärmad, bli 
förlusterna i de'IJna så stora, att nyttan 
av anläggnin o- n blir diskutabel, om ej 
speciellaante.nnförstärkare a'llvändes. 

KRAFTLEDNINGEN SOM ANTENN 

Sedan några år tillbaka har för Vatten
fallsstyrelsens kraftledningar prov,ats en 
helt ny metod för bekämpande av detta 
slag av störn ingar. Metod Il går ut på 
att man använder den störande kraft
ledningen som sändarantenn för riks
programmet. Principen för metoden är 
den,att en mindre 'Sändare m atar in en 
med radioprogr.ammet modulerad hög
frekvens via en högspänningskondensa
tor, placerad på lämpligt s tälle i led
ning55ystemet. Effekten på sändaren väl
jes så, att fältstyrkan från den!!Ul utefter 
den störande krad'tledningen så mycket 
överstiger störningsnivån från linjen, 
att störningarna ej bli märkhara. Några 
speciella anordningar för mottagning 

Fig. 1. Kraftledning för 380 kV Harsprånget

Hallsberg. 

Fig. 2. Duplexleclare bestående av två paral. 

lellkopplade ledare. 

F ig. 3. Kraftlednings5ändaren i Änge. Sända

r ens anslutning till kraftledningsnätet. 
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av denna sändning erfordras inte. Man 
ställer bara in mottag.aren på linjesän. 
darens våglängd; radioprogrammet 
kommer sanuna väg !Som störningarna, 
men ,då signalnivån är högre än stör· 
nings.nivån, bli ej störnitng,ama från 
kraftledningen märkbara. 

Fig. 4 a vi5ar störspänningens fält· 
styrka från kraftledningen med sin ka· 
rakteristiska sadelkurva med maximal 
fältstyrka strax utanför ytterfas och mi· 
nimal lillder miufasen. Samma karak· 
tär har även fältstYl'kekun'an för linje. 
sändaren i fig. 4 b. Dessa kurvor äro 
upptagna 130 km från en linj esändare 
med effekten 100 watt för·delad på tre 
linjer. Fig. 4 c visar förhållandet 'Signal 
/ störning i samma pun'kt. 

Fig. 5 visar fältstyrkan mätt på läng· 
re avstånd från linjen. Sändningsnivån 
mitt under högfrekvensföran,de fasled
ning ligger omkring 70 dB över stör· 
ningsnivån. Avståndet från linjen tiH 
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Fig. 4 a. Störspänningens 
fältstyrka på olika avstånd 

GOm från kraftledningen. 
-a 

Fig. 4 b. Fältstyrkan för lin· 
jesändaren på olika avstånd 

60m från kraftledningen. 
-a 

Fig. 4 c. Förhållandet mel· 
lan signal/störning på olika 
avstånd från kraftledningen. 
Denna kurva liksom kurvor· 
na i fig. 4 a och fi g. 4b är 
upptagen i en punkt på 
kra,ftledningen, belägen 130 
km från en linjesändare på 

&Om 100 W. Frekvens 182 kp/s. 
-a 

l m V/ m - gränsen är i närheten av 
linjesändaren omkring 500 m och har 
efter 60-70 km mins.kat till omkrirng 
300 m. 

Då kraftlinjen är mycket lång i för. 
hållande till den använda våglängden, 
änd,ras ej ingångsimpedansen märkbart, 
om linjen kortslutes eller öppnas i slut· 
änden. Ingångsimpedansen ('=hel,ast· 
ningsimpedansen för sändaren) blir för 
lång ledning lika med ledningskarakte. 
ristiken lo, som kan beräknas ur lo= 
y L/C, där L är linjens i'nduktans och 
C är linjens kapacitans tiII jord per 
längdenhet. lo är vid de i detta sam· 
manhang använda frek msern8J nära 
nog rent resistiv. För 200 kV linjer har 
lo uppmätts till ca 400 ohm och för 
380 kV linjer till drygt 300 ohm mellan 
en fasledare ooh jord. 

Fältstyrkan utefter linjen, som avta· 
ger i proportion mot avståndet från 
linjesändaren, är beroende av linjens 

dämpning. Linjedämpningen som anges 
i dB/ km, uppmätes med linj en avslutad 
med resistiv >belastning=linjens karak· 

ter istik 
Linjedämpningen är för 220 och 380 

k V linjer av storleksordningen 0,2 dB/ 
km vid fuktigt väder. Då linjen normalt 
ej är anpassad i ändplillkten, upp5tår 
en stående våg med tiUtagande ampli. 
tud i proportion till .avstå,ndet från sän· 
daren, se fig. 6. Någon ,olägenhet av den 
stående vågen i linjens ena ändpunkt 
har ej kunnat påvi,sas. Snarare är det 
så att, trots den lägre fältstyrkan, större 
strålning från linjen erhålles. 

Lin jed'ämpningen är även direkt be· 
roende ;rv den använda frekvensen. Läg· 

re fre'kvenser ge lägre linjedämpning. 
Visserligen ökar även störspänningen 

från linjen med minskad frekvens, men 
ej i s anlm a grad som dämpningen mins· 
kar. Den frekvens, som valts, samman· 
faller med den som utnyttj as av rund· 
radiosändaren i Lu,leå, dvs. 182 kp/s 
(1650 m våglängd). 

SÄNDAREN I ANGE 

Som exempel på hur en kraftlednings. 
sändare är uppbyggd ges i det följande 
en kortfattad beskrivning över en linje
sändare, placerad i Vattenfallsstyrelsens 
ställverk i Änge. 

Denna sändare är avsed:d aU anslutas 
till ,den en a eller båda de 220 k V lin j er, 
som passerar genum ställverket. De syd
gående linjernas längd är 407 resp. 332 
km, de norrgående 72 resp. 84 km och 
anslutna till 220 kV linjesystemet utef· 
ter Indalsälven. Sändaren har en ut· 
gångseffekt av 250 watt, frekvensen är 
som nyss nämnts 182 kp/s. (Jfr fig. 3.) 

Högfrekvensdelen består av fyra steg 
(se fiog. 7). Styroscillatorn är Co;lpitts. 
kopplad. Efter förstärkning i ett förstär· 
karsteg påföres styr~pänningen via driv· 
steget in på det mottaktkopplade slut· 
steget. Detta är anoUmodulerat och er· 
håller sin anodspänning vid monu· 
leringstransformatom modulat,orn. 
Anodspänningen är l 250 volt. Rörbe· 
styckningen u~göres av typ 807 i steg l 
och 2, typ 808 i steg 3 och två typ 805 i 
mottakt i steg 4. 
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::::::::::::: Fig. 7. Blockschema för kraftlednmgssändare, jfr även 
hg. 3. En högfrekvensdrossel DR2 förhindrar kortslut
ning av högfrekvensen genom krafttransformatorn. 

Fig. 5. Fältstyrkan för 
signalspänningen upp
mätt på längre avstånd 
från kraftlinjen. Fält
styrkan uppmätt i en 
punkt på kraftledningen 
beliigen relativt nära lin

400 m jesändaren.
-a 

Modulatorn är uppbyggd i fem steg. 
Ingångsnivån till steg l tillåter inkopp
ling av kristallmikrofo'l1. I steg 2 kan 
med hjälp av ett 6SQ7 volymlrompres
sion erhålles_ Steg 3 är ett fa;svändar

steg (rör 6N7), som driveT två rör 2A3 
i motta:kt. Steg 5 modulerar slutsteget ; 

det har två rör 811 i moHakt, klass B. 
Modulatorslutsteget har separat lik

riktare, 2 st. 866. Även höcyfrekvensde

lens driv- och sluBteg matas från en Ii!!<
riktare med två 866. Programmet för 

sändaren tages från befintligt trådradio
nät. 

Högfrekvensen från sändarens slut-

A~ IG50m 

steg matas Jn »i botten» på en kunden
sator, vars övre ände är -ansluten till en 
fasled-ning. Kondens-atom kapacitans är 

0,01 ,uFo Från bottenuttaget och till j ord 
fin'l1es en högfrekvensdrossel DRl för 

avledning av SO-periodig ström till 
jord. 

Mycket goda resultat ha erhåUits med 
denna nya metod för störningsbekämp-

Fig. 6. Genom missan
passning i kraftlednin
gens ena ändpunkt upp-

Fig. 8. Kraftledningssändaren Änge. 

I 

o 4 8 10 12 14 16km står stående vågor på 
- l kraftlinjen. 

ning, varför man kan vänta att metoden 
kommer till mer utsträokt användning, 
på platser där av olika skäl trådradio 
på telef.onledningar ej bör komma i frå
ga. Att {lva-n be-skrivna nya metod, som 
nu har kommit över experimentstadiet, 
ej till ful10 utnyttjats, beror bl.a. på 
materialbrist och svårighet att få fram 
programledning tiN lämpliga punkteT. 

TNC-spalten 
NÅGRA OTYDLIGA MATEMATISKA 

UTTRYCK 

Var och en som är någorlunda förtrogen 
med matematikens skrivsätt vet utan vidare 
hur man skall tolka ett uttryck sådant som 

k:i' (y-sin z+u· u) 
Funktionsbeteckningen »sin» syftar endast 

på z, inte t. ex. på z+u; multiplikation av 
u och v skall utföras innan någon addition 
inom parentesen sker; paren t stecknen inne
bär att vad som står mellan dem skall be
traktas som ett slutet uttryck, vilket uträknas 
för sig och sedan multipliceras med den yttre 
faktorn kx"; exponenten 2 syftar endast på x, 
inte på kx. 

Efter vissa uträkningar får man ett uttryck 
av formen 

a (b-e+d) 

Det står klart för alla, som inte är matema
tiska analfabeter, att man ej får inom paren· 
tesen först addera c och d och sedan dra 
denna summa frän b. Regeln som man där
vid följer kan formuleras på olika sätt, t. ex. 
så, att öknings- och minskningsoperationerna 
skall företas i den ordning de står angivna, 
eIler också så, a tt alla termer med plus skall 
öka totalsumman men alla termer med minus 
skall minska den. En motsvarande regel vore 
önskvä-rd för multiplikation angiven med 
multiplikationspunkt, och division angiven 
med -: eller / , men för närvarande känner 
sig många i detta fall osäkra. 

Till undvikande av ständig upprepning 
skall i exemplen i det följande divisionsteck

net / användas som representant även för 
»kolon»-tecknet. 

Uttrycket 
b/c ' d 

kan bli tolkat antingen som (b l el . d eller 
som b/(e' d). Samma osäkerhet rader inför 
uttrycket 

b/eld 
vilket kan uppfattas antingen som (b/e)/d 
eller som b/ te/d). 

Multiplikation kan emellertid också. ut
tryckas genom direkt sammanskrivning av 
faktorernas beteckningar, utan mellanteckcn, 
t. ex. cd (i stället för e' d). Detta skrivsätt 
räknas allmänt innebära att faktorerna, som 
representeras av de sammanskrivna bokstäver· 
na, skall multipliceras direkt utan hänsyn till 
vilb tecken som möjligen står i närheten. 
Detta leder till skrivsättet 

Forts_ på sid. 25. 
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MÄTTEKNIK 

Mätningar med katodstråle

I POPULÄR RADIO nr 6/ 1951 

beskrevs ett amatörbyggt oscil

loskop i första band avsett för 
servicebruk_ För att visa vilka 

mö,iligheter ett dylikt instrument 

oscilloskop 


M öjligheten att praktiskt taget belast
nings- och tröghetsfritt avlänka elek
tl onstrålen har i förening med okänslig
heten för överbelastning gjort katod
stråleoscilloskopet till ett oumbärligt in
stnunent på radiolabora,torier och ser
viceverkstäder. I det följ ande kommer 
att genomgås 'ett antal mätningar, som 

kan utföras med hjälp av ett dylikt in
strument. Anvisningarna har visserligen 
anknuti.ts till det i POPULÄR RADIO 

nr 6/ 1951 beskrivna oscilloskopet, men 
det är naturligtvis ingenting som hind
Tar att man tillämpar samma tillväga
gångssätt för andra typer av {)scillo
skop, förutsatt att dessa har motsvaran

-de uttag {)ch omikopplingsmöjligiheter 
som .det i POPULÄR RADIO beskrivna. 

SPÄNNINGS- OCH STRöl\lMÄTNINGAR 

Med hjälp av ett elektrostatiSkt avlänkat 
katodstrMerör utan förstärkare kan 
man mäta spänningar praktiskt taget 
utan att belasta spänningskäUan. Plat
torna i röret utgöra en ytterst liten kon
densator med rörets va,kuum som di
elektrikum; :kapacitansen utan tilled
ningar är av s torleksordningen 1-2 pF. 

Det blir alltså frågan om ett slags elek
trostatisk mätning, som är praktiskt ta
get frekvensoberoende. För att kunna 
göra strömmätningar måste man i mät
kretsen inkoppla ett motstånd och mäta 
spänningsfallet över d etta och sedan be
räkna strömmen. 

Den lik- eller växelspänning, som 
skall mätas, pålägges det ena plattparet 

mellan klämma "Yl och j{)rd (omk. Sl i 
läge l) se fig. 2 s. 18, PR nr 6/ 1951 
och det a'ndra paret jordas i stället för 
att kopplas till vipp&pänningsgeneratorn 
genom att klämma Xl j ordas (omkas
tare S2 i läge 3). Beroende på styrkan 
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och polariteten hos den spänning, som 
skall mätas, ,avi än-kas elektronstrålen 

mer eller mindre åt ena eHer andra hål
let från sitt normalläge. Om en växel
spänning inkopplas till plattorna får 
man ett lodrätt streck på bildröret. För 
att kunna få ett siffervärde på spän
ningens storlek, måste man känna till 
katodstrålerörets 'känslighet som vanli
gen uttryckes i mm/ V. Denna är bero
ende av röretsanodspänning och all
männa konstruktion, {)ch - {)m en för
stärkare är inkopplad - av förstärk

ningen i denna. 

KALmRERING 

För kalibrering av oscilloskopet lägger 
man på plattparet D2-D2 (mellan Yl 
och jor,d) en växelspänning ·av känd 
amplitud. (Fig. 1.) Därvid ser man 
på skärmen en linje, vars längJ, (l) 
är proportionell mot växelspänningens 
,amplitud. Om en växelspänning med 

effektivvärdet Vk ger ett streck av läng
den ik är effektivvär·det för en okänd 
spänning Vx som ger linjelängden ix 

Vx=Vkix/ ik 

Vill man beräkna rörets känslighet i 
mm/V, dvs. den avlänkning i mm, som 
s trålen erfar då man anlägger en l V 
likspänning på mätplattparet får man 

om man använder sinusfonmad 
växelspänning vid kalibreringen - ut
gå från spänningen menan topparna = 

dubbla amplituden. Betecknas rörets 

känslighet med a (i mm/ V) fås a= 

l ~~p~n~·-
il ,e Ve" 

Fig. 1. Sambandet mellan en växelspän. 
nings effektivvärde och amplitudvärde. 

besitter' har i nedanstående a·r
tikel sammanställts anvisningar 
för bur det skall kopplas för ett 
urva.l av olika sla.gs mätningar. 

=ik/ 2,8Vk, där Vk=effektivvärdet av 
den pålagda spänningen och ik den upp
mätta linjelängden på skärmen, 

För det oscilloskop, som användes 
vid de mätningar, som beskrives här är 
för Vk =100 V den uppmätta linje!äng

den ik = 80 mm och alltså: 
a = 80/ 2,8 - 100= 0,29 mm/ V 

Detta betyder, att en likspänning på 
l V avlänkar strålen 0,29 mm på skär

men. 
Samb.andet mella.n streokets längd ix 

på oscilloskopet och den pålagda spän

ningens effektivvärde Vx är 

Vx=ix/ 2,8· a=1,24 ix 
där ix i millimeter. 

Om en sinusformad växelspänning 
60m ger ett streck på skärmen, som är 
t.ex. 100 mm långt, har den effektiv

värdet 
Vx = 1,24Ix= 124 V 

Är förstärkare inkopplad före pIat
roma blir givetvis känsligheten större. 
I modell oscilloskopet är förstärkningen 
80 gånger varför a = 0,29 . 80 = 23 och 

antså: 
Vx =0,0l6ix 

En likspänning eller en potentialskill
nad Ve, som ger en ,avlänkning av strå

len ix mm på oscillografskärmen, beräk
nas ur fOmleln V/=lx/a. 

För det i detta sammanhang aktuella 
-()8ciJ.loskopetär a = 0,29 {)ch alltså 

V/=3,5Ix 
En liks-pänning som avlänkar strålen 

50 mm är alltså = 3,5 - 50 = 175 V_ 

Vid en del speciella mätnin gar kan 
även tidplattornas avlänkningskänslig
het vara av intresse. I ,oscilloskopet be: 
skriv t i POPULÄR RADIO nr 6/1951 
är känsligheten för dessa ca 35 % lägre 
än mätplattornas. Kalibreringen kan ut
föras på samma sätt som antytts ovan. 
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Vid mätningar med amnändan,de av 
förstärkare bör man ,ansluta oscillogra
fen och den apparat, på vilken man 
skall mäta, till samma jordledning. Det 
blir då tillräckligt ,att ans.]uta d n spän
ning, som skan mätas, enpoligt till den 
icke jordade ingångskontakten på 'oscil
lografen, för mätning av spänningen i 
förhållande till jord. Ibland måste man 
utföra mätningar med oscillografens 
jmdpunkt förbunden med någon lämp
lig spänningsförande del av provappa
raten, men härvid måste man tän;ka på, 
att oscillografen blir spänningsförande 
i förhållande till jord. 

MÄTNING AV MODULATIONSGRAD 

En sändares modulationsgrad (m) är 
ett mått på utstyrningen av de utgående, 
amplitudmodulerade svängning.arna. För 
att man skall erhålla ,distortionsfri över

föring, får den icke övenskrida VlSS8 

värden, beroende på vad som skall 
överföras. 

Fig. 2 visar en sinusformad sväng
nings förlopp, t.ex. återgivningen aven 
ren ton. Modulationsgra'den ändras i 
takt med .]judstyrkan. För driftsmässig 
övervakning användas i allmänhet in
strument, som på grund av tröghet visa 
ett medelvärde av moduleringsgraden. 
Med hjälp ,aven oscillograf kan man 
däremot mäta :modulationen helt utan 
tröghet. Följande två mätmetoder kan 

tillämpas. 
l) Vid bestämning av modula'tions

graden hos mottagen bärvåg, som är 
modulerad med en konstant frekvens, 
kopplar man högfre)<.vensspänningen tiH 
osciIJ.ografens mätplattor D2-D2 och 
vippgeneratom till tidplattorna Dl-Dl. 
Härvid erhåller man en kurva enl. fig. 
2. Mäter man upp a, b eller c på skär

men kan man sedan berä'kna modula

tionsgraden (m) ur 

m = 100 (a---b) / (a+b) =100c/ (c+b) 


där m i %. 


E 
Fig. 2. Modulerad bärvåg. Bes tämning av 
modulationsgraden. 

2) Man kan också använda en an
nan met'od vid mätning på egen sänd·a
re. Härvid tillför man mätplattorna den 
modulerade högfrekvensen och till tid
plattorna mo-duLationsspänningen. Man 
får då på skärmen en trapetsformig bild 
enl. fig. 3. Mäter man på s'kärmen upp 
a och b kan moduleringsgraden beräk
nas ur 

m = 100 (a---b) / (a+b) 
där m i %. 

Om man ofta utför dylika mätningar, 
är det att rekomme.ndera,att en genom
skinlig celluloidskala anbringas på !ka
todstråleröret. Denna kan t.ex. förses 
med ett rutnät eller med en procentska
la, så vald .att modulationsgraden be
kvämt kan av.]äsas direkt. 

FASVINKELMÄTNINGAR 

Med hjälp aven 'OScillograf kan man 
på ett enkelt sätt besämma fasförskjut

ningen mellan två spänningar ,av samma 
frekvens. Om man till tid- och mätplat
torna kopplar två olika stora ,och fas
förskjutna spänningar .av samma fre
kvens erhåller man på skärmen en s.k. 
Lissa jons figuT enl. fig. 4. 

Om spänningarna äro lill<a stora, fas
förskjutna 90° (resp. 270° ) och sinus
formade, får man en cirkel på skärmen, 
under det att en fasvinkel på 0° (resp. 
180° ) ger ett i 45 ° vinkellurtan,de streck. 
Fasvinkeln me].Jan spänningarna låter 
sig lätt beräkna ur mätvärdena a och b 
(fig.4). 

I detta sammanhang 'ka'n <Tmnämnas 
att man med en d'ubbelstråleoscillograf 
kan mäta upp fasvinkeln genom ,att an
sluta ,den ena spänningen tin det ena 
och den andra spänningen till det andra 
paret mätplattor. Man stäHer in en stilla
stående bild och beräknar, som tig. 5 
visar, fasvinkelndirekt från bilden. 

FREKVENSMÄTNING 

'Mycket noggranna frekvensjämförelser 
kunna göras med hjälp ay katodstråle
oscilloskopet. Härvid kopplas ,den fre
l..--vens, som skall tjänstgöra som kali
breringsfrekvens och som måste vara 
lägre än den okända frekvensen, tin tid
plattorna mellan Xl och j ord (omk. 52 

ab 

Fig. 3. lI Modula·tionstrapetsen». 

Fig. 4. Bestämning av fasförskjutningen 
mellan två fasfön;kjutna spänningar av 
samma frekvens ur Lissajous-figuren. 

Fig. 5. Beräkning av fasförokjutningen 
mellan tv spänningar a\' samma frekvens 
med hjälp av dubbels tråleoscmoskop. 

i läge 3). Om kalibreringsspänningen 
är för låg för att -ge tillräckligt utslag 
får man utnyttja en separ·at förstäIkare. 
Om de båda frekvenserna stå i förhål
lande till varandra som hela ta.], bilda.s 
en Lissaj ous figur, som kan se ut t.ex. 
som fig. 6, där frekvensför'hållandet är 
3:5. 

Två spänningar med nästan samma 
frekvens ger upphov till en figur som 
ständigt ändrar karaktär från cirkel till 
ellips och från ellips till I'ät linje, där
efter från linje till ellips, från ellips 
till cirkel etc· Den tid det tar figuren 
alt från en viss figurtyp åteI1komma 
tin exa:kt samma figurtyp må benämnas 
t, Li ajoll6-figurens frekvens I är då 

l = l / t,där t i sek och I i p/ s. Om Ix är 
den okända frekvensen, In den kända 
jämförelsefrekvensen och f den upp
mätta frekvensen för Lis~a j ous-figuren, 

gäller 
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Fig. 6. Lissajous-figur för två spänningar, 
vars frekvenser förhåller sig som 3 :5. 

Fig. 7_ Lissajous-figur för två spänningar, 
vars frekvenser förhåller sig som 3 :5. 

Om Ix är nära en jämn mulrtipel av 
Im uppstår Lex. en sådan bild som fig. 
7. Frekvensförhållandet är där 1:5_ 
Vid små frekvensskillnader vandrar den 
ena kurvlinjen med sina »sling-or» åt 
ena hållet, och den andra åt motsatt 
hålt Då dessa båda ,kurvlinjer i figu
rens ytterpartier övergå i varandra, får 
man ett intryck aven långsamt poteran
de ring av slingor_ Vid tillräckligt lång-

Fig. 8. Koppling för frekvensmätning. 

sam rotation kan man räkna antalet 
slingor och mäta tiaen (= t) för en 
fullständ ig rotation för Lissajous-figu
ren. Om n är antalet slingor per ring, 
och t är omloppstiden gäller att 

Ix=n· In± l / t 

Vid hög hastighet och stDft antal 
slingor kan man inte längre med säker
het räkna .antalet sådana. Det är då 
bättre att fästa blicken vid en bestämd 
punkt, någoootans i mitten ·av figuren, 
och sedan räJkna antalet linjer, som 
v,andra förbi -delU1a punkt i ena rikt
'ningen över skärmen under en sekund. 
Om man betecknar detta antal med p, 
så är p/2 frekvensen för Lissajous-figu
rens rotation. På motsvarande sätt kan 
man fästa blicken vid en obestämd slinga 
och mäta ·den tid ts, som denna slinga 
behöver att göra ett ,helt varv_ Härur 
bestämmer man sedan omloppsfrekven
sen Is =ljts- Den sökta frekvensen blir 
då 

Ix= (fn/Is ± l) p/2 
Ett hinder för användande av aenna 

metod för frekvensjämförelser är dub
beltydigheten av det i formeln ingåen
de ±. Detta hänger samman med elek
tronstrålens rotationsriiktning och slin
gornas pObationsri'ktning i Lissa j ou-fi
guren. När ·de gå åt samma håll, gäller 
minustecknet, och när de rotera åt mot
satt håll, gäller plustecknet. 

I allmänhet äro frekvenserna Ix och 
III så höga, att ögats tröghet gör det 
svårt att uppfatta omloppsriktning och 
-frekvens. För att trots detta erhålla 
goda mätvärden,kan man anv-äncla en 
koppling en!. fig. 8. 

Norm,alfrekvensen In ligO'er här in
kopplad tm tidp1attorna, men kopplas 
dessutom via ett fasvridande Re-filter 
till mätplattorna. Om den spänning vars 
frekvens Ix sökes icke är ansluten får 
man, som fig. 9 visar, en ellips, som 
avsökes av elektronstrålen i en riktning 
som framgår av pilen i figuren . 

Genom att välj a rätt polaritet på tid
plattorna kan man alltid få rotationen 

att gå åt samma håll som en Iklockvisa
re_ Minustecknet i den givna f,ormeln 
-hänför sig då till oelU1a rotationsrikt
ning hos slingorna, och plustecknet till 
den motsatta_ Därmed. har man inte 
bara uppnått entydighet vid frekvens
bestämningen, utan ookså underlättat 
uträknandetav omlopps frekvensen för 
slingorna_ (Fig. 10.) 

PrincipieHt kan man -anv-ända samma 
metod även när frekvenserna inte stå 
i något j ämnt förhållande till v-arana.ra, 
utan, som Lex. i fig. 11, utgöra ett bråk. 
Vid en uppkoppling en!. fig. 8 erhål
ler man -då först en flerfaldig ring av 
sling,or, som föret efter 2 eller flera 
v,arv (m=2 ... 3 eller mera) sluter sig 
sj älv. I detta fall räknar man det antal 
linjer, exempelvis i fi gurens övre hälft, 
som på en sekund passerar förbi en 
punkt på skärmen. Detta ,antal p divide
Tas med 2m, där m=-antalet horison
tella slingor, som man kan räkna i Lis
saj ou-figurens vänstra (eller högra) yt
terkant (i fig. 11 är m=3) I är då= 
=p/ 2m. Den sökta fre,kvenGen fås slut

ligen ur Ix = (fn/ Is ± l) p/ 2m. Här är is 
omloppsfrekvensen för en viss slinga, 
som kan bestämmas på det sätt som an
givits ovan. Även här gäller, att det eu
dast är när m är relatiVlt litet, som man 
kan mäta den tid ts, som en -slinga be
höver för att vandra runt figuren, t.ex. 
när m är lika med 2 eller 3. 

Det beskrivna förf.aringssättet lämpar 
sig väl för mycket noggranna fwkvens
jämförelser, ,t.ex. när man önskar jäm
för-a kristallstyr·da oscillatorer eller 
stämgaffelgeneratorer med en normal
frekvens. Ju högre frekvensen är, ju 
smalare är det relativa frekvensban-det, 
som kan studeras, när slingfrekvensen 
är 1-2 p/s. Man får därför ofta arbeta 

Fig. 9. Liss·ajous-figur, som erhålles i kopp Fig. 10. Lissajous-figur, som erhålles med Fig. Il. Lissajous·figur, som erhålles i enling enligt fig. 8, om endast jämförelse koppling enligt fig. 8 om frekvensförhål koppling enligt fig. 8, om frekvensförhålfrekvensen fn är inkopplad. landet är 1 :5. landet är 3:5. 
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Fig. 12. Koppling för upptagning av rör. 

kurvor medelst oscilloskop . 


med frekvensdelare ooh ·förduhblare 
för att erhålla ett frekvensförhållande, 
som antingen är en jämn multipel eller 
ett enkelt bråk. Metoden är trots detta 
avsevärt enklare än svävning metoden, 
som j u fordrar mycket komplicerade 
tillsatsanordningar för att lösa frågan 
om fÖltecknet. 

UPPTAGNING AV RÖRKURVOR 

På ett mycket enkelt sätt kan man med 
hjälp aven oscillograf ta upp statiska 
och dynamiska kurvor för ett elektron· 
rör. Fig. 12 visar en koppling för upp· 
tagande aven dynamisk rörkarakteri· 
stik. 

GaUerförspänningen Vg överlagras 
med en växelspänning. För att man 
skall kunna gå igenom hela gallerspän. 
ningskurvan, är det nödvändigt, att den 
överlagrade växelspänningen är tillräck· 
ligt stor, för att man på skärmen skall 
kunna erhålla en bild .av an'odströmmen 
från lIloll till dess högsta värd . Denna 
växelspänning tillföres tidBplattorna, 
under det att spänningen över mots,tån· 
det 2 Mohm, som motsvarar anod· 
strömsvariationerna, tillföres mätplat. 
torna antingen direkt eller via en för· 
stär]Qare. Den erhållna gallerspännings/ 
anodströmskurvan visas i fig. 13. Vid 

Fig. 13. la' g.kurva, som erhålles 
i en koppling enligt fig . 12. 

upptagande av den statiska kurvan mås. 
te motståndet Ra vara mycket litet 
(;:::::1/ 10 av RJ. 

UPPTAGNING AV HYSTERESIS

KURVOR 


Hysteresiskurvan kännetecknar en j ärn
sort efter remanens och koercitiv;kraft 
och orsakar hysteresisförluster, som äro 
särskilt viktiga för transformatorer och 
elektriska maskiner. Fig. 14 visar prin· 
cipkopplingen för upptagande av hys
teresiskurvor. 

På en ring ,av den j ärnsort, som skall 
undersökas, anbringas två lindningar. 
Eftersom järnkärnan måste mättas, er
fordras en kraftig ström (1) genom 
»primärlindningen», då det ju inte finns 
plats för något större antal varv på rin
gen. -,r magnetiseringsströmmen 1, 
varvtalet i lindning n och flödeslin j er· 
nas längd l kan man sedan beräkna fält
styrkan. H=ln/ l om 1 i ampere och l i 
meter fås H i At/m, om 1 i ampere och 
l i cm f s H i örsted. Vid givna värden 
på ringen och lindningen är prim är· 
strömmens styrka ett relativt mått på 
fältstyrkan, och spänningsfallet över 
motståndet R 1 (låg resistans) är direkt 
proportionellt mot denna. Denna spä'n

ning tillföres efter förstärkning tidplat. 
torn,a. 

Lindning II är via ett moffitånd R2 

(ca 30 kohm) kopplad till en konden. 
sator C (ca l ,uF). Det magnetiska flö
det är proportionellt mot integralvärdet 
av den inducerade spänning, som .alst. 
ras genom uppladdning av kondensa· 
torn C; man erhåller över denna en 
spänning, som svarar mot flö·det. Denna 
spänning tillföres mätplattorna via en 
förstärkare. På s'kärmen erhåller man 
en bild enligt fig. 15. Ur denna figur 
l~an man utläsa koercitivkraften (0--1), 
remanensen (0--2) och hysteresisför
lusterna, som är proportionella mot 
ytan av hysteresisslingan. Beräkningen 
underlättas avsevärt, om ett rutnät an
bringas på skärmen. 

MÄTNINGAR PÅ FÖRSTÄRKARE 

En mångsidig användning har man av 
osciUoskopet ,,-id konstruktion av och 
felsökning på förstärkare. Med oscillo
skopet kan man mäta frekvenskurvan, 
ev. överstyrning, distorsion, fasvrid
ning, brumspänningar och fö rstärlcnjng. 
En tonfrekvensgenerator är nödvändig 
för e:xcakta mätni'ngar. I nödfall kan 
man dock klara ig med en skivspelare 
ooh en frekvensskiva. Fig. 16 visar en 
mottaktkopplad förstärkare, på vilken 
xempelvis följande mätningar kunna 

utföras: 
l) Till ingångstran form.atorn kopp

las en t,ongenerator, och spänningarn.a 
mellan 1- 2 och 2- 3, 'om skola var 
lika stora och sinusformade, mätas. Till· 
föres maximalt tillåten ingångsspänning 
skall inom det önskade frekvensområdet 
in en förvrän<7ning ,av urvformen upp· 
träda. 

y 

--~~~-------xJl]11 
Fig. 15. Exempel på upptagen hys· 
teresiskurva med en koppling enligt 

Fig. 14. Koppling för upptagning av hysteresiskurvor. fig. 14. 
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FÖR LABORATORIET 

Här beskrives en lätt tillverkad 
och prisbillig HF-meter. Ett beEnkel HF-meter 
händigt instrument som en ra
diotekniker eller amatör kan ha 
god nytta av! 

Av ingenjör Stig Hjorth 

F öd. behövde vid ett tillfälle ett in- lingsmotstånd till in-strumentet gör att strumentet kan komma till användning. 

strument för att kunna mäta HF-spän- man får två mätområden, 0--300 m V Det kan givetvis även användas för ana· 

ningar;det gällde att mäta en utstrål· oClh 0--3 V. Själva Iihiktaren är in· ra HF-mätningar, exempelvis uppmät· 

ning från en radiomottagare. Någon byggd i en skärmad testkropp (se Hg. ning aven signalgenerators utspänning. 

specieU HF-meter för detta ändamål 3) och är försedd med en skännad ka· Utföres det med högre mätområden ge· 

fanns inte tiUgä;nglig och det gände .att bel på 0,5 m längd., som ~e·der likspän. nom inkoppling av större förkopplings. 

improvisera ett lämpligt instrument. Re· ningen till instrumentet i dess hölje. motatånd, kan man mäta drivspännin. 

sultatet blev en liten behändig apparat Den praktiska utformningen framgår av gen för olika steg i en sändare. 

en\. tig. L fotografiet (fig. 4) och måttskisserna i Det finns visserligen goda rörvoltmet· 


Ett känsligt vridspole:instrument O-- fig. 2 och 3. rar i han,deln, som kan använd,as för 

30 f!.A, inkopplades enligt fig. L Via en Det är ej enhart för d.et ändamål, som samma ändamål, men fördelen med det 

konden'Sator på 0,05 ,uF inmatas HF· ovan antytts, som det här heskrivna in· här beskrivna instrumentet är inte en· 
c.a.l70kspänningen tiLl en likri:ktare, en germa· 


niumkristall (IN34). Den därvid erhåll· 

na li:kströmmen filtreras i en Re·länk 

och får passera genom vridspoleinstru. 

mentet. Ett omkoppling;shart förkopp· 
 Fig, L Principschema för HF-metern. 


2) Inställning av den riktiga arbets· 
punhen med Rk1 och Rk2 • Om man har 
en dubbelstråleoscillograf Itill sitt fÖrfo· 
gande, kopplar man spänningen mellan 
2 och 6 till det ena paret mätplattor, 

[ 
9 

ID 

Fig. 16. Exempel på mätrungar, som kan ut· 
föras i olika punkter på en moltaktkopplad 
förstärkare. 
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och spänningen mellan 2 Dch 7 till det 
andra paret. Rk1 och Rk2 injusteras där
efter till dess att lika: s tora, men 180 0 

fasförskj,utna kurvor uppträda på skär
men. 

Om iongångsspänningen höjes över 
det tillåtna maximivärdet, skall även ut· 
gångsspänningen över 9 och 10 öka i 
samma takt, och när överstyrning inträ· 
der, skall man kunna konstatera att en 
likartad förvrängning av utgångsspän· 
ningens kurvform uppträder på övre 
och undre toppen. 

3) Vid anslutning aven sinusformad 
ingång:;;;pänning önskar man, att även 
utgångsspänningen skall vara sinuslor
mad. Mätplattorna ansl,utas till 9-10. 
Härigenom ·kan man koonstatera, om 
Inågon förvrängning av 'kurvformen 
äger rum. Om man har en kon~tant in· 

gångsspänning, kan man på det,ta sätt 
,även ta upp förstärkarens frekvens. 
kurva. 

4) Mätning av förstärkningen kan 
exempelvis utföras på så 6ätt, aH ma:n 
mäter :ingångs-och utgån/Ssspänningar. 
nas amplituder; därur~an man sedan 
direkt beräkna förstärkningen F, då ju 

Utgångsspänning 
F= , ...

I ngangsspannmg 
5) Om den erforderliga likspännin

gen mellan 2 och 8 lämnas aven lik· 
riktare, måste man se till, att denna 
spänning är väl filtrerad. Vid kortslu· 
<ten ingång får ingenbrumspänning 
förefinnas över utgången. 

6) Vid felsökning i en förstärkare 
kan man på samma sätt som beskrivits 
härovan, prova varje förstärkarsteg för 
sig. (Radio Mentor) 



dast aU det är billigt och enkelt att till
verka utan ·också att det inte behöver 
någon strömförsörjning; det ,kan använ
das överallt och är klart för ögonblick
lig användning. En nackdel är dock att 
instrumentets inre resistans är ·relativt 
låg ca 4 kohm för området 0-300 m V 
och ca 80 kohm för området 0-3 V, 
vi~ket man måste ta hänsyn till vid mät
ningar på högimpediva kretsar. 

KALmRERING 

När skal.an skaH kal·ibrer·as, måste man 
ha tillgån.g till en god rörvoltmeter, med 
vi~ken man mäter HF.spänningen. Man 
kopplar båda instrumenten parallellt. 
Förkopplin.gsmotstånden in j uster.as så, 
att fullt utslag erhålles på vridspolein
&trumentet vid 300 m V reep. 3 V. Där
efter kalibreras 'instrumentet för 250, 
200, 150 m V etc. resp. 2,5, 2, 1,5 V etc. 

När skalan skaH ritas, gör man lämp
ligen så, .att instrumentets ordinarie ska
la borttages och målas vit på baksidan, 
på vilken sida skalstrecken ritas med 
tusch. Skulle man vid ett annat tillfälle 
vilj a använda ins-trumentet för .annat 
bruk, har man ·bar.a att vända skalan 
och instrumentet är återställt sitt ur
sprungliga skick. 

Höljet är tillverkat av l mm j ärn
plåt; på under- och baksidan är det 
försett med en inbockad kant, som 
tjänstgör som fäste för en L-formad 
plåt, vilken utgör bakstycke och hotten
plåt. Hur stort ,hålet skall vara {ör m
strumentet beror på den använda in-
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Fig. 2. Höljet för HF·metern samt instrument
skalan. IN!.lRUME.Hl$KAl..AN 

Fig. 3. Mättskiss för testkroppen. 

s-trumenttypen. Förf. har använt Weston blir betydligt lägre. Omkopplaren för 
modell 600, 0-30 flA, men om inte det de olika mätområdena är på modellen 
läg re mätområdet skall användas, kan placerad i vänstra övre hörnet. Om fle
ett mindre känsligt instrument komm.a ra än två mätområden önskas, måste 
till användning, t.ex. 0-1 mA, vilket den udormas till en vridomkopplare ·av 
är lättare att komma över och som är Lex. Yaxley-typ. 
betydligt pris-billigare. Man får då räk Testkroppen (se fig. 3) består av ett 
na med att instrumentets inre resistans mässingsrör med diameter 30 Irtl')1, och 

med 0,5 mm godstjocklek, i vars ändar 
gavlar av 5 mm mässingsplåt i1lpassats. 
I dessa gavlar har borrats 10 mm hål, 
och i hålen har två korta rör med dia
metern 10 mm inpassats ·och fastlötts. 
Dessa rör ha till uppgift att i ena änden 
t j änstgör.a 'Som stöd för ·den skärmade 
kabeln och i andra änden som fastsätt
ning för en banankontakt. Givetvi-s mås
te det ·senare rörets innerdiameter vara 
sådan,att banankontakten passar. För 
att förhindra brytning av kaheln, har 
den amgivits med en spiralfj äder, se 
fig. 4. Testkroppen förnicklas, och' in
strumenthöljet rynklackeras i en trevlig 

Fig. 4. Den färdiga HF färg oDh förses med fyra gummifötter.metern med testkropp. 

15:0 

http:uster.as


LJUDÅTERGIVNING 

3-kanalförstärl~aren 
Av ingenjör Gustaf Hammarlund 

I följande avsnitt lämnas en re

dogörelse för de tre effektför

stärkare, som skall mata högta

larna i resp. kanaler. Dessutom 
lämnas några data för nätaggre

gatet, som är gemensamt för 

hela anläggningen. 

Som framgår av fig. 3 i nr 1/19.51 
och fig. 7 i nr 2/19.51 av POPULÄR 

RADIO matas de tre högtalarna av var 
sin effektförstärkare. Högtalarimpedan

sen är ca 8 ohm och erforderlig spän

ningsförstärkning 2 gånger. 

Förstärkarna äro utförda i två steg 

med kraftig motkoppling. Som drivrör 

användes i samtliga förstärkare ett 6SJ7 
och som slutrör ett 6L6 för kanalerna l 

och 2, och ett 6V6 för kanal 3. Det kan

ske kan s-ynas litet med endast ett 6L6 

som slutrör för kanalerna l och 2, men 

det har visat sig fullt tillräckligt för 

»hemmabruk». En i någon mån bidra

gande orsak härtill är givetvis, att ljud
effekten uppdelas på flera kanaler. 

. Ta,beIl 1. Data för utgångs transformatorerna. 

Frekvens·Kanal 
område nr (p/s) 

Impedans- Primärin
omsätt- duktans 


ni ng (H) 


l 20 400 440: l 10 
2 400- 2 .500 440: l 4 
3 2.500-1.5 000 830: l 2 
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Primärlindn. Sekundärlind. 
Ledare- Ledare-

Varvtal diatn. Varvtal diam. 
(mm) (mm) 

3400 0,2.5 160 1,0 
2200 0,2.5 10.5 0,8 
1100 0,2.5 38 0,8 

+350V 

+300V 


T 

L-~=---~__~__~-OO 

Genom den kraftiga motkopplingen 

erhålles dels låg distorsion och dels en 

mycket låg utgångsimpedans, vilket som 

tidigare framhållits, är nödvändigt för 

att hålla övertonsbildningen i högtala

ren nere. 

Ett gemensamt principschema för de 
tre förstärkama visas i fig. 4. Storleken 

på de i förstärkarna ingående elemen

ten framgår av den gemensamma styck

listan. 

UTGANGSTRANSFORMATORERNA 

Genom att förstärkarna endast skola ar

beta inom relativt smala band, uppstå 
inga större svårigheter med utgångs

transformatorerna. Endast för kanal l 

måste kraftig j ärnkärna användas, för 

att kunna hålla tillräokligt hög primär

induktans. Då ingen som helst risk fö

religger för besvärligheter med lind

nings-kapacitansen, kan lindningarna ut

STYCKLISTA FÖR NÄTAGGREGATET 
T = nättransformatorn: Ll =2X350 V, 350 mA, 

L2 = 5V, 3A, La=6,3V, 4A 
L

4 
=6,3 V, 3A 

P = säkringar 2 A 
S = strömbrytare 
V= likriktarrör, 5X4G 
Dl = filterdrossel, 10 H, 250 mA 
D2 = filterdrossel, 20 H, 75 mA 
Cl =8,uF papper 
C2_ =16,uF/450Vel.lyt.3 

Fig. 1. (t.v.) Principschema för nätaggregatet. 


Fig. 2. (nederst t.v.) Nätaggregatets praktiska utförande. 


Fig. 3. (nedan) Chassiet för de tre effektförstärkarna. 



föras utan någon som helst sektione
ring. 

Lindningsdata för de tre transforma· 
torerna framgår av tabell L 

MOTKOPPLINGEN 
Förstärkarna äro kraftigt motkopplade 
från utgångssidan av transformatorer
na. Motkopplingsledet utgöres av mot
stånden Ra-RI3 . Motkopplingsgraden i 
förstärkarna för kanal l och 2 är ca 50 
gånger, medan den i förstärkaren för 
högsta kanalen är ca 40 gånger. Speci
ella åtgärder måste givetvis vidtagas för 
att förhindra sj älvsvängning. Härvid 
användes med fördel den i nr 4/ 1951 i 
samband med beskrivning ·av mellanför
stärkaren omtalade metod0n med upp

tagning ·av f.L,B-kurvor. 

UTGANGSIMPEDANSEN 
Genom spänningsmotkopplingen tende
rar utgångsimpedansen att gå . mot 
noll. Impedansens frekvensbewende för 
de tre förstärkarna framgår av fig. 5. 
Som synes är densamma för kanalerna 
l och 2 mindre än 0,2 ohm, inom resp. 
band de är avsedda att arbeta inom. 
För kanal 3 är den icke fullt så låg, be
roende på att motkopplingen i denna 
förstärkare är något mindre, men över
stiger dock icke 0,6 ohm (jf,r fig. 5). 
Man kan sålunda praktiskt taget anse 
att högtalarna ·arbeta över en kortsluten 
impedans, vilket ur klirrsynpunkt säker
ligen är mycket gynnsamt. 

NÄTAGGREGATET 
Nätaggregatet är gemensamt för effekt
förstärkare, mellanförstärkare, gram
mofonförstärkare och trådradiomotta

gare. Ett principschema visas i fig. r. 
Som synes har anodspänningen uttagits 
i två steg, på så sätt, att en n ågot högre 
spänning (350 Vl med mindre silning 

tagits ut för matning av kraftförstärkar
na. Den lägre spänningen (300 V) med 
bättre silning användes för övriga de
taljer i mottagaren. Glödströmslindnin
gen för kraftförstärkarna (L3 ) har jor
dats direkt i nätaggregatet, medan den
samma för övriga förstärkare (L4 ) får 
jord över potentiometern P 2 i grammo
fonförstärkaren. (Se POPULÄR RA
DIO nr 	5/ 1951 fig. L) 

O.OZ,uF 

e, 

1M 
RoI 

Fig. 4. Gemensamt principschema för de tre effektförstärkarna. Värdena i Hg. avser för
stärka,re för kanal 2. 

STYCKL1STA TILL FIG. 1 

o--/f-.---+--tol  III 

Effektförstärkare för frekveos.bandet 

20-400 p/s 400-2500 p/s 2500-15000 p/ s 

l M~' 0,5 W l MQ 0,5 W l MQ 0,5 WRr 
R	 420 Q 0,5 W 420 Q 0,5 W 420 Q 0,5 W

2 

RS 1S 
50 Q 0,5 W 50 Q 0,5 W 50 Q 0,5 W 

R4 470 kQ 0,5 W 470 k-Q 0,5 W 470 k.Q 0,5 W 
100 k.Q 0,5 W 100kQ 0,5 W 100 kQ 0,5 WRs 

R	 10 kQ 0,5 W 10 kQ 0,5 W 10 kQ 0,5 W 
6 

R	 30 k.Q 0,5 W 30 k.Q 0,5 W 25 kQ 0,5 W 
7 

l MQ 0,5 W l MQ 0,5 W 'HO kQ 0,5 W 

Ro 
Ra 

250 Q 2 W 250 Q 2 W 300 Q 2 W 

R10 
30 kQ l W 30 kQ l W 30 kQ l W 

R 1000 Q 0,5 W 1000 Q 0,5 W 1000 Q 0,5 W 
ll 

R	 6 Q 0,5 W 6 Q 0,5 W saknas
12 

el O,1pF papper 0,02,uF papper 0,005 f,F papper 

C2 100 I-,F / 25 V el.lyt. 25 pF/ 25 V el.lyt. 10 I.lF /25 V el.lyt. 
8 ,uF/ 500 V el.lyt. 0,5,uF papper O,1,uF papper 

500 pF 	papper 300 pF papper 100 pF papper 
Ca 
C4 

8 pF/500 V el.lyt. 8 ,uF / 500 V el.lyt. 8 ,uF / 500 V el.lyt. 
5 

6 	 0,2 ,uF papper 0,02,uF papper 0,02,uF papper 


100 !.lF/ 50 V eLlyt. 25 I,F /50 V el.lyt. 10 ,uF/50 V el.lyt. 


e

C7 
8 ,uF /500 V el.lyt. 8 ,uF/500 V el.lyt. 0,5,uF papper 

i) 8000 pF papper 3000 pF papper 1000 pF papper 

3 f<F papper l l-,F papper saknasC10 

VI 	 65J7 6517 6S.J7 

6L6 6L6 6V6V2 

~~m.~--rT---r----r----'----'---lr---r----,----r--,
I 	 l I .l 

1.0 f-.~~m_-·-r·--I - · ---4·----r·- --_.__ .,/1f-;---t--!
I 

g.,~ -i--.---,----+-:--------,--I---;-o--L,----.---r-,----~~::;_:.++-+_;Kanal I Kanal 2 Kanal 3/ ~ 

0 ,& 0.5 ohm I I . I ~L....L::~1 ~_ . 

0.5 -'T"""-r--'[ '- T- '--r- .-	 '-1 ;\'-'--j.-f-', I 
0.4 	 I I :3 r"\' 7 V A ~ 

0.3 I ! l ._..,-,: . ~.! _ . \ /11. 
0 ,2 - __~Oh~_. -+-==.:..'=;:=~-+I-+==~=t-=:,/9q~~··;--

_ I 	 : 2. I 
0' -r,,,-~----- ---r -_· e--, V ! 
0,0' 5000 	 10000 20000

,O 30 50 100 500 1000 2000 
p/s 


Fig. 5. Utgångsimpedansen för de tre effektförstärkarna som funktion av frekvensen. 
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Televisionsmottagare för allströllt 


Vår artiI,elserie om en amatör· 
byggd televisionsmottagare fort· 
sätter i detta nummer med en 
genomgång av högspännings· 
aggregatets verkningssätt. Vida~ 
re genomgås nätaggregatets och 
bildenhetens konstruktion och 
synkroniseringsenhetens trim· 
ning. 

J föregående artikel gel1lOmgicks verk· 
ningssättet för blockeringsoscillatorer. 
na ,oCh syn1kroniseringsseparatom i tele· 

visionsappar.atens synkroniseringsenhet. 

I denna artikel kommer nu att genom· 
gås synkroni'seringsenhetens trimning 
och de justeringar m. m., som mås.te ut· 

föras för att denna !5d<aHarbeta på ön~ 
kat sätt. 

18:3 

Av ingenjör Lennart Bjurström 

Innan vi går in på trimningen är det 

emellertid nödvänDigt <ltt först nämna 

något om högspänningsgeneratom som 
skall leverera 9 kV till bildröret och de 

anordningar, som i mottagaren utnytt· 
j as för att få upp ,den likriktade spän· 

ningen från nätet från ,de 200 V, som 

erhålles efter likriktn~ngen i nätdelen, 

till De ca 380 V, som fordras för abt 
linjeutgångsröret skaU kunna <lvge till· 

räcklig effekt. Både alstringen av 9 k V 
och »tilläggsspänningen»på 180 V sker 
i en enda enhet, som kan ,sägas vara en 

av de intressantaste kopplingsdetaljer. 

na i denna televisionsmottagare. Kopp. 

lin gen för denna återges i fig. 10. 

»BOOSTER-KOPPLL~GEN» 

Den koppling, \Som användes för alt höja 
den likspänning som erhålles från nät. 

aggregatet, benämnes ofta i engelsk fack· 

litter.atur »boooter circwt». Kopplingen 

har tiU uppgift att utnyttja den energi, 
som eljest skulle gå förlorad vid a'V'Sök· 

ningsförloppet vid linjeavlänkningen. 
Från linjeavlänkningsgeneratom er· 

hölls, som visades ,j förm artikeln, en 

sågtandformad spänning. Denna skall i 



avlänkningsspolarna för lin jeavlänknin
gen ge upphov till en sågtandlonnad 
ström i (jfr fjg. 10) med en amplitud 
- räknat från topp till topp - av ca 
900 mA. lnauktan'sen i dess.a avlänk
rningsapolar är ca 4 mH och resistansen 
ca S ohm, varför vid linjefrekvensen 
15 625 p/ s belastningen blir nästan rent 
induktiv. Detta betyder att under av
sökningsförloppet, då strömökningen är 
kon&tant i spolen, uppkommer en prak
tiskt taget konstant spänning Vk på ca 
60 V över avlänkningsspolen (jfr fig. 

_Il). Under återgångsförloppet kommer 
däremot att uppstå en mycket hög sinus
formad spänningstopp. 

Utgå'ngstransfonnatorn från slUftröret 
PL 81 till avlä,nkningsspolama är utfor
mad på ett speciellt sätt. I serie med se
kundärlindningen, som levererar ström 
genom avlänkni,ngsspolen, ligger en 
extra lindning, i vilken in,duceras en 
spänning Vo av samma vågform men 
med amplituden 200 V. Den spänning, 
som 'induceras i denna lindning, har så
dan riktning ,att vid avsökningsförlDp
p~ kommer anoden hos »ooosterdio
den» PY80 att bli positiv i förhållande 
till strömkällans spänning +Vb' Under 
denna del av förloppet kommer alltså 
PY80 att vara ledan-de, så att ko'nden&l
torn e kommer att uppladdas till en 
spänning= Vo. Kondensatorn är till· 
räC'kligt stor, omkring l ,uF, för att 
spänningen skall hålla sig praktiskt ta
get konstant under en hel period av lin
jefrekvensen, som ju är så hög som 
15625 p/ s. Den s-pänning, som på detta 
sätt erhålles i punkten A i förhållande 
till chassiets potential, är därför SUID

EY51 

i) /IM 
\AVLANKN.

,sPOLE: 

+400 _---+--0--., f--<....-.-~llöö'-- NÄ,D EL 

A 

Fig. 10. Principschema för hÖ-,,"'Spänningsenheten med »booster-kopplingen:r.>. 

man Vb+VO, dvs. av storleoksol'dnin'gen 
400 V. 

Den höjda spänning från nätaggre
gatet, som på ,detta sätt kan ernås, ut
nyttj,as i mottagaren dels som ano-d
spänning tiH slutröret för linjeavlänk
ningen och användes ,deSiSutom som 
anodspänning till utgångsröret för bild
fältsavlänkningen. 

Boosterdioden har emellertid samti
digt en annan uppgift. Under ,avsök
ningsförloppet kommer spänningen över 
sekundären att hållas tämligen konstant, 
genom ,aU dioden då kommer ,att vara 
ledande. En konstant spänning under 
,avsökningen innebär emellertid, att 
strömökningen i trams-fonnatorns sekun
därlindning, Dch alltså ookså strömök
ningen genom avlänkningsspolarna, ' blir 
konstant. Boosterdioden medför sålunda 
en ,avseväM li'neariseringav avlänk
ningsförloppet. 

HöGSPÄNNINGSKRETSARNA 

Dänned är emellertid inte denna anord
nings möjligheter uttömda. Den an
vänds också för att alstra den höga 
anodspänning, ca 9 kV, som krävs för 
bildrörets anod. Härvid utnyttj as den 
mycket höga spänning, som under åter
gångsförloppet uppträder över utgångs
tr.ansformatorns primärlindning, som 
upptransformeras i extra lindning i se
rie med primärlindnilJ1Jgen. Genom att 
likrikta dessa »å'tengångspulser» med' 
hj älp av en speciell för 'detta ändamål 
uppbyggd ,diod, EY51, kan en högspän
ning på omkring 8--9 k V uppnås. För 
glödströmsförsörjningen av denna diod 
används van1ligen en separat lindning på 

I iV:\7

I I t I 

I Ave'6KN. I r-:- .8.TER.Gj,NG
I ! l. 

I 
v : L!v 

K 
'.----

Fig. Il. Ström genom och spänning 

över \.injeavlänkningsspolen på bild

röret. 


utgångstransformatorn. Efter filtrering 
med hjälp av filterelementen R,och el 
kan utgångsspänningen påföras bildrö
rets anod. R l måste vara tillräckligt 
högohmig ca l Mohm för.att nämnvärd 
belastning icke skall uppträda över 
tr,ansformatorn. Kondensatorn el kan 
helt enkelt utgöras av bildrörets kapa
citans till j ord. Bildröret är l1ämligen 
försett m~d en jO'rdml 'Skärm, anbringad 
på utsid,an av bildröret; denna skäml 
bildar med anoden på insidan en kon
densatorav storleksordningen l 500 pF 
till jord. 

Vi har nu genomgått verkningssättet 
för de kretsar och kopplingar, som in
går i synkroniseringsenheten. Det bör 
nu vara lättare att förstå de trimnings
ooh justeringsåtgärder, som måste utfö
ras på denna enhet, när den är färdig
kopplad, för att den kall arbeta på öns
kat sätt. 

Vi'd trimning och justering av syn
kroniseringsenheten måste vi ha tjUgång 
till glöd- och anodspänning. Det är där
för nödvändigt att först göra nätaggre
gatet klart (chassie 4). Vidare är det 
nödvändigt . att man samtidigt ställer i 
ordning chassiet för brLdröret (chassie 
2). Dessa chassier kan man sed,an pro
vi soriskt montera på ramen under juste
ringsarhetet tillsammans med synken
heten. 

NÄTAGGREGATET 

Principschemat för nätaggregatet åter
finnes i fig. 12. Som synes består det 
av två parallellkoppLade PY80. Nätdros
seln är inkopplad i negativa ledningen; 
detta för att åstadkomma erfor,derlig 
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STYCKLISTA 
för nätaggregatet 

R =R =100 Q, lO W61 62 
r----____-o4 GLÖOSTR. R = 100Q, 10W

63 

~-~~--~---~+180V R64 =NTC·motstånd, ca 
50 Q vid 300 mA 

\' 

+ R =8 kQ, 0,5 W


65 
C61 ~ R

66
=3kD,o,5 W 

C C 50+50 ,uF/al = 62 = 
DRe.1 

350 V el.-lyt. 
C = C = 100 ,uF/+ 63 64"-v'-'" 

12,5 V5, 

Ros R 66 = 1,75 H vid 300DR61 
mA 

Fig. 12. Princip-schema för nätaggregatet. 

negativ gallerförspänning till 6lubröret 
i ljuddelen och för att erhålla negativ 

förspänning för kontra",tkontrollen för 
bildröret. Den 2-poliga nätströmbryta

ren är kombinerad med volymkontrol
len i ljuddeleru men vid trimningen av 

synkenheten behöver man knappast ha 
denna med. För övrigt är ·det inte myc
ket att säga om schemat. Vänlena av 
komponenterna framgår av stycklistan. 

Hg. 13 visar ett fotografi av det färdig
monterade chassiet nr 4. 

BILDR.öRET 

Bildröret är monterat på cha~i nr 2. 

Bildrörets avlärukningsenhet och foku
sering"spolar ingår i en enhet, Philips 
nr 10875, vilken manter,as på en alumi
niumkonsol. Bildrörets framkant måste 
vila på en träställning, som rundas efter 
rörets form. (Se omslagsbilden i detta 
nummer). Det är myc'ket viktigt att man 
ser till, att ·det främre stödet för bild

röret har riktig höj d, innan man place
rar röret i fokl.lSerin gs. och avlänknings. 
enheten. Det är nämligen risk för att 
man i annat fall kan »bryta nacken » av 
röret. Tilledningstrådama till bildröret 
är anslutna till en rörhällare, som skju
tes på rörets sockel (se vinjettbilden). 
Högspänningsanslutningen till bildröret 
är anbringad på glaskolven och fram
drages med hj älp av ,den speciella oka· 
beln, som ingår i högspänningsenheten. 

Bildrörets yttre metallisering måste 
läggas till jordpo,tential vilket sker med 
hj älp ,aven f j äder, fastskruvad i chas
siet, som stöder mot rörebs yttre metalli-

Schemat för chassie 2, som innehål. 

ler bildröret, visas i fig . 14. Som synes 
ingår i denna enhet förutom bi,ldröret 
med dess avlänkningsspolar (L52 ach 
L53 ) och fokuseringsspole (LS4 ) även en 

drassel DR51 i tilledn:ingstråden till bild
rörets katod. Denna kompenserar för 
bildrörets katod-gatler<kapacitans, som 
annars skulle medföra försvagning av 

de högsta bildfrekverrserna. 
I schemat är motståndet R54 och Rss 

ritade separat, då de är manterade på 
chassieramen. Glöd· och anadspännin. 

gar erhålles via stiftlister, ach likaså är 
avlänkningsspolarnaanslutna till stift, 
till vilka »mellankapplingstrådar» från 
synkrani5eringsenheten anslutes (jfr fig. 
15, 16 och 17). 

, 

JUSTERING OCH TRIMNING 

Vid justering av synkraniseringsenhe
ten uppkapplas ,de nu färdigställda chas
sierna 2, 3 och 4 enligt schemat i fig. 
17. I detta schema anges endast num
mer på resp. stift, till vilka mellan kapp
lingstrådarna (anslutrungstrådarna mel
lan ohassierna), de »inbördes» kapp. 

Iingstrådarna, skall a'nslutas. Numrerin· 
gen av stiften överensstämmer med mot· 
svarande numrering i principschemDrna 
i ng. 12 ach 14, och för chassie 3 stäm
mer numreringen med numreringen i 

schemat i fig. 3 i förra artikeln. 

Det är lämpligt att placer,a chassierna 
i ramen vid j usteri,ngsarbetet. Om man 
inte skruvar fast dem, är ·de t nödvän
digt att chassierna inbördes förbindas 
med trådar, sam ger god metallisk för
bindning dem emellan. 

Innan man ansluter nätaggregatet till 
nätet, är det ett par saker sam man mås
te ändra i chassierna. Dels måste man 
i serie med glödströmskretsen inkappla 
ett separat motstånd på 250 ahm sam 
ersättning för de rör, sam ingår i chas
sie 1. Detta matstånd måste tåla ca 25 
W. Likaså är det nödvändigt att -göra 
ett par ingrepp i chassie 2. Dels måste 
man bryta i punkten A aoh paraHelIt in

kappla ett tarrbatteri på 90 V, som an

sering. Fig. 13. Chassi 4 för nätaggrega·tet färdigmonterat. 
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slut så att man (jfr schemat i fig. 17) 
melLan chas8ie och galler i bildröret 
får en negativ förspänning som då kan 
varieras med potentiometern R,4' 

Mellan stift 10 och chassie (chassie 
2) är i fig. 17 antytt en växelströms
källa i serie med en kondensator. Den
na generator, 80m skall vara antingen 
en Re·generator eller en signalgenera
tor,använJes vid trimningen för ,att un
dersöka hneari teten i linje. och bild
fältsavlän-kningen. Härom emellertid 
mera nedan. 

Man börj ar nu med att ansluta nät
delens anslutningskontakt till nätet. Se
dan man vridit ner potentiometern R54 , 

så att den negativa förspänningen på 
gallret blir 90 V minskar man ,därefter 
långsamt ner spänningen. Om allting 
nu är rätt kopplat och avlänknings
generatorerna fungerar i chassi e 3, 
kommer man, när man nått en viss 
punkt, att se det välkända rastret på 
bildröret. Fokusering sik er med h j älp 
av potentiometern R55 • Denna justeras 
så ,att man får en så fin linje som möj
ligt på skärmen. 

Skulle man i stället för ett raster få 
en horisontell lin j e tyder detta på att 
den vertikalaavlälllkningsgeneratorn icke 
fungerar. Skulle man inte få något ljus 
aUs på skärmen, kan detta bero på olika 
felaktigheter. En möjlighet är ,att hori
sontella avlänkningsgeneratorn icke fun
gerar,och att man därför icke får nå
gon högspänning på hildröret. Man bör 
f. ö. iakttaga största varsamhet med 
den 9 k V höga spänningen. Denna är 

STYCKL1STA 
för bildenbeten 

R51 =2S0H2; 0,5 W 
R52 = 10 k.Q; 0,5 W 
Roa = 22 k.Q; 1 W 
R

54
= 0,5 MQ; 0,5 W 

R
55 

= 2 kQ; tråd 
R

56 
= 1 kQ; 0,5 W 

CSt =0,1 flF 
DR = 100 uH

51 

Fig. 15. Hållaren för bildröret montera,t på chassi 2. 

inte direkt Iivsfarli,g, enär strömmen 
som kan t.as ut är ganska obetydlig, men 
man <kan få ganska kännbara stötar. 

I detta sammanhang kan det vam 
lämpligt att påpeka en sak beträffande 
bildröret. Rörets anod består nämligen 
aven metallisering på insidan av kol-

R 
SI 

' • ._.±--' 

Fig. 16. Undersidan av chassi 2. 

GLÖO~~ +180 
4 3 2 1

,----·-·-·1 

DR SI 

~H~~ 

L,~",~ 

R 

.:: 0-11' 

Fig. 14. Principschema för chassi 2, innehållande bildenheten. 

ven, vilken metallisering bildar en kon
densator med den yttre metalliseringen 
på bildröret, som skall läggas till chas
siepotential. Denn.a kondensator har en 
kapacitans på ca l .500 pF. Detta inne
bär att om man anlägger 9 kV på ano
den, kommer en .avsevär'd laddning att 
kvarstanna mellan anodkontakten och 
rörets yttre metalliserin,g_ Den \.addning 
som uppsamlas i denna kondensator är 
ganska betydande, och eftersom urladd
ningen sker mycket låmgsamt kan maJl 

få kännbara stötar, om man samtidigt 
tar på anodkontakten med ena handen 
oah på chassiet eller rörets yttre belägg
ning med den andra, åtsk1lliga minuter, 
j a, en halvtimme efter det att högspän
ningen kopplats bort. Stöten man får är 
kanske i och för ig ofarlig, men det 
kan inträffa, att man får den oförbe
redd, så att man i blotta förskräckelsen 
tappar röret. Alltså iakttag största för
siktighet och jordaaUtid .anoduttaget 
till chassiet under nå'gra sekunder innan 
Ni över huvu-d taget arbetar med röret! 

Bildröret är så konstruerat att den 
riktar elektronstrålen - som består av 
såväl elektroner som negativa joner 
i sådan riktning att såväl elektl'Onerna 
som de negativa j onerna träffar accele
rationanoden. För att skilj a de negativa 
jonerna från elektronerna,appliceras 
en j onfälla på bildröret. JonfäUan har 
till uppgift att avlänka elektronerna så, 
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Fig. 17. Erforderliga kopplingar mellan chassi 2, 3 och 4 vid uppkoppling för 
justering av bildrör och avlänkningsgeneratoreL 

att de kommer att få en riktning, som 
sammanfaller med rörets axel. Jonerna 
däremot uppfångas av ,accelerations an 0

den. Om denna anordning inte fanns, 
skulle de negativa jonerna så småning
om skada bildskärmens fluorescerande 
yta. 

Jon1ä]].an appliceras på röret och ju
steras in så, att den på magneten an
bringade pilen pekar i rörets längdrikt
ning. Man justerar därefter jonfällan 
genom aU vrida den i olika riktni,ngar 
och genom .att skjuta den i rörets längd
riktning. Det gäller .att finna en place
ring, SDm 'ger ett fulls-täll{ligt raster utan 
»skuggor» i rörets hörn. 

Man -kan sedan -kontrollera av-länk
ningsgeneratorern8s linearitet genom 
att ansluta en växelströmsgenemtor mel
lan stift 10 och chassie, så &omantydes 
i fig. 17. Härvid kommer elektronstrå
lens intensitet alt variera i takt med den 

Fig. 18. Kontroll av horisontella avlänknings
generatorns linearitet. 
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påförda växelspänningen, som helst bör 
vara kantvåg (sinusspänninggår <också 
bra). Den spänning, som ford·ras för 
modulering ,av bildröret, håller sig om
kring 25 V. 

Vid prov av det vertikala svepets 
linearitet använder man lågfrekvent 
växelspänning på ca 400 p/ s. Härvid får 
man horisontella, omväxlande vita och 
svarta fält, motsv,arande den module
ring, som påföres bildrörets galler (se 
omslaget). Lineariseringskontrollen för 
v~rtikalaavlänkningsoscillatorn justeras 
nu så att de vita och svarta fälten blir 
av samma bredd både i bi·ldens övre 
och undre del. 

För kontrol,1 av lineariteten ,hos linje
avlänkningen anbringas en växelspän
ning meUan samma punkter, frekvensen 
skall ligga någonstans mellan 150--200 
kp/ s. Därvid erhåller man ett antal ver

tikala svarta och vita fält på skärmen, 
ooh om allting fungerar som det skall, 
skall man få ungefär samma bredd på 
dessa över bildens hela bredd (jfr fig. 
18). Några justeringsmöjligheter för 
»Iin jesvepet» finns inte och är också 
ganska obehövliga tack vare boosterdio
dens lineariserande verkan. 

I fig. 19-24 har sammanställts någ
ra oscillogram visande hur kurvformen 
skall ta sig ut i olika punkter av syn
kroniseringsenheten. Kurvformen kan 

Fig. 19. Den sågtandformade spänningen, som 
erhålles över kondensatorn C. (jfr fig. 3, PR 
nr 7). 

Fig. 20. Strömmen genom vertikala avlänk
ningsspolarna. 

Fig. 21. Spänningen på anoden på utgångsrö
ret för hildfältsa,vlänkningen, pentoddelen för 
rör V, (se fig. 3, PR nr 7). 

Fig. 22. Den sågtandfonnade spänningen över 
kondensatorn Ct, (se fig . 3, PR nr 7). 

Fig. 23. Spänningen på gallret för utgångsrö
ret för linjeavlänkningen, rör V, (se fig. 3, 
PR nr 7). 

Fig. 24. Strömmen i linjeavlänkn~ngsspolarna . 

studeras med hjälp av ett oscilloskop. 
Vid felsökning kan det ju också vara 
bra att ha dessa oscil1ogram tillgäng
liga. Oscillogrammen har hämtats ur 
Philips »Television Receiving Tubes». 

Forts. 
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Vår" Iiisnre är välkomna med bidrag 
under denna rubrik: knepiga kopplingar 
och mätmetoder, lättillverknde detaljer, 
enklu och effektiva hjälpmedel tör ser
\~ ice och felsökning etc. Varje Infört bi
drag honoreras med kr. 5: -. 

KOPPLINGSPLINT FÖR 
TRANSFORMATOR 

Vid montering av transformatorer, drosslar 
o.d. för man vanligtvis deras ledning ner ge
nom hål i chassiet. Vid kontroll av spänningen 
kan det bli besvärligt att vända på hela chas
siet för att kunna komma åt anslutningarna. 
Om man på chassiets ovansida placerar kopp
lingsplintar, på vilkas kontakter ledningarna 
anslutas, kommer man lätt åt att mäta spän
ningar och underlättar dessutom arbetet vid 
bortmontering och utbyte av exempelvis trans
formator. 

(SIV) 

FASTSÄTTNING AV NÄTMOTSTtlND 

Om man skall på enklaste och bästa sätt sät
ta fast ett nätmotstånd av den vanliga rör
typen på ett chassi förfares på della säll: En 
mässingsstäng gängas i ena ändan för fast
skruvning i chassiplåten. En bit {rån denna 
ända och i andra ändan förses stången med 
hål, två i vardera änden, vinkelräta mot var

Mö~sin9~· 
lrlldar 

Chossi 
~ ,'8l 

Muttrar 

~ 

andra.. I hålen stickes ell par mässingstrådar, 
c1J 1 DUn och böjes enligt figuren. Sedan är 
det bara att trä pii motståndet. Mässingstrå
darnas fjädring håller fast motståndet men 
tillåter ändå termisk utvidgning. 

LS. 

TESTPINNAR 

Ett par testpinnar kan man göra på många 
sätt. Här beskrives ett av dem. Två .-ilverstäIs

bitar, 3--4 mm och ca 15 cm långa, filas 
spetsiga i ena ändan, i den andra lödes en 
sladd fast. Man tränger sedan på systo{Iexrör, 
'å att endast testpinnens spets lämnas fri. 
Man kan sedan fästa ett par banankontakter 
i trådens ända. 

14-årig amatör. 

KABELKONTAKTER AV GAMLA 
METALLRÖR 

Ofta behöver man kabelkontakter, men någon 
passande finns kanske ej till hands, eller kan
ske man ryggar tillbaka för priset. Den hän
dige radiomannen gör naturligtvis allt själv. 

Hädanefter kastar vi inte några söndriga 
metallrör (typ 6H6 e. d.) utan plockar isär 
dem, tar ut »inälvorna», borrar ell hål i me
tallhöljet och sätter i en gummibussning. Där
efter lödes en flerpolig kabel i resp. stift, och 
röret sättes samman. Som »honkontakt» använ
des givetvis en vanlig rörhålIare_ 

Nmn. 

PINCETT 


En pincett kan tillverkas av 1 mm tjock fos

forbronsplåt. Måll och ungefärlig form fram

går av skissen. 


SN 

! 
L-öde!> 

L ______------____ 

~~[-------,1-5--- ~ 

LÅDA FöR SYSTOFLEXRöR 

Låt ej systoflexrören ligga nedtryckta en 

låda. De kan i stäIlet förvaras i en hylla, till
verkad av någon tunn plåt. Där ligger de lätt 
åtkomliga och utan risk att brytas sönder. 

SN 

l/) 

BORRNING I PLEXIGLAS 

Det finns bara ett sätt att med metallborr upp· 
taga ett hål i trolitui eller plexiglas, utan att 
trolitulen smälter och klistrar på borret och 
om det vill sig illa bryter borret i trolitulen 
eller plexiglaset. Och det är att doppa borren 
i rödsprit. Trots onormalt hög hastighet på 
borret värmes inte ens materialet. 

Torsten Hedetoft. 

Under rubriken Radloindustrlns ny
heter Införes upp&,itter trån tlUyerkare 
och lmportörer om nyheter. 80m BY 
faretagen Introducera-. pi. marknaden. 

'>AC-DC-BATTERThIOTTAGARE» 

Stem & Stern, Stockholm, har översänt några 
da.ta för en svens~tillverkad (NEFA, Norrkö
ping) batterirnottagare, som också kan anslu
tas till nätet. Appara,ten, som är en 4-rörs su
per med rören DK40, DAF40, DAF41, DL41, 
har glödtrådarna i serie och drivs med 4,5 V 
balleri för glöd-strömskretsen. Anodbatteri 
90 V. 

När man kör .app-araten på batteriern'a mås
te nätsladden förvaras i eLt i ap-PMaten an
bringat fack med en lucka. När luckan för 
facket stängs, vilket endast är möjligt alt göra 
om nätsladden är ihoprullad och ins toppad i 
facket, inkoppla·s ba.lterierna till apparaten 
med hjälp aven omkopplare som påverkas av 
luckan. Härigenom kan aldrig apparaten oav
siktligt inkowlas tiI! hatterier när nätspän
ningen är på och vice versa. 

AwarMen som är den första i sitt slag på 
den svenska marknaden är S-märkt och bör 
ha föru-tsättningara-tt hli en lättsåld sak. För
säljningsargumenten är be-stickande, men ap
paratens vikt är onekligen i högsta laget. 

PRISLISTA FRÅN PHILIPS 

En ny prislista, nr 29, på elektronrör har ut
sänts a.v Svenska AB Philips, Stockholm. 

SKÄRMMATERIAL 

A B E Westerberg, Stockholm, har översänt en 
katalog över skärmboxar och skännrör för 
traJlsfonna'torer och katodstrålerör. Dessa de
taljer som tillverka's av Magr.etic & Electrical 
Alloys, Ltd, London, avser skärmbOJl;.ar av 
nickel-järn-legeringar av olika slag med 
skärmtjocklekar mellan 0,4 och 1,6 mm. Ett 
20-tal typer av skännburkar av högs t varieran
de fonn och dimension återges i katalogen. 

MIliROAlVIPERE-INSTRUMENT 

S venska AB Philips, Stockholm, har introdu
cerat en serie nya mikroampere-instnunent i :~~~ 
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kvadratiskt hölje. Skallängden för de.ssa inst ru· 
ment, som är försedda med knivvisare och 
spegelskala, är 90 mm. 

En speciell fördel moo dessa instrument 
är fastsättningsanordningen. En expanderring 
medger montage och demon tage av ill&trwnen· 
teL från apparatpanelens framsida. Expander
ringen regle ras genom en från framsidan åt
komlig skruv. Mikro-amperemetrarna levereras 
även med nollpunkt i mitten och på särskild 
beställning med inbyggd skal belysning. 

Instrumentet tillverkas i standardtype r från 
0-10 flA (inre resistans 3 kohm) upp lill I
l 000 f~A (inre re~istal1iS 100 ohm). Ytterdi· 
mensionerna är 120 X 120 mm. 

MAGNETHUVUD 

AB E Westerberg, Stockholm, har översänt ett 
datablad för ett magnethuvud, avsett för band
spelare från det engelska företaget Phidelity 
Magnetic Products Ltd, London. Magnethu
vudet tilIver.kas i fyra. olika typer, ett kombi· 
nerat in· och avs pelningshuvud typ SA med 
0,025 mm luhgap, ett raderhuvu.u typ SE och 

ett inspelningshuvud typ SR med separata 
lin.uningar för talströmmen och HF-fÖIlSpän
ningen och slutligen ett avspelningshuvud typ 
SP med 0,007 mm luftgap. Lindningarna kan 
utföra" för både hög och låg impedans. 

GRAMMOFONMATERIEL 

AB E Westerberg, Stockholm, har introduce· 
rat på svenska marknaden en grammofonen
11Bt med tre olika ha<5tigheter 78, 4S och 33 1/3 
r/ m från Birmingham Sound Reproducers Ltd. 
Enheten är försedd med kristallnålmikrofon 

för 9 g nåltryck och för~ecld med safirnål, en 
för vanliga 78 r/m-skivor och en för 331( 3 
r/m LP.skivor. 

Samma företag levererar ä ven lösa motorer 
avsedda för grammofonverk. En motor, typ 
FPI0, avsedd för l 400 r/ m, kännetecknas av 
vibrationsfri gång och obetydligt läckfält. Den 
väger l kg och drar 14 watL En an<Tl·an motor, 

som även lämpar sig för tråd- och bandspe
lare, har typbeteckningen SRL. Det är en 2
polig motor för 2 750 r/ m. Effektförbrukning 
21 eller 17 watt. 

STARKSTRÖMSOMKOPPLARE 
nas shuntkapacitans är av storleksordningen för dessa germaniumdioder med motsvarande 

S venska AB Philips, Stockholm, har introdu· ca l pF. I nedanstående tabell ges några data amerikanska typer angivna inom parentes. 
cerat en omkopplare, avsedd för starkström. 
Omkopplaren, som har 12 lägen, har dimen

Data för germaniumdioder från Philips.sionerna 60 X 65 mm (diameter). Två eller tre 
omkopplare kan gangkopplas, som visas i 

QA50 QA51 QA 52 QA53 QA55 QA56
Typ (IN34) (lN54) (l:'-l57) (IN58) (IN38) (lN48) 

fig . Bryteffekten fär vid likström uppgå till 
100 W (Imax = ISA) och vid vä;'(els tröm 
380 V /lO ampere eller 250 / 15 ampere. Kon
taktmotståndet mellan två kontaktstift är av 
storleksordningen 0,003 ohm. 

KRISTALLDIODER 

Svenska AB Philips, Stockholm, har introdu
cerat en serie av germaniumdioder, med data 
i stort sett överensstämmande med amerikan
ska typer. Dessa dioder, som är hermetiskt 
tillslutna i glashöljen, är användbara inom 
temperaturområdet -50 0 till +75 °C. Dioder
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Backspänning 
topp 
(V) 

Max. framström 
(mA) 

Max . strömstöt 
under l sek. 
(mA) 

Re~istans ohm 
vid + l V 

Resistans Mohm 

"id -3 V 
vid -10 V 
vid -50 V 
vid -75 V 
vid -lOOV 

75 75 

40 40 

500 500 

200 200 

0,2 l 
0,06 0,06 

90 

40 

500 

250 

0,2 

0,15 

115 120 85 

40 40 40 

500 500 500 

250 330 200 

0,5 
0,2 

0,06 

0,12 0,16 



Problemsidan (Forts. från sid. 2) »Det klarar Ludvig galant tills doktorn 

helt enkelt detta, att nålen ställer in sig i 
jordmagnetiska horisontalkomposantens rikt
ning, oberoende av om ström släppes genom 
lindningen eller ej. Ty om läckflödena kan 
försummas, ger ej spolen upphov till några 
magnetiska kraftlinjer, där nålen är placerad. 
- ämligen tätt intill spolen och vid dess mitt
punkt. 

Detta hade tyvärr inte insetts utav någon 

lösare, utan i allmänhet hade detta problem 
gjorts krangligare än vad det är. Vi hoppas 
dQck på bäUre lycka i fortsättningen och 
ra.skt til! nya uppgifter. 

Kan man tänka sig något roligare än 
laboratoriet en strålande augustilördag, 
när kräftpremiärstämningen redan ligger 
i luften i så hög grad, att även stillsamma 
män förliknar nödbelysningslampor vid 
lwlörta papplyktor redan kl. 12 på dagen 
och något livligare gentlemän allvarligt 
överväger om inte en förhöjd livförsäkring 
bör tecknas över lördag och söndag. E n 
brunbränd nysemestrad Gallerström med 
minnen från så många sommarens !lping
LOT!> så att det skulle räckt till att plocka 
ihop ett japanskt klockspel, om det behöv
des, en jovialiskt leende doktor Fält och 
en Lu.dvig, som faktiskt vågade släppa av 
på surheten även med risk för att verka 
mindre intellektuell, We samlats i en liten 
klunga framför en bänk i laboratoriet. På 
bänken hade dr Fält ställt två små svarta 
identiskt lika lådor, vardera försedd med 
två anslutningsklämmor. 

R 

R 
a) 

Fig.3. 

»A"r det där en elektronisk reservdels
sats till doktorns nya bil med anledning 
av Paris·semestern», fnittrade Ludvig, !lel
ler är det ett försök att leta kräftor med 
radar~» 

»lVix, Ludvig lille. Och det är inte hel
ler någon kamera för fotografering av 
franska flickor om det är det du hoppas 
på. N ej då. Det här är ett litet problem för 
dig och Gallerström. Om ni orkar. l den 
ena lådan ligger ett motstånd enligt jig. 
3 a och i den andra en krets enligt fig . 3 b 
ansluten till klämmorna. Och nu skall ni 
mäta er till, vilken som är vilken. Alla ele· 
ment är ideella element, så det bör gå 
bra.» 

kommer tillbaka om en månad. Åtminstone 
om PR-lösarna hjälper honom», sade Gal
lerström och log ett leende som skulle 
kunnat få Lionardo da Vinci alt önska att 
han levat ca 500 år senare. 

Samma lördag men cirka tjugo minuter 
senare blev den alltomspännande chefen 
dr M Agne T Fält uppvaktad på sitt rum 
av duon Ludvig- Gallerström, som till
sammans inbar en tredje låda, försiktigt 
som om den hade inr.ehållit både augusti
ranson och kräftor. Lådan, som var gyllen
brun, placerades på dr Fälts magnifika 
che/sskrivbord med ytterlig för siktighet 
och Gallerström talade. 

"Jo, doktorn, den här magiska maskinen 
har jag hittat hos min moster, då jag 
skulle laga hennes symaskin, och titta här 
så den bär sig åt. Om jag kopplar in den 
enligt det här medföljande schemat (se 
fig. 4) så visar den elektrodynamiska 
wattmetern noll, fastän de båda e/ fektiv
värdes visande instrumenten visar 5 V och 
0,5 A respektive. Jag skulle vilja veta vad 
som är i den här lådan.» 

"Mina vänner, har det aldrig fallit er in 
att kon.sultera någon annan än mig, då det 
gäller enklare problem», log dr Fält. "Vi 

A W 

C2lP' 

Fig.4. 

har ju här en ingenjörsteknisk expert på 

TNC-spalten (Forts. fr. sid. 9.) 

b/ cd 
i stället för det omständligare b/(c' d). 

Aven för division finns ett skrivsätt som 
kan ge all önskvärd tydlighet ,. nämligen an
vändning av vågrätt bråkstreck, eventuellt 
kombination med det lutande. Uttrycken 

b/ c b.!!... .d 
c d c/ d 

tar ingen fel på. De är emellertid typografiskt 
besvärliga, och det kan därför i regel vara 
förd elaktigare att - för maskinskrivning 
eller tryckning - behålla enradsplaceringen 
(b/dd, (b / el / d, b/ (c/d), eller i omräknat 
skick : bd/c och bi rd. 

En uttryckstyp som man ej sällan ser, men 
som också är svårtydd, är 

log a' b 
Man tycks inte våga lita på att sådana funk
tionsbeteckningar som: log, sin, arcsin ... 
hur en syftning som sträcker sig över ett helt 

Bliv medlem i 


uttryck av typen a' b, vilket dock ibland av
ses. Minst lika gärna tror man a lt syftvidden 
begränsas av multiplikationspunk Len. För att 
hindra all tvekan kan bättre skrivas antingen 
log ab eller b log a, beroende på vad som 
menas. 

I stället för 

log c/ d 
är det av samma skäl säkrare alt skriva an
tingen log (c/d) eller (log d / d, om man inte 
vill kosta på sig det överskådliga men typo, 
grafiskt mera betungande skrivsättet 

c log c 
log gentemot dd 

Det vore synnerligen önskvärt att de mate
matiska skrivsätten och deras innebörd fören· 
hetligades och bekantgjordes i högre grad 
än vad som hittills varit fallet. Men här före· 
li.<=rg{'T framför allt en uppgift för inter!Jatio
neIlt samarbete. 

J lP 

elektriska apparater, ingenjör Odon. För
sök med honom. Han bör kunna klara det 
här.» 

»Nej, då går vi hellre till PR-lösarna. 
ty Odon är nog inte problemlösare till 
själen. Må de klara delta medan vi klarar 
kräftorna. » Och du.on pyste som det nu
mera heter. 

Och så hoppas LikS!.I·öm att kräftorna inte 
knäcker lösekre t.sen lika län som lösekretsen 
knäcker kräftorna, utan att ett o>tal svar märk
ta »Problemlösning 8 A» och »Problemlösning 
8 B» respektive blir insända till POPULÄR 
RADIO:s redaktion, Po>sthox 3221, Stockholm, 
sena.st den 20 augusti. 

Kommentarer till Odon och Co:s senaste 
äventyr inlevereras av Likström i nr 10, och 
Likström hoppas att han får mycket att kom
mentera. Och så vill Likström ha problemför
slag från läsekretsen. e.rje använt förslag be
lönas med fem kronor, men äran är desto 
större. 

Och rättlösarna tävlar om gratisprenumera
tioner nästa är. Som vanligt. 

Likström.Stockholms Radioklubb ! 
25:8 



BOKRECENSIONER 

l'vIOXON L A: Recent Advances in 
Radio R eceivers, 178 sid. 93 fig. 1949. 
Cambridge University P ress , Cam· 

bridge. Pris 18 s. 

Användningen av 	 allt högre frekvenser för 

radiokornmunikation medför ett flertal pro

blem i fråga om konstruktionen av den nöd

vändiga utrustningen. Under kriget utveckla

des en enorm aktivitet för att utforska och 

bemästra dessa svårigheter och under åren 

efter kriget har en stor del av de resultat som 

uppnåddes g jorts 	 tillgängliga för utnyttjan

de inom mera fredliga ornr den. 

Ovanstående arbete utgör en sammanställ 

ning av viktigare resultat i fråga om motta· 

gartekniken. Ett av dc problem som vid fre

kvenser under 15 Ii 20 NIp/s ej spelar någon 

avgör,ande roll är 	det brus som till sammans 

med den önskade 	s ignalen uppträder på ut

gll.ng n från en mottagare. Detta brus mins

kar signal/s törningsförhållandet och sätter en 

effekt i,' gräns för mottagarens känslighe t 

samt framtvin gar därigenom användningen av 

högre sänd,areffekter. I bokens första fem ka

pitel ger författaren en fullst ändig analys av 

hruse t, des- olika orsaker och de olika meto 

d r som kan användas för att minska dess 

störande inverkan. Denna del av boken, som 

utgör franlSlällningens tyngdpunkt, avslutas 

med en översikt över olika sätt att mäta brus· 
faktorn . 

I följande kapitel genomgås mellanfrekvens

förs tärkare för stor bandhredd vilka användas 

i televisionsmollagare och radarmottagare, och 

formler för beräkningen av s dana f(j.rs tärka· 

re härledas. Vidare ges en .revy öv,er de ten

denser som finnas i fråga om ko truktion av 

rundradio-, kommunikations- och television-s· 

mottagare varvid även FM·mot·tagning berö

r·es. I ett följande kapitel genomgås några 

mottagare för andra ändanIaI Lex. för radar

an:läggningar eller för att visuellt undersöka 

e tt relativt ston frekvensomräde - s.k. pano· 

ramamottagare - vidare synkrooynmottagare 

och mottagare för uppmätning av atmO'd:ärens 

inverkan på de ultrakorta radiovågornas ut· 

bredni·l1g. Det si'8ta kapitlet omfattar flera av 

de nyare kopplingarna som ej berörts i den 

föregående framställningen. 

Framställningen baseras i k8'pitlen om bru

set i huvudsak på matematisk härledning av 

sambanden, medan de följande kapitlen mera 

ha karaktären av resonerande översikt. Åt

skilliga hänvisningar ges, även om en syste

matisk sammanställning av källorna skulle 

varit värdefull . Boken lämpaT sig väl för stu

26:8 

derande och konstruktörer, även om den i 
vissa partier får allt för starkt tycke av repor

tage. Typografin är tillLalande men illustra

tionerna verka måhända allt för mycket skis· 

ser. På det hela tag et kan arbetet rekommen

deras för den som önskar en översikt över 

mottagar,tekniken av i dag. 

COH. 

The Radio Amateur's Handbook 1951. 
28:e upplagan. Utgiven a·v ARRL. 
768 s. l 163 fig. Prts S3. 

1951 års upplaga av denna bland sändareama· 

törer så livligt uppskattade handbok förelig

ger nu. Bland nyhetema märks ett kaJYitel om 

beräkningar och konstruktion aN sändare för 

enkelt s idband med undertryckt bärvåg. An

tenner o<:h tran~missionslinjer som t idigare 

avhandlades i ett kapitel har nu fått betydligt 

mera utrymme och vidare är att notera att 

ökad uppmärksamhet ägnat: å t a.npassn ingen 

av sändaren till antennen eller matarlednin

gen. 

Lik-som sina föreg ångare är 1951 års upp

laga till brädden fylld av nyttiga upplysningar 

och praktiska synpunkter på olika: problem, 

som sändareamatören s tälls inför. 

BOK REVYN 
TECKENFöRKL~RINGi\.R OCH LÅNE 

VILL KOR. 

Teckenförklaringar, se POPULÄR RADIO n.r 

8. 1950. s. 255. 

F ör tekniska bibliotekens lrtnevillkor m. m. 

se POPULÄR RADIO nr 9, 1950, s . 302-304, 

30G och 308. 
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GezeliuR, R: Hnl vledarl.:: onferensen l Ren itln~ . 
P.ngJan d , 1(}--17 juli 1950. [Stockholm 1950.]
4 :0, 11 S ., dupltc. 
T;''' örfnttn rcn: Försvare ts fort:tknin go snns tfllt. 
Ur innehå llet: KonferenRens on:nnisation. 

D~ltllgare (2R2 deltagarp. f r" n 14 Hinder. vnr

R, 7 frun S,erige). Föreclrng. Studiebesök. 

i'll1torcl . 

Föl.iande föredrag kommen teras: Allm!lnna 

fö reilrag : Sf'ml-conducto rs. Oxidic S ml -co n

dtl ~torH. Eng·ineering unn chemical asp f'e t~ of 
f; emi -conductors. Ne w phenomena of electro
nie conduc t lon in se.mi-condllctors . Se.ml-con
<lu d or ~ nrface phenomena. The proper t iea of 
. r·rn i-conrlu ct lng ox id"s. On tbe crys talllzatlon 
or ""mi-metals an ,1 the formation of Iatt ice 
(l cfccts. - Spec iella föredrag- om material av 
Intr sse tör kri s talldioder ocb -trioder . EIectri 
cllI characteri sti cs ann anomalles of I!erma
nium . The ~vo rk fun cti on of ge-rmnnlnm. On 
th c~ energy states of i mpuritics in s ilicon. 
Infl'fl-red optical prop e.r t les of silieon unn 
:::ermnnlum. CrY Rtll1 triode action in lead 
811lphi(le. Recent experiments on lend s lllphide 
eontad s. - önlga spec iella fUredrag av in
tresse : I<Jlectronic properties of gray t in . On 
the thermo-clectric propert.!es of seleninm. 
Semi-conductlon and photo-condllctlon in ha
rium oxide cr" stals. Some experimental stu 
,lies of the reslstance and elect romotive force 
of selenlnm blocking-Ia ....er cells. The electri 
caJ und optlcal propertics ol certnin sulphl
d(·'s , selenides and tellurIdes. Measurement of 
the temperature elependence of ~onrluct!vity
!) !l,1 Hall eoefficient in lead sulpbide and 
lend telluride. 

KTHB Br.-2401 (;\1 23/ 2 19(1) 

154 
l .nndholm, R: ElektriRk aDHi~!:!;nin ,zs teknn:. 
I\:up. 1. S,ags cröms - och ra diostörningar för 
()r~aka(le av elektri ska stark f; trömslp(tnin g-or. 
E fte r förelilsnlng-ar a, R :r.undholm. Götehorg
1950. 4:0: 47 bl., 1 diagrambl.; duplie.
[Komp. CTH.J Chalmeris ternas handelsföre· 
ntng. 5 : 50 l{r. 
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(The) acceleration 	of partielea to high ener· 
gies. Baseu on a session arrunged by th9 
Eleetronics group at the Insti tute of physlcs 

eonvention in May, 1949. London 1950. 58 B. 

(Pbys!cs in Indu stry.) The Institute of phy·

sics. Inb. 10 sh. 6 d. 

Ur InnebålIet: Foreword. Edltorial note. 
The cyclotron. Betatrons and synchrotrons. 

Electrostatic generators. Linear accelerators. 

Discusslon. - SUbject Index. Name Index~. 

Contents. 

Anmäld I: Electronlc engineering, jan. 1951, 

s . 	40, 17/ 8 sp. 

KTHB C-276 (M 28/3 1951) 

156 
BBC year book 1951. London [1950J. 8 :0, 192 
S. , G2 iiI. British broadcastiJlg corporation.
Inb. 3 sb. (J d . 
Bland de till över 	20 uppgående uppsatserna
lIer a,deln!ngarna må här anteelmas : 'l'he 

wbl te city site. Unattended transmitters and 
'electronlc lIR teners'. The odd jobbs of the 
researcb eng ineers. Planning a television 
stu d io. P ersonalltles of 1950 In sound a.nd 
vi sion. Reference sectlon. - Index. 

11;7 
Heranek, L L: Acoustlc measurements. Prep. 
under tbe auspices of the Office of nava l 
researoh, Nuvy department, Wasbington, D. C. 
New York 1949. 8 :0, 914 s. Wiley, Inb. 7: - $ ; 
Chapman & Hall, 56 sh. 

r Innebdllet: Introductlon and terminolo!;,)' . 
T he medium. Dlsturbance of plane sound 
waves by obs tncles and by finite baffles. 
Primury teehniqucs for the measurement of 
sound pressure and partlcle velocity and for 
tll absolute calibratlon of mlcrophones. 
~IICl"ophone s· and ears . Measurement of fr e 
<111C ncy. :\Ieasuremcnt of acou stic Impedance. 
The audiometer. Sound sources for test pur
Jlo ~e s. Characterlstics of random nolse : The 
rcsponse of rect.lfi er s to ra.ndom nol se und 
com plex Waves . Incllcuting anu integrating
instl'um~nts for tlIe measurement of complex 
w .....es . Analysls of sound waveS. Baslc tes ts 
for cumm llnica t ion systems: The rating of 
microphones , ampliflers, and loud speakcl's. 
'I 'e.ta for laboratory and s tud io microphones. 
Tests for loudsp nkers. T es tin g of communi
r ation sYHte m eoIl\ llonents. Artlculation test 
methods. ~Jeasurement of the ncoustic pro
pe t' lies of rooms. s tud ios , nnd auditoriums. 
"feasnremen t of acoustlcal material". 'l'he 
sonnll le\·el meter . Author index. Sllbjec t 
in(Iex . 
Anmäld i : Electronics, mars 1.950. s. 258. 260, 
12/:; sp.; Journal of the Franklin ins t.ttute, 
jan. 10GO, s. 101, 3/ 5 s .; Journal of the Soc! 
pty of motion picture and tel vl ,i on en~ in ers. 
jan. 10GO, s . 117, 4/ 5 s.; Proc. I RE , maj 1050, 
s . G78, 2/ 3 sp. I 'l'echnlcal book revl w Index . 
mar" 1950, B. 62, utdrag- ur -1 >lnmiilnlngnl'.

C'l'HB Q KTHB C-212 

1;38 
Bibliogrnphy of reports on magnetic wire an el 
b lpe recorders. Washington 1947. 4 s., dupli c. 
( nite(1 S tutes depurtm nt of commerce. Of 
f ice of tpehnk nl spnlcps.) 
CTHB (F ol. br .) Z (TE: 6471) (M 15/ 12 1949) 

Bogle, R W: Low frequency fluetllation 
yoltnges in vacuum tubes. Diss. Unl'l'er sity of 
Michigan, Ann Arbor 1948. 147 s. [Masl,l nskr.l 
Sammanfattning I Microfilm abstracts, vol. 8, 
1948, nr 1. s 111-112 ; 11/ 3 s., (tillgänglig 
hos + I{THB, ö·3719 ret.) . 
Reproduktion I sm:l bildsfilm av hela dis s. 
kan köpas för 1: 64 $. För le'rerantör m. m. 
, c notis 90, febr. 1951, s. 32. Beteckning-: 
Pu blication no . 962. 

160 
Edlswnn special purpose & Industrlal valves. 
~Iazd:l radio ,ah'es & cathode ray tubes. 
London 1950. 8 :0, 350 s. (The Edison Swun 
electrie co . ltd. Radio divIsion.) 2 sh, [Skan
dina 'Mska grammophon aktiebolaget .] 
Ur förordet: "This booklet Is a condensed 
vers ion of the Eeliswan loose-Ieaf valve ma
nu al contalning that portion of the manual 
which has been added between Fehruary
1940 and February 1950." 

KTHB Ce-2307 (M 28/3 1051) 

161 
('.rbe) encyclopaedia of radio and televIsion. 
_\ complete alphabetical reference t o all 
a.pcets or modern radio technology. Technl
caJ consu!tant: J H Reyner. London 1950. 
8 :0 , 768 s. Odhams press. Inb . 12 sh. 6 d . 
Ur förlagets förord: "This refereuce 



bo ok . .. Is the work of thirteen distinguished 
experts . Arrange<! in A·Z order are over 3000 
uetaiI ed entri es ... It is illustrated with over 
750 line drawlng s ... " 
Upptagen i Aslib book -l ist över r ekommen
derad engelsks pråkig litte ratu r och fönl till 
grupp 	d. 

162 
Frequency modulation. Ed. by A N Gold
Mmith [m. fl. ) . P U!>l. by R CA review , Radio 
corporation o f America. R eA ht bora tories 
division. Vo!. 1 [1936-1947J. Prince to n, N . J. 
lIH8. 8 :0, :115 8. RC A. I nb. 
Ur Innehdlle t: Gener al: Frequency modula
t ion noise charac ter la t lcs. F r equency modn
latlon. Band wiuth and readibility In FM. 
Varia tio n of handwldth with modulation 
index in frequency modulation . - Transmis
slon : Frequency modulation propagation 
charac teristlc _ A cathode -ra y freQ.uency m o
dulation g ' lI r ator. NBC treq uency-m o du ia
tion field tes t. Generation a nd detec tlo n of 
f r equ ency-modula ted waves . A new exciter 
unit f or fr equ enc )'-modu lated tra ns mi t ters . 
A pretuned turnstlle antenna. Characte rfstlc s 
of the pylon FM an tenna. - Reception : T he 
service range of frequency modula tion . 1m 
pulse ~nol"e in FJ.I.I reception. Jntermediate
f r equency yalues for frequt'n ay-modula ted
Waye r eceivers . A frequ cncy-di, id lng locked
in oscillator frequency-moclulation rece ive r. 
Frequellc Y-lllodulation dis tortion caused by 
lUultl pa th tran s miss ion. Input impedance of 
several r ceeidn -ty pe pen t odes ut FIl! and 
televis ion f req uenc ies. F r equen 'y -modulation 
distortion cau secl by common- and adjacent
chunncl fntf'tference. T be ra tlo up tector. 

ffs cell a neou s: D uplex transmission of fre
q uc ncy-mod ulated Round 'lnd faca lm iie. se of 
s llbcarric r fr quency modula t ion In commu
nica tion sys te lUs . T lJ e transmission of a fre
qucncy-wou ula ted w aye throu g h a ne twork. 
P usb-pul! J'requcncy -modulat ed e ircult and 
its appllca tl oD t o v ibratory sys tem s . ]]'re 
'lll cncy modula tion a nd control byelec t r on 
ilealOs. - Ap pen d!ees : Frequency modulation . 
A bi bliog ra p hy of t ecbn ical papers b y R eA 
a ll t ho rs. 11)36-10'17. 1"111 s tati ou p lace men t 
Iln d fi cl J s u rvey tecbntqueR, su m maries . 
Dessu t om i va rj e uvdelning samma ndrag av 
vis sa ar t iklar. 

FÖR STÖRSTA DRIFTSÄKERHET 


Specialkontakter för kommunikation och kraftström. 12-18 individuella 
kontaktpunkter på varje stift. 

Begär närmare upplysningar från generalagenten: 
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Russinvägen 62, Enskede - Telefon: 488267 

N E U M AN N-kondensatormikrofoner o R TO FO N-pick-uper 


Inspelningsanläggningar för film och grammofon 
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Kiihnc, J!': Mik r o(one. Au fba u , Verwen d ung 
unf! Selb s thau . Munchcu 1950. , :0. 62 S., 38 

iii .. :; tub. (Radlo-Praktiker -B Ucherei. il.) 

Franzi .. -Verla g . O: 00 D:lI. 

Ur inueh:i Ilet : W elches Mil, r oron i9t "gut"? 

1IIi.kl'oEonur ten und Illre Ar he it .wehen . E lgen 

~chaften yon M i k ro f on en. M ik ro ro nU her t rager: 

i\!lsC h tcchni k. Kolll e -Mikrofone . Kon de nsator 

Mikr ofo ne. Kr is t all- UU r oro nc. Dynamisc he 

fi k r ofone. MagnetIsche r.lIkrofone. Anha ng : 


L itcra t nr -Hinw else [3 r et. ] . Fabrikanten

AU tieJHiften [13 tit. ] . 


164 
l'ullen, M W Jr : Geo log lc aSllects of radio 
\'Vm-e tra u smisslon . Diss. University ot IlIi 
no l". Urbana 1950. 271 8 . [Maaklnsk r .] 

a mmanfattuing I Microfllm Ilh strac ts. vol. 
10, lll;jO, nr 2, 8. 84-85. 13/5 s ., ( tlllgilnglig 
!t09 + K TIIB, -~719 r ef.) . 
Reproduk ti(ln I smd b lldsflf m av hela diss . kan 
k öpas för 3: ~9 $. F ör leverantiiI· m. m. se 
n oti s 90, feb r . 1951, s. 32. Beteckning : PubUca
tion no. 1GG7. 

165 
Rndio nt ultra- h ig h fr eq uencics . Ed. b y A N 
GoldsmHh [m. f!.). Pub!. by R CA r eYlew, 

.Ra,lio 	corpor a tion of merika, R CA labora
tori es uivis lon. Vo!. 2 (1{l40/11H7). l ew York 
1948 eller [1948) 1950, 8 :0, 485 s . RCA. Inb. 
2: 50 $. 
Ur innehdllet : Experimentally d etermined 
impedance cba racterl s tlc s of cy ll nd r !cal an
telIlIas. Radlo-frequenc y resistors :15 uniform 
truusmtHsion lineR. Comparator for coax [al 
line adjustlllents. Pbasc -front plotter t or cen
timete r wavcs . Clr cularly-polarlzed omnj
uircctIonal antenna. Slot aotenn ns . Propaga
tJo n of ultra -lJlg h-frequency waves. Ultra
hig ll-frequency propagation throug h woods 
and unu r rb r ueh. Prop,,~atlon studies 00 45 .1 . 
474 and 2800 meg acyc les within and bey ond 
t be horizon. 1<' iel <1 s!:rcnght of motorcar IgnltIon 
be twe ' 1\ 40 and 450 m egacycles. The distribu
tion or amplltuue with time in ffuctuatlon 
noise. The absolute seositivity of radio re
ceivers . An analys is of the stgnat-to-nolse 
ratlo of ultra-hlgh-trequency r eceivers. Some 
aspects ot radio reception at Ultra-hlgb frc 
q uency. Radio-relay systems de\'eloped by 
the Radio corporation of America. A m lcro-

SURPLUS 

Tuning units 

Mottagare R 1155 319:50 

Walkie-Talkie lämplig för 

40 m rävsax typ WS-38 

135:

Oscillograf AN/APA-l 

145:

Begär beskrivningar från 

VIDEO PRO DUKTER 
Box 25066 Göteborg 25. 

Likriktarrör f ör 

högspänning 

Typ ev 1111. 

Data: 	Glödström 4 volt. 

Glödspännillg 1,1 Arop. 

AnodspliIln ing 5.000 volt. 

Anods tröm 50 mA. 

Max. spärrspänning 14.000 
volt. 


Sockel 4-stift europeiskt med 


anodkontakt i toppen. 


Röret är lämpligt f ör televisions
experiment samt för alla andra 
slag a v högspunningsaggregat. 

Pris pr st. endast kr. 8: 50 netto. 
Omgående leverans från lager. 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
EhrensvärdBgatan 1-3, Stockholm. 

, el. 5403 90. 

\.. 

27:8 
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Byggsats till 


7 rörs växel

ströms-super 


Kortvåg, mellanvåg och långvåg, Ett oavstämt högfrekvenssteg. 

Variabel selektivitet. Tonkontroll. Grammofonuttag. Chassiet lev. 

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

Rörbestyckning : 

2 st EF22 l st All 
2 st ECH21 l st EM4 
1 st EBL2l 

AB CHAMPION RADIO 

Brunkebergstorg 24 - Sveavägen 50 


Polhemsgatan 38 

STOCKHOLM 


Nordhemsgatan 62, GOTEBORG 

DET ÄR EN FRÖJD 

l NÄR KUNDEN ÄR NÖJD 

- det får vi ofta erfara un
der vår dagliga kontakt med 
skickliga servicemän run t 
om i landet. 

Det beror kanske främst på 
det rika urval av god ser
vicemateriel och andra elek
triska artiklar Yi ha att er
bjuda dem. 

Därför tycker vi det är na
turligt, att även Ni kontak
tar oss och får några goda 
tips för komplettering av Ert 
lager. Skriv eller ring redan 
i dag! 

WÄllliRENS 
Göteborg 2 

wave relay s ystem . Attenulltion of eleetro
mU '"netic fie lds in pipe~ smaller than thc 
critlcal slze . R esoua nt-cavity measurements. 
ALJ su rptlon of mlerowave8 by g aJles , 2. R e 
ceiver Input caonnec tions f or UHF measnrc
lU c·nl•. A co axlal-Iinc diode noise sou rce for 
UHF. An uitrn-hlgh-frequency lo w-pass filter 
of coaxio. l construction. 

CTHB TK K'l'HB Ce-2111 

(Vol. 1 (ln3(}-1939) , Princeton [19!0] 1950, 


418 s. : CTHB TK KTHB Ce-2111) 


Ratheiser, L: Rundfunk-Röhren. Eigenschllf 
ten und A nw0ndllng. Neubearb., e rw, Aus·g. 
[v on ] H Hönger, G Hinke. Berlln -Grunewald 
19·19. 8 :0, 434 s., 823 III. Regelien. In b. 27: 
D~I. 
TJr inneh itllet: Einleitung. Di e Kennzeicbnung 
d er RundfllnkröLtren. Aufbau und 'V lr l<ungs 
we lse der Röbren. Die e in zelnen Röbrentypen. 
Verzer run g, 'Viedcl'g;al.w uno Entzerrung. 
Kennlinlen und ILtre Auswertung. Röbrendatcn 
und ib re Anwend ung. Röhren der A- und C
Se ri e. Röhren der D-Serie. Rö!lren der E 
Serie, " Harmon lsehe Serie". nöbren der D
Seri e , " Harmonische Serie" . Rö bren der V
Se rie , "Hnrmonisc be Serie". Röhren der E
Serie, Miniwatt-Röbren. Röbren der U-Ser ie, 
:\Ilntwatt-Röhren. Räbren der Min!watt
Schiiissel-Serie. Röbren der M!niwatt-Rlmiock
Serie. Stichwort\'erzelchnis. 
Anmäld I Elektrotecbnlscbe Zeitschrift, ETZ, 
1 febr. 1950, B. 78, 2/5 Bp. 

TELEVISION 
621.397 
621.396.694.11 349,~ 
Se ret. 349,1 , 

Mottagare 
621.397.623 
53;; 328,2 
Se ref. 328,1. 

SYIII,ronisering 

621.397.624.004.5/.6 SG2 

Heller, S, Orne, P: Servtc\ng TV Sync Cir

cults - 1. 

(A) Radio and Television News Aug. (19;;0) 

vol 44 nr 2 B 57/60, 112, 114/ 115_ 

Serviceanordntngar för synkroniserlngskret· 

sar I teleYislonsmottagare. 

1 fotogr., 8 fig. 


OPTIK 
535.81: 621.396.11.029 .63/.64 SGS,I 

Drown, J , Jones, S S D (Radar Researcb and 

D e" lopment Establ., M!nistry of Supp ly): 

Microwa"e Lenses - 6. 

(E) Elec troutc Enginee ring Okt. (1950) vol 22 

n r 272 s 429/ 43·1. Artikeln utgör en avslutning

på bcsl,rivningarna av optll, för mikrovågor 

i april- till augustlnumren av Electronlc En· 

gineering. 

Jfr r ef. 196,1, 22 0,1, 221,1 ocb S29,1. 


ELEn:TRISK ]\fÄTTERNIK 
621.317.72ä.SH 354 
Kital. R : A Valve Voltmet~r Circuit 
(E) Elcc t r on ic Engineering Okt. (1950) '01 22 

nr 272 s 420/ 421/ 422. . 

Beskr ivning a v en vaxelströmsdr iven rör,olt 

meter. 

1 schem a , 1 k u rva. 


621.317.725.8iit 8M 
Schultze, G lV : A Sensltiye V.T.V.lIr. 
(A) Ra dlo -Elcc tronlcs Okt. (1950) vo l 22 n r 1 

s 37/38/ 39. 

Konstrllktionsbeskr ivn lng aven vOlt-, ohm

och milliamperemeter av rörvol tmetertyp . 

4. fo togr " 1 schema, 1 fig. 

n~1.317.738 356 
Jiort e, J lV: !.ow -Cost R-C Bridge Fe!l(.ul'~:; 
Wide Rangc. 
(A) Uadlo -Electr onlcs Sept . (1950) vol 21 Of' 

1- 8 3f/ 35. 

Kons tr uk ti onsbeskrlvnlng av en brygg'u fö r 

mU t ning a v I:apac ltanser. 

2 fotogr ., 1 scbem u, 2 flg., 2 tabeller. 
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I 

NYHET! 
vår strävan alt förse våra kunder med högklassiga panel· 

instrument ha vi därför upptagit en ny typ av mikroamperemetrar 

på vårt försäljningsprogram. 

Dessa instrument erbjuda många fördelar jämförelse med 

gängse typer. 

* 	Fastsättningen har förenklats till ett minimum genom en spe

ciaikonstruktion. En expanderring möjliggör montage från 

instrumentets .f r a m s i d a medelst en skruv. 
Följande 	värden lagerföras. 

10 pA kr. 135 : * 	Synnerligen kraftiga magneter av Philips TiconaiståI. 
20 fiA. kr. 130:-. 
50 /hA. kr. 120:* Elegant kvadratisk kåpa, 120x120 mm, utförd i Philite. 100 /hA. kr. 100:

200 ,uA. kr. 98:
* 	Stor skallängd - 90 mm, spegelskala samt knivvisare. 500 /hA. kr. 94 : 

Från lager levereras även instrument 
med O'punkt i mitten.* 	Hög kvalitet - till elt lågt pris. 
Andra värden offereras på begäran. 

Skriv eller ring och begär vår specialbroschyr 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AKTIEBOLAGET 
Artill e rigatan 85, Stockholm - Tel. 675715, 675716 

~~~\~------~ 
~Z~ }r---.jf--.. 

. I 	 ~J~~~~~~ 
en signa generator" för laboratorier

modell 70t 

• 	 Frekvensområde 3 0 kp/s till 3 0 Mp/s i sju områden. 
• 	 Avstämt buffertsteg utesluter frekvensdtift. 
• 	 Noggrannhet i frekvenskalibrering ± I %. 

• 	 Utgångsimpedans 75 ohm. 
• 	 Utgångsspänning variabel mellan I mikrovolt och 

• 	 I volt samt fast 5 V. 
• 	 Modulationsfrekvens I kp/s. 
• 	 Y~tre modulation 3 0 p/s-n kp/s vid frekvenser över 

• 	 100 kp/s. 
• 	 Modulationsgrad 0-80 %. 

• 	 N ätanslutning 100-130 V och 200-250 V, 50 p/s. 
• Dimensioner 480 X 220 X 400, monterbar i 19 " stativ. 

(Iektronik~rn~m~rna 

Kungsg . 34, Stockholm· avd. Mätinstrument - Tel. 216290 
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SURPLUS 

Rör: 	250 TR, sändartrlod 750 W 100: 

803, "iindarpentod 200 W 30:
805, sändartrlod 200 W... 26:
807 ............................. . ... 8:110 
826, ukv-triod 90 W ....~.... 7: 110 
866A .... ............ ...... .......... . 10:
872A ................................ . 36:
954 .. .... .. ............. .... ........ 8: 
1625 ....... .... .............. .... .... 11:
5BP1 ........................... .. . 45:
5CP1 ........................ .. .... 45:
5U4G ...................... .. ...... 7: 
6AC7 ... .... ....... .. .............. 9: 

Kondensatorer: 
0,Q1 uF 2500 VDCW .. .. .. 2: 110 
2 uF 3000 VDC .. .. ........... 15:

Instrument: 
40 V front 57X57 mm ...... 10:
300 V front 57X57 mm ... 12:
500 uA, frontdiam. 55 mm 17:
30 mA, frontdiam. 87 mm li> : 
150 mA, front 57X57 mm lö:

Diverse: 
SelenlIkrikt. 300 V 120 mA 9: 110 
Jones-pluggar han- och 

hon-, 6-poliga o. 8-poiiga 
för chassi .............. ...... .... 3: 
för sladd ........ .... .. .. .. .... .. 4: 
En R1155 med inbyg gt 

slutsteg och nätaggregat 375 : 
Nytt parti R1155 I augusti 250:

Ingenj1örsfirma Telex 

Storhöjdsgatan Il 


Göteborg 


621.317.755 357 

Anderson, J S ('V9UFE) : Home-Buil t 2" 

OBcilloscope. 

(A) Radio nnd Television News Aug. (1950) 

vol 44 nr 2 s 65/67/68, 70. 

Fullständig konstruktionsbeskrivning aven 

kntodstr:l.lcosclllograf för hembyggnad. 

2 fotogr., 1 schem", 8 fig. 

621.317.761 
Turner, R P (K6AI): 
Grld-Dlp Oscillator. 

Home-Bu
358 

ilt U.H.F. 

(A) Radio and Television News Sept. (1950) 

"01 44 nr 3 s 47/ 49, 120, 122. 

Konstruktionsbeskrivning aven "ågmeter av 

"grid-dlp"-typen för frekvenser upp till 4riO 

!lip/ s. Ett 955 användes Bom osclllatorrör. 

4 fotogr., 1 schema, 3 fig ., 1 tabell. 


621.317.762 8lI9 

Wlde-Range RC Oscillator. 

(A ) Rndlo and 'Television News Sept. (1950) 

vol 44 nr 3 s 43. 

Kort konstruktionsbeskrivning aven RC

oscillator för mätsändare. Frekvensomfilng 

!lO p/ s till 2 Mp/ s. 

1 fotogr., 1 schema. 


RADIOTEKNIK 
621.396.11.029.63/.64: 535.81 353,2 
Se ref. 353,1. 

Oscillatorer 
621.396.615 360 

"Cathode Ray": RC Oscillators. 

(E) Wireless World Sept. (1950) vol 56 nr 9 

s 331/ 334. 

Artike ln redo'gör för konstruktlonsprinclper 

för RC-osclllatorer av olika typer och utfö

r anden. 

6 schemafig., 3 kurvor, 1 tabell. 


Modulering 
621.396.618.36t 361 
Paulsen, 111 (OZ7MP): NFM - Ikke bare en 
n0dhjaelp ... 
(D) OZ OH. (1950) vol 22 nr 10 s 186/ 189. 
Beskrivning av smalbllndsfrekvensmo dulering
ens princip och användningsområuen. 
3 tig., 4 schemafig. 

021.396.619 + 621.39G.645.333t 362,1 

Southworth, G: Micromodulation . 

(A) Rndio and 'l'elevision News Sept. (1950) 

vol 44 nr 3 S 65/66/67. 

Beskr ivning aven för[örstiirkare och modula

tor efter ny princip. 

2 fotogr., 2 schexn"t". 


621.396.619 363 

}{linc, J D (WGCXM): Modulate A KW. with 

3 :l'ubes. 

(A) Radio and Television News Sept. (1950) 

vol 44 nr 3 s 38/ 39. 

Kons truktionsheskrlvnlng aven trerörs lätt 

byggd sklirmgllllermodulator. 

2 [otogr., 2 schemata. 


35-WATTS KVALITETSFÖR

STARKAREN 

som beskrevs i förra numret av POPULÄR 

RADIO har konstruerats av Philips och arti

keln är ur en fJJV Philips publikationer, vilket 

genom förbiseende icke blev framhållet. 


Stockholms Radloklllbb. 
Vid klubbens sammanträde den 26 april höll 
civilingenjör Gunna.r Norreigen föredrag om 
"Radiopejling som nllvlgatlonshjälpmedel". 
Som Inledning definierades begreppen I före
dragets ru brlk. Med radiopejling först:l.s sl!.
lnnda åtgärder att med radions hjälp be
stämma den riktning I vilken en radiostation 
befinner sIg. Navigation utgör den vetenskap. 
vars praktiska m ill ör att bestämma en far
kosts väg från en punkt till en nnnan och att 

BANDINSPELAR iE OCH TILLBEHÖR 


~----

NYHET! 

RECORDING-TAPE 
Fabrikat SCOTCH 


600 f ot ..... .... ............ 25:
1200 fot .. . ........ ....... ... 39:

TAPE-RECORDER 
Mekanism Tonhuvud för Tape 

Kombinerad tape-recorder, graververk och »P h i d e l i t y» högohmig. 1/ 4" 
skivspelare (78 varv ). Snabb fram- och åter bandbredd. Användbara för en
spolning. Bandhastighet 3*"Is. Kopplings
schema till lämplig förstä rkare medföljer. 
220 volt 50 p/s. Pris Kr, 450:
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kanalsinspelning å 14" band. 
Kombinerat inspelnings- och av
spelningshuvud. Pris Kr. 65:-

UTSTÄllNINGAR: 
Sv<,ovägen 50. tel. 201257. 217848 
Malm.k,lInod.g. 24, tel. 215703, 111393 
Polhem.goton J8, tel n 78 20 516572 

http:621.396.11.029.63/.64


GENERALAGENT: 

nA 
GENERATORER 

PÄR HELLSTRÖM 

AGENTURFIRMA 

Spannmålsgatan 14, GöTEBORG TeI.l328 320.132826 

Frekvensomrdde: 	 15-50.000 p/s i 3 band_TYP 
H1 

N oggrrmnhet: ±1 %, ±1 p/ s. 

Skala: Totallängd 457 mm. 


Mikroinställning 12: l. 

U tspännin« ; 	 Sinusvåg eller kantvåg ; kontinuerligt inställbar för 

sinusvåg 200 ,uV-20 V±l dB, kantvåg 400 ,uV-40 V 
PRIS eller 800 ,uV--80 V från topp till topp. 

Kronor: Maximal diltor
480: sionsfri effekt: 	 0,25 W över 2000 ohm. 
NETTO Distorsion: Mindre än l % vid 1000 p/ s_ 

Spänningssteg
90 % av toppvärdet uppnås på mindre än 3 ,us vidring vid kantvåg : 
10 kp/ s. 

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

Frekvensomrdde: 	 100 Kp/ s-l00 Mp/s å grundton fördelade p16 band. 

E2 

Noggrannhet: Garanterad till ±l %. 


Modulering: Inre, 30 % 400 p/ s. 

Obs! Nyhetl Yttre, Max mod. grad. 80 % Ma·x. mod. frekv. 


10000 p/ s. 

TYP 

U timpedans : l. 75 ohm för variabel HF-utspänning samt anpass
PRIS ningsenhet för 37 ohm, 10 ohm och standard konst

antenn för mottagare. Kronor: 

520:
 2. 50 ohm för fast HF.utspänning. 

NETTO 
 3. 0--25 kohm för variabel LF-utspänning. 

Utspänning: l. HF kontinuerligt variabel l ,uV-IOO mV. Utspän

.. 

ningsvärden erhålles å direkt i 0--9 ,uV graderad reo
cordpotentiometer samt precisionsdekad i 5 steg som 
multipler . 
2. HF fast uttag l V. 
3. LF kontinuerligt variabel 0--12 V. 

Strålning: Under 3 !<V vid 100 Mp/ s. 
Skala: Belyst. Längd 760 mm. Mikroinställning 10: l samt 

direktgraderad för varje frekvensområde. 
Nätanslutning: 1l0--210--230--250 V. 40-100 p/ s. Effektföi.bruk. 

ning 20 W. 

Dimensioner: 33 X24X18 cm. 

Vikt: Ca 7 kg. 


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


Noggrannhet: Garanterad till ±l ' /0. 

ModIdering : In· och utv., 10 och 30 0/ . 400 p/ s. 

U timpedans : Konstant 75 ohms stegattenuator. 

Utspänning: 	 l. HF l,uV-lOO mV. 

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

Kronor: Skala: 	 Mikroskala l: 25. 
600: N ätrmslutnin«: 	 40-100 p/ s, 100--260 Volt. 
NETTO Dimensioner: 31x34X 26 cm. 


Vikt: Ca 12 kg. 


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


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

Noggrannhet: Garanterad till ±l %. 


Skala: Direktgraderad. 

U timpedan.s H F: Anslutningskabeln reflektionsfritt avslutad med an

slutningsenhet T. P. l , impedanser 75,37 och 10 ohm 
PRIS samt standard konstantenn för mottagare. 

Kronor: Utspänning HF: 	 l ,uV-150 mV ±l dB till 30 Mp/ s. 
1.170:  l ,uV-IOO mV ±l dB 30--70 Mp/s. 
NETTO Kontrollerad med kristallvoltmeter. 

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

Yttre : 100--10.000 p/ s, 0--80 'lo. 
Modulationsgraden kontrollerad med kristallvoltmeter. 

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

Strålning : Mindre än l ,uV. 

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

Dimensioner: 33x30,5X15 cm. 

Vikt: Ca 12 kg. 


Begär offert med närmare upplysningar. Snabb leverans. 
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TONHUVUD 

FÖR BANDSPELARE 


fabr. PHIDELITY, Englands f. n. 

kanske bästa fabrikat, I)U i lager. 
När man ser precisionsutförandet 
och den utomordentligt fina slip

ningen förstår man dess höga kva
litet. Låg brumnivå, låg remanens

känslighet, lågt modulationsbrus, 
tillverkad av MUMETAL. Stan

dardutförande lågohmigt för 1/4" 
handbredd, spaltbredd 25 my el
ler 7 my, twin-track och hög

ohmiga, kort leveranstid. 

A B E. W E S T E R B E R G 
Klara Norra Kyrkogata 33 


Stockholm 


Tel. 20 78 66, 2078 54; 


SURPLUSRÖR 

till 

NETTOPRISER 
vanlig garanti. 

~X2 ............................... . 10: 60 

5ui .. ........ ................... ...... ......... 5: 80 

6AC7 ........ .. .. ...... ............ .. ..... ..... 9: 50 

(jAG" .... .... .. ................................ 8: 
6AJ5 ...... . ..................... .. ... ......... 12: 
613'6 ........... . .... .. ........................ 6: 
6G13 ......................... .. ............... 7: 
607 .......................................... 4: 50 

7Y·j ................... .. ............... . .... 5: 25 

7J7A ~ GAK5 .................... .. ...... .. 9: 50 

S07 ...... .. ............................. ....... 9: 50 

955 .. ... .. .................... .... ............ . 11:
9002 .......... .. ............... . .............. 7: 
9003 .... . ..................................... 7: 
900! ...................... . .... . .............. 7: 
VT 25 .................. . .. .. ................ 7: 
1(126 .... ... ............................ . ...... 5: 
;;SIB ... .... ........................ .... .... ... 6: 50 

El!' 50 .................... .... ............... 9:
Keramisl,a rörhllllare för EF 50 2: 75 
netto. 
D:o Octal 4--5 pol. l: 35 netto. 
Utg.-transf. Universal GOO-15000 Ohm. 
Philips vrid kondensator Nr. 5127 2 X500 
pL uim. H X 44 X 27 mm. 
PhiJIps ~IF transf. miniatyr s tor!. 3SX 

25 X10 mm. 

Rek\". ~år nettolista Il övrig material. 


A.B. Inelra 
Regeringsgatan 97 - S t O C k b O l m. 


Tel. 216255, 200147. 


~~---------------------------------/ 
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nilr som hels t undcr pågrlende filrd b estämma 
den punkt där farkosten befinner Blg. 

FöredragshåJluren redo gjorde däref~er kort
f at tat för principerna för olika naVigatiOns
sy stem, varvid systO!m e n indclad.cs I olika 
grupper på g-rundval ~v det ko?,rdll:,atsyst m, 
som användes vid posltlonsbes ta mOlngen. Så 
lunda kan man bestämma aV>l t.'l. nden till tvil. 
punkter, avstånd och riktnlnp; till en punkt, 
avst:\ndssklllnaden till tv:\ par av punkte r 
(hyp(~rbelnaviA'ering) eller tilutligen riktnin.~
en till t,·u punkter (radiopejling). Vid radio
pejling användes vantigen en -vridbar r~m 
antenn men även andra I\ntennsystem fore
komma (Adcocksystem) . Ibland ersättes den 
vritlbara ramen med tv å fasta. korslagda ra
mar, varvid själva pejlingen förlägges tl11 en 
gonlometer, som kan vara inbyggd i motta
garen.

Därefter redogjorde föredrags hå llaren för 
hur ramantennens dimcn~iener pIlverka ao
H-lggningens känslig het. Vidare berördes fel
kiillor vid pejling. s1\so m natteffek t, å terstrål 
ning och inverk.an av' terrUngformatloner . 
Åtgärder för skärpning av p ejlminimum och 
olika metoder för sidobestilmning- behand
lades . 

För fartygsnavigering finnes et t nät flV 
fasta radiofyrar. Av en medförd k arta f ram
gick fyrarnas place ring 1 fa,r-\"a ttneo runt 
Sverige. Enligt Internationella r ekommenda
tioner skall en fartygSP0jlinganlä ggning' ha 
s:l h ög klin s lighet. att pejlminimets bredd 
unders tiger 6°. d it fältstyrkan iir (jO uVI m. 
Det förekommer il ven en del andra rekom
mendationer beträffande apparaturens kon
struktion. I Norge ·skall varj e typ av pejlan
lUgg ning, som monter as ombord på fartyg, 
vura p:orlkilnd av norska TclegraEstyret. Före
ch'!lgshå llaren b e teckna,le det som en allvar· 
lig brist, att mots"arande lagstif tning inte 
förekommer t Sverige . liran ser näml igen ofta 
exempel p:1 anlii g g nin g ar som utrörts av 
mindre nogräknade f abril<ante r, där de inter
nationella rekomme ndationerna ej f uljts oc h 
ditr konstruktionen iblrln,1 Hr hl' l t u ndermå
Ii/,(. Detta me t.!fÖr ' ive tvi. risker fö r sjöfarten. 
P :l g rund av ett JlIgt pris kunna slIdana an
lii g g n ingar lil\:vi.il ko nkurrera p:i lnarknadcu. 
rl å man ej kan förutsiitta att en kiipare h a r 
t lllrii ckJig teknisk sa kkunskap för att be
döma en l{ons t rl1ktions vii rde. 

Föredraget åtföljdes a ett antal lju sbilder. 
Slutligen demons trerades e n automatisk pejl 
anliigg ning. E .fter föredraget följde disku s 
sion, "arvid föredrugsh å llaren fick tillfälle 
att nUrmare belysa vissa problem, som väckt 
å hörarnas In tr esse. 

Vårsäsongens sista sammantrlide hölls tors
dagen den 10 maj, dll civil!ngenjör Erik Erik
sen beriittade OlO "Kort"ågsförblndelsen m el
lan Bogota och Mede\l!n". Då man sl<ulle ortl 
na telefonförbindelse mellan dessa städer 
måste man taga landet_ geografiska struktur 
i betraktande. Colombla är nämligen upp
f y llt av höga berg. och städerna ligga i be
folkningscentra, som koncentrerats tlil dal
g~ngarna. Förbindeiserna mellan städerna 
aro I allmänhet dållga. Av denna anledning 
är kabelförbindelse utes luten . Luftledning 
ansågs vara för sårbar med tanke på risken 
för revolutioner, och diirför valde man att 
anordna förbindelse i form av radioliinknr. 

För att utnyttja radlomnkarnas överfö
rlngskapacltet sil mycket som möjligt modu
lerar man varje sundare m ed fyra kanaler, 
en lågfrekvent och tre bärfrekventa kanaler. 
Sändaren är frekve nsmodulerad med 75 kpls 
sving. Då riktantenner användes , som ge 12 
dB förstilrknlng erfordras en s ii ndareffe kt 
på endast 250 W för den 240 km långa för
bindelsen. 

Efter sommaruppehållet återupptages l<lub
bens vl'rksamhet I september munad. Skrift 
lig kallelse till klubbens sammankomster ut
.rindes tlil alla medlemmar. Den som inte är 
mediem blir det enklast genom att sätta In 
lIrsavglften (12: - kr. för å r 1951, stude
rande 8: -) pil klu bbe ns postgiro 500001. 
Klu bbens adress iir: Stockholms Radioklubb, 
Box 6071, Stockholm 6. Sekreteraren. 

THE Helipot (ORP. 

PRECISIONSPOTENTIOMETRAR 

Specialitet: 
Spiralpotentiometrar I standarilut 

utförande upp till 40 varv. 


~Iotstandsvärden: 10Q-1l\W 


Linjär noggrannhet: 0,1 'I,. 


Representant: 

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

Tel. 21 14 58. 

\ 

För bandinspelning: 

Plastic tape, 1200" 39:

Pappersband, 1200" 25:

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25. 

\. J 
BYTBN OCR FUKSiUJNI~G.\R 

Till salu: Ny USArmy sändare-mottagarc 
SCR-284-A. Kont. 3S0G-5S00 kc. 17 watts an
tenneffekt vid telefoni. Fullt komplett med 
llögsp.-generator 6 e!. 12-500 volt DC och om
formare för ex. bilmontage, handgenerator 
för fiiltbruk, antenn, mikrofoner, detaljerad 
t~knisk I.andbok m. m . Stoc kholm 23 M SO. 
växel 147, 15 t. o. m . 17 aug. el. svar till 
"SCR 194(j", d. t. k. f . v. b. 

, 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


@)
Dar- och attonli,olor. Inrenjilro-, Terkmllotare- och tarmanlexamen. 
Telet<lknl.k med radio- och radarteknik . Uaaklnteknlk med Terkltad.teknlk. 
LA.... '"vDlulokootnader: 100 kr. läc:re pr mån. än l Stockholm o. GlIteborr.ml JIloderna kursplaner. Höstterminen börjar 1 sept. Studiehandbok sIndelK"I I pi be&,ilran. AnrlT tack, praktik, lider m. m. Åberopa denna tldnlnr. 

JIlurmä.tare....t .... A - KöPING - Tel. l1S 18. 
INGVAB LILLIEXOTH. CITllln..enjar. Rektor. 

http:lil\:vi.il
http:inverk.an
http:indclad.cs


MÄTINSTRUMENT .. 
från MULLER &WEIGERT, Niirnberg 


Nedanstående instrument kan levereras frän lager, andra värden och typer 
le\'ereras llraktiskt taget omgående direkt från fabril.cn i Tyskland. 

DRQ GO uA 

DRQ 100~A 

DRQ 200 fIA 

DRQ 500 1,A 

DRQ 1 OlA 


DRQ 250 v...... . .... . . .... ... . 


E 80/ 85- 250 \". 
E 80/85----1 A 
E 80/ 85- 50 fiA 
D 80/ S;;-100 ILA 
D 80/85--200 fiA 
D 80/ 8:>-500 fiA 
D 80/ 85-1 OlA 

D 80/85--1A 
D 80/85- 250 v. 

pris brutto 
110: 	
04:
83: 
77: 

70: 
73: 

pris brutto 

43:

36: 
811: 
65 : 
58:
52: 
48: 
43, 
48:

Gör en provbeställning på MUller & Weigert 
instrument och Ni blir belåten. 

GLIMMER
KONDENSATOR 
W . 2816 

GIl mmerkondensato

rer 0,1 mi. (100.000 

pf.) HiOO volt arbets
spännIng. 

Pris netto 9: 80 

1IIång,~ nndm typer och knll{lcltetsviirden 
lal'crföras. 

TCC. ELEKTROLYTKONDENSATOR 
MICROMITE 
CE!.IODE 50 lIIF 50/ 60 V. ... ... . ...... ... .. 2: 75 

CE!.I2DE 100 MF 50/ 60 V ... ........ ........ S: 25 

CE!)U' I'; 40 1III<' 150/ 200 V. ... . . .. ... .. .. 3: SO 

CE90PE 8 liF 450/ 550 V. . . .. .. ..... .. 3: 30 


MICROTUBE 
CE1l2B 100 liF 12/W V. 2: 60 

CE1l2B flO !In' 25/30 v 2: 60 

CE1l2D ZG IIIi>' 50/GO V. 2: 60 


TROLITUSSPOLSTOMMAR 
Spolst.ommur lämpade för oscIlIator- och 
kort.nig 88lJOlar, inYiIndlg t gängade för G mm 
trlmkUrna. 

DQ 96- 50 fiA 

DQ 9&-100 fiA 

DQ 9&-ZOO uA 

DQ 9&-500 ~A 

DQ 96- 1 mA . 

DQ 0&-1 A . .. 

DQ 9&-250 v. 

F 80/ 85 47-(53 

F 110 47-53 

FQ 96 47-53 


pris brutto 

... . .... ........ .. ............ 104:

88: 
.. .. . . .. ... . .. 77: 

per. 220 v. 

per. 220 ,'. 

per. 220 v. 


För spegelskala och knlvvl$ure 
kr. 9: 50 bru tto per instrument. 

71 : 
69: 
66:
70 : 

144: 

166: 
180: 

tilII;ommer 

Skalor med annan gradering kan erhtdlo.s 
pil beställning. 

Samtliga ins trument håller wdertagna stan
dardm il. tt, varför utbyte nv instrumen t av 
annat fabrikat kan ske utan att lindring av 
montering shål behöver vidtagas . 

GOI0. DiaOl. 8 mm, Ilingd 31 mm .0: 45 

5013. Diam. 1[) mm, längd 31 mm O: 70 

5014. Dlam. 16 mm, liingd 32 mm O: 70 

5030. ~Ionterlngsplatta .................... . O: 80 

411004. Lödöron till platta ..... ......... .. O: 08 

411005. Trimkiirna för spolstomme .. . O: 60 


ANTENNRELÄ 

1017-RE'. 
Z-pol. 2-viig. antennre lä av fabrikat Leach 
Relay co . inc. USA. 

Keramisk Isolation, l:; arup. bryt(örmllga, 
24 volt manÖvero;pole. Ett bögklas8ig-t reJö. 
för endast 26: 50 netto. 

KERAMISK 

RÖRHÅLLARE 
4W. 


Avsedd för 4- och (j 


europeiska rör. 

Pris 2: 70 


OLJEKONDENSATORER 
'I.'yp kap. MF spänning Må tt prl.


AFI04 2 XO,1 600 V. 45 XUiX65 -I: 110 

22G 3XO,1 400 V. -I6X25X311 4: lID 

7015 0,5 1000 V. 4lIX25X75 II: lID 

F192 0,5 2000 V. 63X30XlIl6 12: 110 

509 2XO,5 400 V. 34 XI8X65 2: 110 

A93 2 600 V. 5OX25X1oo 8: 110 

1347 6 7(;0 V. 1ooX43X135 12: 110 

1139 7 600 V. 95X75X43 14: 110 

8001 7 OOOV. 95X43Xl20 14: 110 

2842 7 800 V. 95X43X110 16: 110 

810 10 1000 V. 85X65XI30 24: 110 

TW4 025 400 V. 46X25X311 -1:
16926 600 V. 5OX47X75 II: 110
2' 

A93 2 6OOV. 5OX25X1OO 6: 110 

F37 10 2000 V. 115X1OOX147 411: 
2151 2XO,5 9000 V. 225X105X275 911: 

FLÄKTAR 
Avsedda för I<ylnlng av siindarrör m. m. 


3563. 

27,G volt dc, 6000 varv per min. Största dia

meter 60 mm, längd 90 mm. Pris netto %6: 711 

3564 

28 volt dc. 4500 varv per min. St/Srsta diameter 

80 mm, längd 110 mm. Pris netto S2: 110 

3563 

115 volt ae. 60 per. 1525 varv per min. Största 

diam. 130 mm, längd H5 mm . Pris netto 68: 110 


SELENLIKRIKTARE 

ISL19/9.Hel\·ågslikrlkt. 250 volt 75 mA. 

Pris netto 11: &; 


SL20/9 HalHiigHllkrlkt. 275 volt 100 mA. 

Pris netto 7: 90 


SUI/O HalHiigsllkrlkt. 36 volt 60 mA. 

Pris n e tto 3: 70 


SL22/ 9 Heldg'IiI<rlkt. 110 volt 60 mA. 

Pris netto 7: 40 


OMFORMARE 
PS255 
Prim. 14 volt sek. 375 volt 150 mA. 

Pris netto 98:
PSI09 
Prim. 12 volt sek. 225 volt 100 mA. 

Pris netto 68:

UKV.MOTTAGARE 
R-1l32A. 

Engelsk mottagare på 8 rör. Frekvensomrade 

100 till 125 MC. Levereras utan kraftaggregat. 


Pris netto 165:

KRISTALLER 
100 kc. 38: 50 netto. 1000 kc. 28: 00 netto. 

APS.13 
Amerikansk mottagare (ör 420 mc. bandet. 

Mottagaren delvis demonterad, men Innehåller 

fiir (len experimenterande amaWre n massvis 

IlV an\'lindbara delar s!l80m: mellanfrekvens

transformatorer, 12 st. högklassiga mlnlatyr

rörhIllIare av keramik eller glimmerhakelIt, 

octalrörhåIlare, relä, halv och en wattsllJot

stnnd, glimmerkond. m. m . 

Säljes I befintligt skick för 44: - netto. 


RÖR 
6SL7 - GSN7 - 6SJ7 med flera svuranskaf
fade rör åter I lager. 

KRISTALLDIODER 
1N21B - 1N34 - 1NG3 med fl era typer åter 
i lager. 
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Med universal
Tolspole I Dimension 

I 
Utan tro:lsf. 

I 
Tal,pole Max. bela,t-!Typ Gou ss utgångstronsf. 

diom. mm Impedans I r:ing W P. is kroner 
Pris kronorI I I 

I I I 
-64x42 28 : 50 9.000 13 3,2 0,5R4/2Y2 

13 3,2 28:5089x459.000 0,5 -R4/3,5 
23: 507.000 19 3 2 128x51 -T22/5 

3 27:508.500 25 3 167 x 67 37 : 50T278/6 

4 27: 37:8.000 206x79T27/8 25 3 

206 x 100 50:11.000 4 40:147/8 25 3 

57:9.000 6 259 x 100 47:T32/10 325 
65:611.000 3 259x 121 55:T 47/1 O 25 

-Audiom 50 44 15 10 313x150 125:11.500 

Audiom 70 15 -17.500 44 20 313x178 330:

-Audiom 80 14.500 15 25 380x213 495 : 50 

Axiom 150 14.000 44 15 15 I 313x176 240:- I 

Generalagent: 

A.-B. G··STA BÄCKSTRÖM 

Ehren5vördsgctcn 1-3 Stockholm K 


Tel. växel 54 03 90 



