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Med detta n:r följer bilaga 

oscillograftillbehör 

OSCILLOGRAF· 
KAMERA 
modell 1428 

[n'sedd för 3;; II1Ill fillll el 
ler papper, optik F = 3,5, 
rec1ukt lonsförh ll. llunde 
2,87: 1, laddningskapacitet 
10 m. 

MOTOR MED 
•• o 

VAXELLADA 
modell 1429 

finn es i tre olil,a standard
utföranden, avsedda att 
monteras på kamera m o
dell 1428. 

TRANSPORT· 
VAGN 
wo(lell 1050 

underliittar t·ran. 'port uv 
oseillografer och är ut
l'yuHllesbespal'ande. 

3ii mm. l.lögkiin:;ligt fotogra[i~kt papper speciellt avsett föl' 

oscillografer finnes Vi\. lager, andra brl'dder på !H'giiran. 

Begär prospekt! 

Generalagenr: 

Äsögatan 113-119 STOCKHOLM Tel. 449990 
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Det arbete öom en problemredaktör har i mit
ten av juli med att granska insända lööningar 

är un gefär lika gi\'ande som att för"öka scilja 
glass vid Antarktis_ Detta är åtmins tone Lik· 

ströms erfarenhet, seda n han inhöstat juli. 
skörden av lösningar. Men nu när hösten är 
kommen har Likström på kän n, att intres>el 

för nötknäckandet åter ökalI öka. 
I problem 7 A hade Gallerström ett batteri 

med en emk på 6 V anslutet till en förbruk

ningsapparat. Då batteriet ej förmådde le e
rera den erforderliga strömmen under til!

räckligt lå ng tid, var det parallellkopplat med 

en likströmsgenerator och ett seriemotst nd. 
Se Hg. l. 

Generatorns ,' pänning varierade mellan 100 

V och 120 V och motstå ndet R var inställt 
1 

så, att batteri et ej avgav någon st röm, då ge
neratorspänningen var 120 V. Gallerotröm 

skulle reda ut, hur stor ström som kom från 
batteriet då generatorspäningen var 100 

Om strömmen genom för brukningsappara ten 

beteck nas med I gäller, då generatorspän nin-

Fig. l. 

gen är 120 V och följakt1igen strömmen ge
nom batteriet är O. 

1= 6/R = 114/ R (l)t t 
När generatorspänningen sjunker till 100 V 

blir spänningsfallet över R = 94 V. Strömmen 
t 

frän batteriet är nu=ln och för strömmen 

genom förbrukningsapparaten gäl ler fortfa
rande ekv. O) . Då gäll er även att 

94/ R1+1D = 114/ R1 (2) 
eller 

dvs. 

IB/ I ~"' 20' R1/ 114R = 0,175 
1 

AlIt ,å 17,5 % av totala st römmen levereras 
av batteriet. En sådan lösning har insänts av 

herr In gemar Paz,hlson, Öknavägen 13, Brom

ma, som får stå som representant för rättlö

sarnas skara denna gäng. 

I problem 7 B hade Ludvig och GalIerslrörn 
satt sig ner att fundera över huruvida följan

de påstående är riktigt eller ej. l ett elektro
sta ti skt fält utgå d elektriska kraftlinjerna 
alltid vinkelrä tt frå n led arens yt a. 

P åstäfndet är självfallet riktigt, ty om en 
elektrisk kraftlinje ej utgår vinkelrät.t från 

ledarens yta, har kraftlinjen en komposant 
denna yta och skulle då åstadkomma en ström 

i yta n, vilket vore liktydig t med att systemet 
ej längre vore öta tiskt. 

Problemet var av""tt som en enklare para
dox i sommarvärmen, och ett par herrar ha r 
faktiskt skickat in skisser över elektrod kon

figuratio ne r, som vid en första anblick tyck. 
ge upphov till fält då kraftl injerna ej ut gå 

vinkelrätt från ytan. Men det stora flcrtruet 
lösa re har i likhet med Stig Car/man, Öster
ga tan 16, Ämål, svarat i enl ighet med oval!

ståendp 

Och .'3 går vi över till något annat. 

Problem 9 A (lätta uppgiften) 

Scenen är ett restaurangbord på en kvälls
solad höstveranda någonstans i Stockholms 

närhet. En grönska yppigare än Carmen 

Miranda bringas i rumbaistisk dans utav 

en ljum kvällsbris, sötare än pun.<ch. R unt 

scenen sitter i ordning från vänster: Ma-

ALPHA 

Alphas trimstomme typ F är något 
för Er som har stora krav pil kvalitet, 
känslighet och selektivitet i trafikillot
tUl:"a re och liknande. Men ä ven fö r 
oUka slag uv oscillatorer och mä tap
parater är Alphas trimstomme typ F 
idealet, t. ex. i den numera Tälkiinda 
clupp-oscilla torn, dnr högt Q-värde 
lord ras pil spolen. 

Som exempel pil Q-värden 80m er
hållas med typ F kan nämnas att Tid 
mellanf rekvenstransforma torer för 470 
kp/s erhålles ett Q-värde av ca 400. 
H ä rvid används 96 varv litstråd 20 X 
0,05. Vid mellanfrekvensen 1600 kp/s 
får man ett Q-värde av ca 300 vid 30 
van 20XO,05. De nämnda värdena 
erhållas utan skä rm. 

AK T IEBOLAGET 

trimstomme typ F 
för högt ~ -värde och låga förluster 

ALPHA - ET T LM ERI C SSON - FÖRETAG 

Sundbyberg - Telefon 28 26 00 
--------------------------~------~~~-- -----------------------------------------==
2:9 



TE LEVISI ON S MATERIEL 

K TODSTR.- LERÖR 

Philip ::! pr oj ek ti ons rij r )(\\P H- 2 	 Kr. U3:-

uil' e l\ l ::iy n s rör 	 )[\\~ 2:.!- 7 . . 1>5: 

MW ~~-H !);j: 

:\[W 22- 1(; 125: 

::IfW :1l - lG 170 : . . 

LtC .\ 	 1GGP l 2~6: . 

lG'l'P-l " 286:

' PECIALERBJUDANDE "\ r Ett miuu\'c anbl ,lireklsy ns\'u r ~~\V.. 22-l7 uv .. Ph~ l i ll~ tilh·c\'k - I 
ning, llt(öl' ~Ulje~ pa go l"UUU U \~ ' s k u nh:. t:-·re l . \ ' l _l:lmna g'U 


ra nti pil a t t rö ret. f unktiou ",luglig- het ar fu llt 0 .1". Pa~ s a p:1
I\... r edan n ll och , I;a((, Ede r ett lJildrur Ull lii"t pr is . Kr. ~;; : .- ..J 


Ol, l i"!,: cnhet ful' ~lW 0-2 }'r. 22 0: - 

2G ki1o\"olt~ lIÖ g-s llll Ilnin gSl' Ilhet 185 : 

AxJ:illknin g'~- och fokll ~e rill.~·~e nhet ful' l'Jlilips llil"cl<t

synsrör 	 G3: 

lliirh,tllllre till Philips u irckt,ynsrur .......... ... . 1: SO 

UÖg'spUnuiDl!. spo le 10-1" KV 300 !J-A 30: 

Uu .::~ [lännin;::S 8pole 30 KY 100 !lA. Avsedd f ör 3 st lR:I/80lG 
!' Il e r DY30 . . .. ... .. ..... . . . 40: 

HUg-spiinniug,"poie 20 KV 300 !J- A 75: 

lLU:' ··l, ii nuingsa;::g- l·cgat 7-12 KV 300 !J-A . KOllllllc t t upp
lJy!;g-1 ii cllassic a,· pl,'x ig- Ia s. Rör : J-:y;;l oc h OVG ... 85: 

DIVERSE MATERIEL 
Philips , pol ,to mme nl(!u j ii rnkiirno. typ 7077 J\:r. 1:' 

Philip" "Ilol.tom mc Jll CU jiirnl;iirn~ ty p 7078 1:

I:'rahn" minluro sspl "O!J-Il 4: 

Pl'Uhns OliuiuroS'el !!GO !J-H ... 
Prahns IllEttrilD llI~ r 2X GO pIi' 10: .

Ke ramisk k onu e ll "n tor 100 pF 3000 V1V ti: GO 

K e ruuli s l< kond c lI snto r ;:;00 pF 3000 VW (j: 75 

Gli llllllel'konucn."tor 400 1'1" :1000 volt 11: 75 

::;00 	 pF 3000 yoit iJ: 25 

700 11P 3000 \,o lt . G; 

2000 pF GODO vol t 5: 7ii 
3;'00 pI,' GOOD ,'o lt 7: . 

~ OOO "F ,,000 '·o lt 8: 2:3 

GOOO pF GOOD ,"olt 9: 1») 

KONTAI{TDON FÖR S[iÄRM.o\DE Ko\BLAR 
I ,iten 3-polig typ 
lIonkontal(t f ör Cb::U:iHiemont (}g~ RI'. ii; !'i) 

lfil nkö nta k t " s lauulllon lag-c 5: 7;") 

fl nkon tul; t " Hlatlumontagc 
ITankontn_kt " clla.ss icluon luge 

Rtor 3-polig typ 
U Oll kon l akt föl' c lJ ,l sl'Ö ir' lI1unl ilgf' lir. 7 : !lU 

" ~ln <ldlH O llt !1!:e 8: 30 

IIllnko ntakt " s ln.rl(lrn ontn g-c 8 : 
,. c h :Hs 8i c11lon tag-c 7: S~ 

fl-poJig typ 


U onkuntukt (Öl' t I111&50icDl ontagc I(r . 8: 7~
0"0. 

~ . l:ttltl niO n t a g e 9: 50 

H:llll(o ntak t " ~ 1:_1(ldlllontage 7: 70 


t' c ha :ssh~ Ulolltage 7: i)J 


MOTTAGARRÖR: 
AX JO 15: - Klilll 15: - 5Y3G 7 : - OBAI3 11: 
AZ50 15: - EIAl 10 : - 0.\ C7 18: - G,r0GT 9: 
BBH 8: 7[; EQ80 16: - OAG0 14 : - OJG 17: 
BCC·10 13 : 2(; PL83 15: - GAL5 11:- GKOG'l' 9: 
F.CFI2l 11: - PySO 10:  GATG 10: - (;~t\7GT 12 : 
~;CI:I42 11:- 1B3GT/ 80l0 25: - (jAUG 11: .- OW-i 8 : 
};F~2 18 : - 5U4G 9:- GBQGGT 14:- 1:!AU7 H: 

TELEVISIONSSIGNI-\.LGENERATOR I BYGGSATS 
FABRIHAT HEATH 

• 	 Nytt fö renklat sehem a möjlig
g ö r enklare hopiJ yggnau oell 
kalibrcl'lng . 

• 	 Ny lubyggd abso rptionsyag-lllc
tc" tiicl' cr l{}- 75 Mp/ s I h·U 
b und. 

• 	 ~y typ a~ nvbliindniog ger 
biittrc bas linje. 

• 	 Ny tYll av variabel osrill:l tol" 
ger störrc uteffckt pil ue högre 
tcle \"i s io U 8 - frckvenser Da. 

• N y "s bnuby" s trömiJ,·ylure J,,',llc ,' Instrumcntet l;lart för o/lleuc l
bur unvlillunlng . 

• l'\ y G:1 ul\·i lxling anviin<les bude Yld hu \"ud08clll ll.torn och absorp
tions\' :1 g," m ete rn. 

Denna nya H eathldt televi s ionss ignn lgc ne ,·ator Inll ch:1 Iler UC rö" och 
t'l'rarcnhe tcr ~Olll fOl'dl'ns fÖl" se rvice på moderna te leviSionsapparater. 
En abso rptlons\':1gme ter tii ckcr alia UF -baDd och flera HI" -bllnd . 
D n nya u,blänuning8krctsen gel' en bas refercnslio je, Bom Ur oviir 
<!c rli g· ull det g·ä lle r utt f<1 riitta bilder. D et nya svevag g-rcgatet inne 
huller dubbla spiudlur i bögtalarcb assiet för att lä ttare kunna j us
t01'il d e t salllma sa int fö r (jknd livsläng d, ävensom att nloutcriugcu 
före nk las . 
IIu'·udoscillatorn Uick " 140-230 )'fr/" som g er sto r utgång-seffckt 
Iliir ,len bliRt b chö,·s . D e m g rc ba udcn täc ker 2- 00 l\lp/ s. 
N y typ av stcg-dli mpsats ger u tntlirkt kontroll a , utgn ng~f(pännLIlgen. 
U ty uxlingcn (j; l, som ,h·ive r lJade osc ill ato rn oc h \"åg metcrn, gör det 
liitt a tt stiilIa iD ön"kad Skalin Rti illD ing. 
"~tnndby " s trömb rytaren gö r de t Olö jll;;t att alltid h9. g eneratorn 
klar för omedel bur un\" iin dning . 
D e n horiso ntella ::.: vep~pHuniIl g'cn är fÖt' sedd me d fasniugskontrull. 
l',icd u yggHutscn f ö lj er fllll~t:illtiig b eMkrivntllg', schema och bUlle r , 
varför ingen ",å rig· lw t med hopsättningen b eböycr före llgg-a. 

rris 1;:1'. 410; 

Allt mellan antenn och jord 

ELF A RADIO & TELEVISION 
Holländargatan 9 A STOCKHOLM Tel. 2078 14, 2078 15 
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o AK standard små ~~h 
.domkopplare for 

stora vra .. d må' 
Edra speciella an a 

f .Vd l 

Ensam. A B I M P U L S 
försäljare 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

__ T~____ >-;. 

;<Jt~iJII 
'-___- - .tr. 

TELEGRAFNYCKEL 
mod. M 
utförd i förniddad metall. 
Finsilverkontakter. BasplaUa 
5;; X nG mm. Kr. 21: 50 

Telefon 
21 0808 

lIIotor för band- och tru.dinspelning. AI1I. till verkning. Växelström 220 v. 38 "\-V. 

1300 van'. Ur. 62: 50. 

Kortvugskonc1ensutorer. förnir'!dad mii~~ing , högvärdig isolation. 15 pF, 23 pl<', 

Kr. 4: 50. GO pF Kr. 5: 90. 7;; pF Kr. 6: 50. 

Yric1konc1ensfltor, försiInad. K('ramisk isolation. 8G pF Kr. 8: 50. 

HF-dro~~lar 1 mH, 2;30 mA, 2,;; llIH, 12;3 rnA. Kr. 3: 75. 

största sortering a v rad ioma teriu l. l\1ateriallista mot 50 öre il frim. eller 


bipackning Yid order. 

MALMÖ RADIO Davidshallstorg 3 MALMÖ 

RADARREPARATÖRER 

Yid Marinverkstäderuas i KarL'krona tele\'erkstad anställas snarast radar

reparatörer med uppgift att reparera och justera radaranlfiggningar :1 fa rtyg
och i land. Radioreparatörel' mcd nu.gra å rs radiopraktik kunna även ifrngu
lwmma för utbildning till radarreparatörer. Utbildningen, som delvis iiI' 
förlagd till Stockbolm, bekostas ay arbetsgivaren. 

Avskrifter a v skol· och arbet,sbe('yg insändas snarast till Personallwntol'et, 
örlogsvarvet, Karlskrona. :\"iirmure upplysningar kuuna erhållas per telefon 
»Örlogsvarvet» 164. 

\ 

rianne kastanjelockig nyanställd skrilma

skinissa, Gallerström, elektronisk och upp

livad, Berit mästarinna i schack och bridge 

vid AB Svensk Elektroteknik samt Lud"ig 
med ett intellekt vassare än ett ny/:öpt 
m atador blad. 

»Ser inte Gallerström ut som en Allers
dröm i det där skotskt rutiga fodralet », 
frågade Ludvig med stänk av ironi i stäm

man. 
»1 så fall ser du närmast ut son~ nagon

ting ur Post och Inrikes Tidender», swra

de Marianne, vars modersinsZinkter tug 
överhand. »Förresten, du som ska vara så 
märkvärdig! Jag har ett sånt där larvigt 

problem åt dig, som ni alltid brukar hälla 

på och ki"as om. Det gäller motstånd.» 
»Det trodde jag inte att du visste, vad 

det var jör n.ågonting en gång, men låt 

höra i alla fall.» 

»Jo, man har 9 st. motståndsstavar [Ja 
ett ohm och 2 st. dubbelt så långa pa två 

ohm och sa lägger man ihop dom på det 
hiir viset (se jig. 2) och st! skall maIL be· 
räkna motståndet mellan ändpunkterna 
(A och B) i den här figuren. Om man 

kan förstås.» 

Fig.2. 

Ludvig sköt över den nedklottrade figu

ren till sin gracelliga moatje, som endast 

log dystert och sade: »Jag tvivlar inte ett 
ögonblick på att du k.an klara det där, 
men jag tror nog, alt våra medsuperare kan 
få all hjälp dom behöver utav sina vu.nner 
PR-läsarna. I ann.at fall så ser jag redal! 

nu en enkel lösning.» 
Ur Ludvigs ögon strömmade något sum. 

liknade lycka över att ha funnit en själs

frände, medan Gallerström och Marianne 
jörsvann för alt konkurrera med grönskan 
till tonerna av »Just a simple melod)'». 

Problem 9 B (lått a uppgiften) 

Klockan tjugo minuter före tolv förändra

des eller om man så vill utökades scenen 
med inströmmandet aven stycken elek

trisk doktor M Agne T Fält, som, iförd elL 

lik.a purung och skön som känd dam lan
dade hos sina assistenter och deras damer. 

»Jaså, jag hittade både er och frit,ids
problemen till sist», skrockade dr Fii!t. 
F år vi slå oss ner i er glada krets?» 

»Så gärna. Här pågår redan problem

lösning utav det ultrastatiska sta.get. För

resten, glad krets. Jag har en mer än glad 

4:9 



100 Mpjs-375W 
200Mpjs-240W 

OOE 06/1tO 
430 ·Mp/s .,... 32W 
. 6fl Mpjs - 86W 

OB 3/~OO 

Ultrakortvågsrör 


i helglasutförande 


Philips nya sändarrör, QQE 06/40 och QB 3/300, äro ut

förda som helglasrör med bollen av sintrat glas. De ha 

zirkoniumbelagd kolanod samt dubbelspiraliserad och torie

rad volframkatod. Genom all kolven är utförd av hårdglas 

kan anodtemperaturen uppgå till 800-850°C. Rören äro, 

trots de små dimensionerna, mycket stabilt byggda och ha 

kraftiga molybdenstift. De ha hög överbelastningsförmåga, 

fordra små styreffekter och lämna god uteffekt även vid re

ducerad anodspänning. Bägge rören ha funnit vidsträckt an

vändning för fartygs- och marksändare samt för industriella, 

medicinska och andra ändamål. De äro även idealiska för 

amatörer. Begär utförliga data från Philips Sändarröravdel

ning, Stockholm 6, telefon 340580, för rikssamtal 340680. 

QQE 06/40 dubbeltetrod för ultrakortvåg 

Typbeteck-
Rörtyp 

V (V) I (Al V (VI Uteffekt (W) 
Motsvarighet

ning f f a klass (-tgf 

OQE 06/40 Dubbel 12,6 0,95 600 86 ( 60 Mp/s) 829B 

tetrod (6,3) (1,91 600 80 (150 Mp/s) 

400 40 (300 M~/s) 

Listpris 105 kr. 

OB 3/300 tetrod för kortvåg 

Typbeteck- R. V (V) I (A) V (V) Uteffekt (W) 
Motsvarighetni ng orlyp f f a klass (.Igf 

QB 3/300 Tetrod 5,0 6,83000375 (100 Mp/s) 4-125A/4D21 

2500360 (150 Mpls) 

1850 240 (200 Mp/s) 

Listpris 102 kr. 

PHILIPS 

5:9 



TONHUVUD 

FÖR BANDSPELARE 


fabr. PHIDELITY, Englands f. n. 

kanske bästa fabrikat, nu i lager. 
När man ser precisionsutförandet 

och den utomordentligt fina slip· 
ningen förstår man dess höga kva· 
litet. Lag brumnivå, låg remanens· 

känslighet, lågt modulationsbrus, 
tillverkad av MUMETAL. Stan

dardutförande lågohmigt för 1/ 4" 
bandbredd, spaltbredd 25 my el

ler 7 my; twin.. track och hög
ohmiga, kort leveranstid. 

Generalagent 

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


Stockholm 


Tel. 207866, 2078 54 


••., -: . 
• • 

LIKSTRÖMSFÖRSTÄRKARE 

TYP LFS 407 


FÖR SLINGOSCILLOGRAFER 
Max. oulpul ± 200 mA 
Förstärkning 10 mA/mY 
Frek,·cnsomr. 0-20 kp/s 

Hög ,labilitet 

STABILISERADE NÄTAGGREGAT 

BATIERIELIMINATORER 


LIKSPÄ~NINGSFÖRSTÄRKARE 


KATODSTRÅLEOSCILLOGRAFER 

för specialändam&l 


OSCILLOGRAFKAMEROR 


KORT LEVERANSTID 


CIVILINGENJÖR 

CARL O. OLSSON 


PEPPARVÄGEN 40 

Tel. 593174 ENSKEDE 7 

k rets på lager. Vi säger väl, aU när dok
torn beräknat denna krets fr ekvensberoen
de, så kan doktorn och hans dam ingå 

som icke oväsentliga element i ~'åT krets. 
Så här ser kretsen lit .» Se fig. 3. 

·Fig. :3

»Nej, kom min sköna, vi struntar nog i 
deras kretsar för ögonblicket och kretsar 
i stiillet ett tag kring på golvet. Det låtcr 
som om orkestern spelade Can anyone ex
plain och den frågan tycker jag får stå 
som en utmaning till PR-läsarna i sam
band med kretsen.» Sade doktor Fält och 
bör jade kretsa i samban. 

Och nu hoppas Likström att den svala och 
stimulerande septemberluften får massor av 
lösare att skicka in en smula hjälp till supe
sällskapet. Den skall vara insänd till POPU
LÄR RADIO:s redaktion, postbox 3221, 
Stockholm 3, senast den 20 september och 
vara märkt »Problemlösning 9 A» eller »Pro
blemlösning 9 B». Och så är det som vanligt 
så att den som kan lösa den svåra uppgiften 
ej får vara med och tävla om priserna till den 
lätta. Så skicka ej in rätt lösta problem till 
båda. 

Likström hoppas även på många fler pro· 
blemförslag frän läsekretsen. Fem kronor be· 
talas [ör varje infört bidrag. Alltså välkomna 
i massor. Likström. 

BOKRECENSIONER 

FRY, D W, GOWARD, F K: Aerials for 
Centimetre Wave·lengths, Cambridge 
University Press, London 1950, 172 sid., 
66 fig ., pris 18 sh. 

Ovanstående arbete avser att giva en sam· 
manfattning av de engelska erfarenheterna av 
antenn teknikens utveckling inom centimeter· 
vågsområdet under krigsåren. Författarna ha 
själva arbetat just på detta område ooh base· 
rar framställningen i huvudsak på egna erfa
renheter. Dispositionen av stoffet är gjord 
med tanke på atl såväl en praktiskt arbetande 
konstruktör som cn forskare eller en stude
rande skall kunna finna material av värde i 
framställningen. 

Till stor del lägges tonvikten på konstruk· 
tionsprinciperna för och de olika egenskaper· 
na hos antennsystem för skilda ändamål. I av· 
saknad aven välbehövlig men ännu ej ge· 
nomförd standardisering av materielen lämnas 
dock ej detaljerade uppgifter om dimensioner 
och andra experimentella data, utan endast 
korta uppgifter om typiska mått och mät· 
ningar. 

Enligt författarens mening kunna antenn· 
system för såväl fast kommunikation som 

radiofyrar och liknande ändamål konstrueras 
enligt samma principer som gälla för de på 
olika sätt rörliga radarantennsystemen - gi. 
vetvis med vederbörliga modifikationer - och 
till följd härav behandlas i huvudsak endast 
det senare slaget antenner. Detta medför att 
läsaren, för att tiH fullo kunna följa fram
ställningen m le vara rätt väl förtrogen med 
radarutrustningens grundläggande principer 
och dessutom besitta god överblick över ra
darteknikens utvecklingstendenser. Förutsatt 
att så är fallet får läsaren en koncen trerad 
och allsidig bild av antennproblemen för dessa 
våglängder. 

Den matematiska behandlingen av proble· 
men har inskränkts så långt som möjligt, och 
oftast har åskådliga exempel på lösningen av 
dimensioneringsproblemen fått ersätta en re· 
gelrätt analys av mera allmängiltighet. För 
den skull upptager den litteraturförteckning 
som lämnas i bokens slut till stor del hän· 
visningar till sådana källor som komplettera 
framställningen på denna punkt. 

På det hela taget är verket ett värdefullt 
tillskott till litteraturen om de ultrakorta vä· 
gornas teknik. Genom sin sammanfattande 
karaktär kompletterar det på ett förtjänstfullt 
sätt arbeten av mera specialiserad art. 

COH. 

MARCHAND, N: Frequency Modulation , 
Fundamentals·Apparatus·Servicing, Myr. 
ray Hill Books, Inc. New York 1948, 
410 s., 317 fig., $ 5.00. 

Att den amerikanska radioindustrin under 
efterkrigstiden till icke ringa del arbetat med 
FM börjar nu lämna spår efter sig även på 
bokhandelsdiskarna. Föreliggande arbete av
ser att vara en introduktion av FM-tekniken 
för teknikern i fältet, exempelvis för service
män. 

Materialet är för den skull uppdelat på 
fyra avsnitt, nämligen ett om den grundläg
gande teorin, ett om olika sändarsystem, ett 
om mottagare oeh ett om service på mottagare 
och därför erforderlig apparatur. Det största 
utrymmet upptages av de båda sista avsnitten, 
och dessa äro givetvis avpassade efter ameri· 
kanska förhållanden. 

De båda första avsnitten ha sitt givna in· 
tresse för den som utan allt för djuplodande 
matematiska utredningar önskar en oriente
ring om FM·tekniken, medan de bäda senare 
genom sin anpassning till dagsläget på radio· 
marknaden i Amerika ej äro av fullt lika stort 
intresse, i synnerhet som de i vissa delar kan 
väntas vara föråldrade ganska snart. Trots 
det kan kanske en he.! del i boken vara av 
intresse även för svenska tekniker och då det 
till varje kapitel lämnas goda litteraturanvis· 
ningar bör boken under alla förhållanden 
kunna lämpa sig som en inledning till mera 
djupgående studier i ämnet. 

COH. 

KRlEGER, H A C: Radiotechnisches 
1f/örterbuch. Deutsch·English, English
Deutsch. Regeliens Verlag, Berlin 1949. • 
280 s. 

Denna ordbok innehåller radiotekniska ter
mer, ca 5.000, och en del förkortningar. För 
svenska tekniker är boken kanske inte av så 
särskilt stort intresse l!ltom kanske för affärs· 
män, som står i begrepp att flytta över sina 
intressen från engelsk-språkiga länder till vD.rt 
södra grannland, som nu på allvar börjar få 
sin industri på fötter. 

F orts. pa sid. 28. 
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SCÖTCH

BRAND 

det ledande värfdsmärket 

Perfekt återgivningsförmåga 

Synnerligen låg brusnivå 

Lätt att avmagnetisera 

Medger tvåkanalsinspelningar 

Hög draghållfasthet 

EN PRODUKT FRÅN MINNESOTA 

nu på den svenska marknade n 

SCOTCH tonband består av papper eller 

plast och är lA" brett i standardutförande. 


Tack vare bandets höga sensitivitet åter

ges en mycket stor dynamik utan distor

sion. Bandets låga brusnivå möjliggör 

kraftig förstärkning vid avspelning. I ap

parater av god kvalitet återger bandet 

förstklassigt frekvenser från 30--15000 p/~. 


De magnetiska och mekaniska egenska

perna hos SCOTCH tonband medger 

praktiskt taget obegränsat antal in- och 

avspelningar. Utmärkande för bandet är 

dessutom mycket stor draghållfasthet. 

Detta gäller i särskilt hög grad för pIast

bandet. 


SCOTCH tonband är det mest använda 

bandet vid radioföretag och inspelnings

studios över hela världen. 


Standardmllar 	5" diam., längd 600 fot 


7" 
 " 1200 " 

MINING & MFG. CO , ST. PAUL , USA 

GENERALAGENT : 

LANDELIUS &BJÖRKLUND" 
STOCKHOLM . GOTEBORG . MALMO 
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8TH KRISTALLDIODER 
äro mekaniskt oömma, elektriskt stabila, termiskt inneslutna och tåla såväl arktisk kyla 

som tropisk värme och 100 % relat iv fuktighet. 

SILICIUMGERMANIUM 
5 typer 

GUL RÖD 

5 typer 

~I
Qmm 

l
f------- 16mm - - - --I 

Fö r användni ng upp till 100 Mpjs 	 För använd n:ng upp t il l öve r 30000 Mp!s 

~..-,.2(,---.~ 

+ - +

Kristalltriod 
Oscilla tor eller förstärka re 

upp till 1 Mp!s 

ELEKTRONRÖR 	 E L E K T R O N I K
UTRUSTNINGARFOTOCELLER 
FOTOCELLRELÄER 

Gasfyllda och vacuumfotocel lermed cesium 
för Lex. räkn ing, rökkontroll, dörröppning, 

katod. Infrarödkänsliga blysulf idceller. vattenståndskont roll. 

S K Y M N I N G S K O P P LA R E lGNITRONER 
för automatisk tändning .och släckning av 
gatul jus, skyltfönster m. m.KVI CKSI LVERLI KRIKT ARE 

FORPACKNI NGSKO NTROLL
MAGNETRON 

IGNITRONKONTROLL 
TYRATRONER av motståndssvetsning. 

INSTÄLLBARA TIDRELÄER
BRITISH THOMSON HOUSTONS för automatisk svetsning. 
tillverkni ng av elektronrör baseras på lång' 

ELEKTRONISK HASTIGHETSREG
varig erfarenhet av deras användning för LE R I N G av motorer för tryckpressar, 
industriella elektronikrustningar såväl som pappersmaskiner och verktygsmaskiner av 

för specialändamål. 	 o lika slag. 

Fläktkyl d ig nitron 

med g laskolv 

Kontakta vår elektriska avdelning tel. Göteborg 10 54 70 

G Ö T E B O R G, Surbrunnsgat. 6 - S T O C K H O L M, Skeppsbron 44 
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POPULÄR RADIO 

T D K R T Ö R R A D o T v o N 

Radioteknisk facklitteratur 
Det är ju ett känt och av många beklagat 
faktum, alt det här i Sverige är ytterst diiligt 
be. tällt med radioteknisk litteratur. Vi har 

,ålunda inte en ordentlig lärobok i radiotek
nik - frånsett kompendier på de tekniska 
läroa.nstalterna - och inte en vederhäftig 

svensk radioteknisk uppslagsbok. Det kan vara 

onödigt att här försöka reda ut orsakerna till 

detta sakernas tillstånd; att det innebär ett 
svårt handicap för våra radiotekniker är emel
lertid ställt utom varje tvivel. 

Visserligen kan det sägn;:, all den språk· 

kunnige har tillg ng till den utländska fack· 
littera turen, som - i synnerhet den engelsk
språkiga Ln. - omfattar flera utomordentligt 

,·ärdefulla standardverk på området. Frånsett 
nackdelarna med avvikande måt oy -tem, en

heter och terminologi, som är ägnade all för· 
svåra studiet av den utländska facklitteratu· 
ren, åtminstone för den ovane, så är många 
utländska handböcker ofta rikl igt försedda 

mell litteraturhän visninga r till tidskrifter, som 
kan vara svåranskaffbara i vårt land. Att vårt 

b" roende av utländsk facklilleratur innebär, 
att vi får svårare all s tabilisera en inhemsk 

radioteknisk nomenklatur ligger också i öp· 
pen dag. Dessutom är det ju inte alla radio
tekniker, som behärskar främmande språk 
tillräcklig t, för att kunna tillgodogöra sig ut· 

ländsk facklitteratur. Sist men inte minst får 
man väl också säga, att det är ett fattigdoms
hevis, all vi här i Sverige inte har det bättre 
ordnat i della avseende. 

Det är nu med tillfredsställelse POPULÄR 
RADIO kan meddela, all Nordisk Rotogravyr 
inom den närmaste tiden kommer att fylla de 

besvärande luckorna inom della fack. Sålunda 

kommer förlaget i november i år att utge en 

radio teknisk årsbok, som utan tvivel kommer 

utt mottagas med största intres~e av ,·årt lands 

radiotekniker och -amatörer. Årsboken kom
mer att innehålla dels ett antal längre »refe
rensartikIaf») av be,taende värde för konstruk
törer och ingenjörer, bl.a. om mikrovågornas 

utbredning, om halvledare ~om teletekniska 

hjälpmedel och om videoförstärkare, dels »be· 
räkningsartiklan) med uttömmande uppgifter 
om dimensionering av olika radiotekniska en

heter, bl.a. transformatore r av alla slag, in
duktanser för HF och stab iliserade anodspän
ningsaggrega t, med utförl igt genomräknade 
exempel; vidare ett stort an tal nomogram, som 

avsevärt bör underlätta å tskilligt beräknings· 

arbete. Boken innehåller ett flertal tabeller, 
bl.a. den fullständiga våglängdsplanen enligt 

Atlantic·City-konventionens bestämmelse r. För 
amatörer och servicemän , både sändaream3 tö
rer och amatörbyggare, har också samman

ställts material av s törsta intn',,'c, exempelvis 
en konstruktionsbeskrivning för en al)1atönän· 
dare modell 1952, en kortvågsmottagare för 

nybörjare, en konverter med beatosciilator 
för amatöl'banden och en grammofonmodulator. 
Även serv icemannen finner ii tskilligt av intres

se, exempelvis en artikel om serviceverksta
dens inredning. Man kan utan tvekan utgå 
från att Radioteknisk Årsbok 1952 kommer 
att bli ett utomordentligt värdefullt komple· 

ment till POPULÄR RADIO. 
Ytterligare en nyhet frå n Nordisk Rotogra

vyr kommer i höst: en radioteknisk uppslags
L-ok. Denna handbok, som är en översättning 

och bearbe tning aven av Ludwig Ratheiser 
och An ton Keclik utarbetad tysk handbok, 
vänder sig till såväl ingenjörer som amatörer 

och täcker hela det radiotekni·ska området. 
Ludvig Ratheiser torde Lö. vara välkänd av 
rn-,mga svenska radiotekniker genom sin bok 

o C H I( T R O N K 

)) Rundfunk röhre, Ihre Eigenschaften und An

wendung~n», wm pli sin tid fick mycket stor 
spr idning även här i Sverige. ppslagsboken 

innehåller över 300 principschemor och prin· 
cipskisser och varje steg i mottagare och för
stärkare behandlas med en mängd utförligt 
genomräknade exempel. För teknikern finns 
ytterst rikhaltigt material i form av tabeilf'r, 
diagram, nomogram och formelsammanställ· 

ningar. En rörtabell, överskådligt uppställd ef· 
ter ett helt nytt sys tem och omfattande de 
mest använda amerikanska och europeiska rö
ren ingår ocksa i boken . Rikligt utrymme äg
nas även rent praktiska syn punkter, varför 

boken bör vara av mycket stor t värde för ama· 
törerna, som här har en chans att få grund
läggande fakta och teorier serverade på ett 
överskådligt sätt, samtidigt som de Lir en upp
sjö av kopplingsvarianter sy,tema tiskt sam· 

manställda. En verklig önskebok för varje 
radiotekniker och amatör! 

Bland yllerligare nyheter från Rotogravyr, 

som utkommer under den närmaste tiden, kan 
omnämnas en radioteknisk engel·k ·svensk ord· 
lis ta, en utbyggnad och bearbetning aven ti· 
digare i POPljLAR RADIO återg iven ord· 
lista, sarrunanstäild av civilingen jör Bengt 

Ando. Denna ordlista kommer att bli oumbär· 
lig för de radiotekniker, som med bristfälliga 
språkkunskaper, önskar tillgodogöra sig inne
hållet i artiklar i engelskspråkiga fackt idskrif
ter. 

Slutligen är att an tecklUl, att POPULÄR 
RADIO:s radiolexikon inom kort utkommer 
med de sista delarna, nr 12 och 13, som inne· 
håller uppslagsord från S till Ö. Därmed av
slutas ett radiotekniskt standardverk, som inte 
bör saknas i någon radiot eknikers eller radio· 
amatörs bokhylla. (Sch) 
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Vid slutel 
a\' Ar 

RadiomoUagare 

I
Bilradiomoltagareink/. bilradio 

I 
Förs. 

I I 
Förs.

Antal värde Antnl värde
milj. (M.;;) milj. ('Ii,,) 

I 
I 

Teled sions-

I 
R ör mottagare 

I 
j· örs. 

I I 
Fö r•. 

Antal 'lärde Antal varde 
milj_ (M S) milj. (MS) 

ITotalt anta.' 
motlagare J 

\brUk(edV. 
mOIUlgare) 

1935 6,8 I 330 1,1 54 71 50 31 
1936 B,2 450 1,4 69 98 62 33 
1937 B,! 450 1,8 87 91 B5 38 
1938 6 210 O,B 32 75 93 41 
1939 10,5 354 1,2 48 91 114 45 

1940 11 ,8 450 1,7 60 115 115 51 
1941 13 460 2 70 130 143 56 
1942 4 154 0,35 12 87 94 59 
1943 - - - - 17 19 58 
1944 - - - - 22 25 57 

1945 0,5 23 - - 30 35 56 
1946 14 700 1,2 72 0,01 5 190 200 60 
1947 17 800 2,5 150 0,25 100 220 260 66 
194B 16 700 2,8 200 1,0 350 200 230 74 
1949 10 500 3,S 240 3,0 950 200 350 Bl 
1950 14 650 4,1 I 262 7,0 2149 380 615 90 

AKTUELLT 

Amerikansl~ radiostatistik 

I den amerikanska tidningen »Tele-tech» åter Beträffande priserna på vanliga radiomotta

finnes en intressant samman~.tällning av statis gare så uppges, att bord,modelIer kostar i ge
tiska uppgifter om produktionen av radio nomsnitt 22 dollar och golvmodeller 134 dol
mOllagare m.m. 

-

Jar, en bilradio gar i medeltal på 65 dollar 

och en rC6eradio 40 dollar. 
Av de grammofoner som nu används i Ame· 

rika, uppskattar man att 15,4 milj är avsedda 

enbart för 78 r/ m, 1,1 milj för enbart 33 r / m 
och 2,45 milj för enbart 45 r/m. 0,4 milj är 
omkopplingsbara för 78 och 33 r/m och 2,6 
milj omkopplingsba ra för 78, 33 och 45 r/ m. 

jVlagnefoner tillverkades under 1950 til! eH 

antal av omkring 2.50000. 

Vid .. t ende tahell återger denna sammanställ
ning, som vi tar att televisionen trots allt inte 
inneburit någon katastrofal nedgang av för· 
säljningen och tillverkn ingen al' radiomotta
gare för hemmen eller av bilradiomottagare_ 
Beträffande de olika typerna av apparater 
som tillverkats, uppges att under 1950 produk
tionen av olika typer fördelar sig på följande 
sätt : 

Bordsmodeller 6,77 milj 
Golvmodeller 1,21 milj 

Transportabla modeller 1,96 milj 
Bilradio 4,06 milj 

För televisionsmottagarna är sammamätt
ningen följande: 

Bordsmodeller 3,57 milj 
Golvmodeller 2,73 milj 
Kombinerade med radio 0,14 milj 
Komb. med grammofon 0,56 milj 

Undervisning 

per television 


Televisionen erbjuder stora möjligheter inom 
undervisningen. Redan nu har sålunda i Eng
land televisionen kommit till viss användning 
vid utbildning av läkare och sj uksköterskor. 
Härvid installeras en televisionskamera ovan
för operationsbordet; på televisionsmottaga
rens skärm kan sedan ett stort antal stude· 
rande följa varje rörelse mycket bättre och på 

närmare håll, än om operationen skulle stude· 
ras i själva operationssalen. Som television , 
mottagare används of ta projektionsmottagare, 

som ger en betydligt större bild än direkt· 
synsmottagare. Fig. l visa r en dylik mottaga· 

re, som ger en bild av storleken 0,9 X 1,2 me
ter med proj ektion~mottagaren placerad 3 me

ter fran duken. 

Fig. L Projektionsmottagare av engehkt fabrikat, avsedd att an· Fig. 2. Sjuksköterskor följer här en operation televisionsmot
vändas vid undervisning. tagaren. 
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ELEKTRONIK 

Nya fotoelektriska rör 
Av J A Jenkins, M. A. l 

De senaste framstegen i fråga 
Olll elektroniska' fotoceller och 
bildolllvamllare avhandlas i ,len
na artikel. 

Uppkomsten aven elektrisk s tröm ge

nom direkt in verkan av I j us är ett feno

men som har varit känt och blivit stude

rat under många år. Det är dook inte 

förrän på sistone som anordningar, vil

ka grunda sig på denna effekt, kommit 

till mer,a allmän användning inom forsk

ning och industri. 

Generellt sett finns det tre arter ,av 

fotoelektri sk effekt. Dessa äro: 
1. 	 Fotokonduktivitet, där värdet av re

sistansen varierar med belysningen. 

2. 	 Fotogalvanisk effekt, där en spän

ning uppstår mellan två speciellt pre

parerade, mot var,andra liggande 

ytor, 'Under inverkan av 'belysning. 
3. 	Fotoemission, som uppstår ,då en spe

ciellt preparerad yta belyses. Elektro

ner emitteras från densamma och 
vandra över till en ,anod under inver

kan aven på anoden påtryckt spän

nmg. 
Det är den tredje arten av fotoelek

trisk effekt, som vi kommer alt uppe
hålla oss vid i fort,sättningen. Efter en 

översikt ,av de enklare anordningarna, 

som t.ex. fotocellen, kommer de mera 
komplicerade rörtyperna, såsom bild

omvandlare, kamerarör för television, 

m.fl. att behandlas. 

ELEKTRONISIV\ FOTOCELLEN 
Fotoceller av den elektroniska typen be
står av en speciellt preparerad elektrod, 
vilken utgör fotokatoden, ooh en lämp

ligt utformad ,anod för upp5amling av 

de från foto~atoden emitterade elektro-

MuIlard Electronic Research Laboratories. 

nerna. Hela systemet är inneslutet i ett 
evakuerat glaskärl. Varje särskild typ 

av Iotokatodmaterial har sin egen kurva 

som ,anger hur elektronemitteri<ngen va
rierar med ljusvågIängden. Ännu har 

inget katodmaterial, med en kurva som 

fullt motsvar,ar det mänskliga ögats, 

kunnat fram5tällas. Det är dock endast 

i vissa fall som detta har någon bety
delse, och i dessa har man erhållit en 
när.a approximation genoman,vändandet 
av filter. 

I den serie av fotoceller, som f.n. till
verka,s av lVlullard, ingår två typer av 

fotokatoder. Den ena framställes genom 
inverkan ,av förångad cesium på silver

oxid, medan den andra erhålles genom 

cesiumångans inverkan på ett tunt skikt 
av antimon. Fotokatoden, som består av 

ce-s ium-silveroxid, har sin största ljus

känslighet i den röda och delvis i den 
in{r.aröda delen av spektret och är spe

ciellt lämpad för ljus från gJÖdlampor. 

Den andra typen, cesium-antimonka

toden, är den mest känsliga man för 
närvarande känner till; den har sin 

största känslighet i den blå-ultravioletta 
delen av spektret. Den har ringa eller 

ingen rödkänslighet och är mest läm
pad för dagsljus eller ljus från fluore

scenslampor. Spektralkurvan för de nyss 
,nämnda två typerna av katoder visas i 

fig. l ooh 2. 
De strömmar, som uppstår i en foto

cell av ordinär typ är ,av storleksordnin

gen några ,uA. En fotocells känslighet 
brukar vanligtvis anges i ,uA/ lumen vid 

ljus från en Ijuskäl'la med en färgtempe
ratural' 2 700 0 K. 

Det finns två varianter av fotoceller: 
vakuumceller och gasfyHda celler. I den 

förra typen är glaskärlet evakuerat till 

högsta möjliga vakuum, i den sen are är 
den fylld med en ädelgas, vanligtvis ar
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Fig. 1. Spektralkurva för fotokatod av cesium
silveroxid. 
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Fig. 2. SpektraJkurva för fotokatod· av cesium
antimon. 

gon, till ett tryeik ,av 0,1 mm Hg. Gasen 

ökar !känsligheten med en faJct.or av ca 
10, genom att strömmen ökar till följ d 

av gasens jonisering. 

11:9 

M-i r--t- Max. 
känslighet 
.1 1 

l \ 
1/ 1\ 

\ 
1 '1 

1 ~ 
\ 
L\ 

.l 
\ 
i""

4000 5000 6000 7000 

l 

http:faJct.or


Fig. 3. Olika typer av fotoceller av engelskt fabrikat (Mullard). 

FOTOCELLENS ANVÄNDNING 

Fotocellen har fått otaliga användnings. 

möjligheter : här kan endast ges ett få· 
tal exempel. I allmänhet kan man säga, 
·att fo.tocelleranvändas för mätning, 
räkning, registrering och i inspektiom. 
och kontrollapparater. En ,ljusstråle styr 

härvid fo.tocellens emission, varvid ljus· 
strålen .antingen varierar i intensitet el· 
ler spektral sammansättning. 

Ett vidsträckt användningsområde har 

fotocellen fått .inom lj udfilmstekn iken. 
Lågfrekvensen återges på så vis att en 

genom filmens ljudband passerande 
ljusstråle moduleras, antingen .genom 
att den genomlysbara arean hos bandet 
vanerar (»transversalmetoden» ) eller 

genom aU dess täthet varierar (» intensi· 
tetsmetoden» ) . 

Inom industrin kunna fotoceller an· 
vändas i ·säkerhetsanordning,ar vid ma· 

skiner där det ev. kan finnas farliga par· 
tier som arbetaren !kan komma åt. 

Vid en säd·an maskin kan man låta en 
ljusstråle täcka det farliga området -och 

Illär ·densamma brytes, stannar maski· 
nen. Andra .användningsområden, av 
vilka här endast ett fåtal kan nämnas, 

äro : tjuvlarm, rökkontroll , lj usmätning, 
färgsortering, räkning vid transportband, 
inspektion, sortering, reklam, kontroll 
av brännare etc. 

nder det sista året har Mullard kom· 
mit med en IllY typ av fotocell av robust 
konstruktion, '0ch små -dimensioner. Ett 

urval av de3Sa celler som äro avsedda 
för industrieHt bruk visas i fig. 3. På· 
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pekas bör att dessa nya typer ha mycket 
stor htodyta i förhållande till glaskol. 
ven än vad förhållandet är vid äldre 

typer av fotocelIer för ljudfilmsändamål. 

Denna egenskap gör dem mycket lämp. 
liga där utrymmet är li,tet och där man 

önskar en fotocell· adapter med små di· 
mensioner. 

För användning til lsammans med små 
linssystem har en miniatyr.cell ·av änd· 

typ fr amställts. Se fig. 4. 

FOTOELEKTRISKA 
MllLTIPLIKATORER 

I vissa fall, då man arbetar med små 

ljusintensiteter och i sådana fall dessa 

inte äro av oscillerande natur, är den 

enkla fotoemissiva cellen inte lämplig 

på grund av de svårigheter, som äro 
förenade med ,likspänningsförstärkare 

med hög förstärkning. Små lj us intensi· 

teter, som skola mätas, har man exem· 
pelvis inom astronomien, spektrometrien 

och inom många andra områden. För 
att fylla dessa behov har eIl1 mycket 

känsligare typ av fotoelektri sk cell kon· 
struerats, vilken bygger sekundäremis· 

sion, s.k. fotoelektrisk multiplikator. I 

en sådan cell kan en förstärkning på 
108 gånger erhållas. (Se fig. 5.) 

P å senare år har fotoelektrisk a multi· 

plikatorer fått vidsträcktanvän-dning då 
det gällt automatiska och halvautoma· 
tiska spektralanalyser och - kanske det 

mest intressanta - räkning av radio· 
aktiva partiklar och påvisande av radio· 
aktiv strålning. Den s.k. scintillations· 

räknaren består aven multiplikatorcell 

och en fluorescensskärm eller kristall, 

vilken, då den träffas av radioaktiva 

partiklar, ger uJ}phoy till m ycket svagt 

ljm, som påverkar en fotoelektrisk mul· 
tiplikator _om därvid avger el ktriska 

strömpuls r svarande mot ljusglimtar. 

na. Dessa pulser förstärkas och räknas 

genom lämpliga anordningar varvi,d in· 

f011nationer rörande radioaktivi tet, sön· 
derfall processer m,m. kunna erhållas. 

Denna teknik är inte .begränsad till par· 
tiklar, s åsom a· och ,B.strålnin g, utan 

lämpar sig också för mätningar av Y' , 

röntgen·, ultraviolett· och infraröd strål· 

ning, varvid lämpliga fluorescensskär· 
mar eller omvandlare användas framför 

fo.tokatoden. 

Påpekas bör att vid alla de nu nämn· 

da mätningarna av strålningsenergi, 

den fotoelektriska multiplikatorn endast 
täcker en liten del av spektrum ·och att 

det därför gäller att omvandla strål. 

ningsenergien till ljus aven våglängd 
som ligger inom cellens känslighetsom. 

råde. Vid mätning av a·, (3. ooh rönt· 

genstrålning möjliggöres detta genom 
användandet .av lämpliga flu orescens· 

material, vid mätning ·av ultraviolett 
strålning genom fluorescensskärmar el. 

ler bildomvandlare (se nedan) samt vid 

infraröd strålning genom ljusomvand. 

lare. 

F ig. 4. Fotocell av miniatyrtyp (fabrikat Mul· 
lard ). 



BILDOMVANDLARE 

I likhet med .Ij usel som kan fokuseras 
rned glaslin er kan el kt ronstrålar fo
kuseras med magnetiska el! r elek triska 
fält eller en kombination av bäda. D t 

är denna egen kap som tillämpas ' bild

omvandlaren. Fig. 6 vi ar två typer av 
bildomvandlare ; den ena med elektro
slaLisk fokusering och den andra med 
elektromagne ti . Vid an ändningen 
projicieras en optisk bild på fotokato
den, varvid elektwner frigöres från den
samma, motsvarande ljusfördeIningen i 
bilden. Dessa fotokatoder maste utgöras 
av myc,ket tunna "kikt, enär elektroner
na avgår från den mot~atta sidan, dvs. 
den sida som inte belyse . . Elektronerna 
från fotokatoden fokuseras sedan med 
hjälp aven eller flera elektronli nser och 
accelereras med spänningar på fl era kV. 
Elektronstrålen faller sedan in på en 
Huorescemskänn, som lyser upp på ett 
sätt som svarar mot tätheten i strålen. 
P å detta sätt reproduceras den infallan
de optiska bilden elektron i~t på fluore
scensskärmen. 

På senare tid har dessa rör kommit 
till användning som omv,andlare av in

frarött ljus tiII synligt ljus. Många appa
rater baserade på dessa bildomvandlare 
kom till användning under kriget: l.ex. 
anordningar för fordon, som osynliga 
kunde framföras i mörker, varvid for
donet hade infraröda strålkastare, ge
värssikten tillsammans med infraröda 
sö,~<arlj us, s.k. »snoop erscopes», etc. 

Inom industrin finnas möjligheter 
att, med h j älp av infra röda bildom
vandlare, sänka den nedre gränsen för 
den optiska pyrometrien ner till ca 
+350° C. De kunna även an vändas vid 
infraröd undersökning av film, och 
framför allt, använda tillsammans med 
fotomultiplikatorer ha de en viktig mis
sion att fylla inom den infraröda spekt
rometrien. Försök pågår f.n. med 
framställning aven liknande typ av rör 
för omvandling av ultraviolett I j us till 

synligt ljus. 

S'.rUDW~l AV SNABBA FÖRLOPP 

Vid stu.dium av mycket snabba rörelse

förlopp har man hittills vanligtvis an

vänt sig v två typer av kameror. Den 
ena av dessa är den s.k. trllmkameran, 
i vilken filmen lindas antingen på utsi
dan ·eller på insidan aven trumma, som 
r oterar med stor hastighet och bilden 
fokuseras via ett fast linssystem på den 
rörliga filmen. Med denna typ av ka
mera äro rivhastigheter på upp till 

200 meter/sek. möjliga. 
Större krivhas tigheter kan erhållas 

med den andra typen av kamera; den 
roterande spegelkameran, i vilken bil
den vi a en roterande spegeltrumma fal
ler in på den fotografiska plåten. På 
detta sätt kan skrivhastigheter från 350 
till 2 000 m/ sek. erhållas. Effektiviteten 
blir emellertid dålig vid de högre has
tigheterna. 

Bildomvandlaren ger nya lösningar 
på dessa problem, ty genom ·omvandling 
av Ijusstnllar till elektronstrålar, vilka 
ju kunna avbrytas, avlänkas och foku
seras i elektri f.ka eller magnetiska fält, 
kunna alla mekaniska delar slopas. 
Denna metod för fotografering med 
mycket korta exponeringstider har ut
arbetats av dr J S Courtney-Pratt vid 
universitetet i Cambridge. Om 'ljus ge
nom en smal spalt projicieras på bild
omvandlarens fotokatod i fo nn av ett 
smalt streck, kan man genom lämpliga 
avlänkningsspolar magnetiskt avlänka 
elektronstrålen så att ett koordinatsys
tem fås på fluorescensskärmen. På detta 
sätt lkan en tidsaxel erhållas till de fe

nomen som studems. Dr Pratt har med 
denna metod studerat förbränningen av 
explO'siva ämnen, vil'ka ha antänts haJ<

rOTOKATOD 
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Fig. 5. Fotoelektrisk multiplikator. 
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Fig. 6. PrincipielJ uppbyggnad av hildomvand· 
lllre med magneti k fokusering (över ·t) och 
elektrostatisk fokusering (nederst). 
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SLUTAR·PULSER HOGSP 

Fig. 7. PrincipieJI uppbyggnad av bildomvand
lare med speciell elektrod för »avklippning» 
av elektronstrålen . 

Fig. 8. Principiell uppbyggnad ay bildomyand
lare för röntgenbilder. 

om en spalt, som projicierats via en op
tik på fotukatoden. Strålen avlänkas 
magnetisJct på lämpligt sätt och förbrän

ningskurvan kan sedan fotogra,feras 
från fluorescen skärmen med en vanlig 
kamera. Sålunda har skrivhastigheter 
på upp ,till 10' m/sek. kunnat uppnås. 

En annan metod inom den ultrasnab
ba fotografien, vid vilka bildomvand
lare användes, är upptagande.t av en se
rie bilder på skärmen genom ,a,vlänk
ning av ,den elektroniska bilden, som 
elektronstrålen utgör, och mellan av
länkningarna sluta och bryta anodspän
ningen till röret genom lämpliga puls
arrangemang. Skä·nnen fotografer.as 
med en vanlig kamera. Fig. 7 visar en 
bildomvandlarc (fabrikat: MuUard), 
som har ett speciellt galler för »av
klippning» av elektronstrålen vid en
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Fig. 9. Fotografier tagna med bildomvandlare enligt Og. 7. Bildserien avser urladdningsför
loppet i ett elektroniskt blixtljusrör. 
l Elektrodernas uppbyggnad i blixtljusröret. 4 35 /-ts efter utlösning. 
2 l IlS efter utlösning. Exponeringstid 0,1 ,liS. 5 60 IlS efter utlösning. 
3 2 f'S efter utlösning (urladdningens maximum). 6 70-80 /-ts efter utlösning. 

gångsexponeringar eller serier av av
länkade bilder. Vid användandet av den
na bildomvandlare är det möjligt att er
hålla bilder med hög upplö lling tagna 
med exponeringstider på 10-9 sekunder. 
~otografierna i fig. 9 äro tagna med 
hjälp av en dylik omvandlare rid un
dersökningar 'av urladdningsfödoppet 
i ett elektronblixtrör. 

BILDOMVANDLARE FöR RÖNTGEN
BILDER 

Den sista typen av bildomvandlare, som 
här skaU behandlas, är fortfarande un
der utveckling. Detta rör är avsett för 
för&tärkning av ljus eller röntgenbilder. 
Principen för denna anordning, vllken 
visas i fig. 8, är att ,förstärka ljus genom 
den energi, som elektronerna erhåller 
genom sin acceleration i ett elektriskt 
fält. På detta sätt, och genom användan
det av de mest effektiva fotokatoderna 

och fluorescensmaterialen som f.n. kan 
erhållas, ka'l1 en teoret-isk energiförstärk
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ning på ca 20 gånger uppnås. Med tan
ke på det på fotokatoden infallande syn
liga ljusets karaiktär, och på fluorescens
skärmens ljusfärg, leder denna förstärk
ning till en ljusförstäl'kning på ca 100 
gånger. Denna förstärkning kan ökas 
genom elektromagnetisk reduktion av 
den elektroniska bildens storlek av t.ex. 
l :5, vilket bara detta leder till en för
stärkning 'pa ca 25 gånger. En sådan 

~ 
bild på fluorescensskärmen kan sooan 
förstoras optiskt 5 gånger till sin ur
sprungliga storlek med bara en mindre 
l j usförlust i det optiska systemet. På 
det nu nämnda sättet finns alltså möj
ligheter att se vad som är osynligt, inte 
beroende på att det är för litet eller för 
avlägset, utan beroende på .aU det avger 
ett ljus som är för svagt för att kunna 
uppfattas av ögat. 

KAMERARÖR FÖR TELEVISION 

Fenomenet fotoemission är också an
vänt i upptagningsanordningar för tele-

VISion. Den mest revo·lutionerande kon
struktionen, som gj orts inom detta om
råde under de ista 40 åren, är amerika
nen Zworykin's ikonoskop och emitro
nen, som konstruerats av det engelska 
företaget EMI. En nyare konstruktion 
är ortikonen. 

Både ikonoskopet och emitronen byg
ger på laddningsprinci'pen, vid vilken 
fotoemission sker från en mosaik av yt
terst små, från varandra isolerade ljus
känsliga element, under tiden mellan 
varje .avsökning_ Graden ·av emission i 
varje belyst punkt är ackumulerad i 
form aven positiv laddning. Denna neu
traliseras en gång varje bi'ldperiod i tur 
och ordning från de olika bildelemen
ten, när den .avsökande elektronstrålen 
passerar över dem_ 

I ett följand e nummer av POPU
LÄR RADIO kommer kamerarör 
för television ·a tt behandlas mera 
utförligt i en artikel av tekn. lic. 
Björn Nilsson. 

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

Radioteknisk 
o 

Arsbok 1952 

bräddfull med intressanta och 
vä.rdefulla artiklar av vårt lands 
förnämsta experl.er blir den sto
ra radiotelmisl(a nyheten i höst! 

e 
U ttöulluande »beräkningsartik
lar» om exempel vis transforma
torer, illtluktanser för radio
frekvenser, stabiliserade anod
spiinllingsaggregat och yideoför
stä rl;:are. 

• 
ö"ersiklsartiklar, bl. a. om mik
rovi'tgornas utbredning, halvle
dare i teleteknikens tjiinst ocl1 
om radioastronomi. 

• 
Konstruktionsbesln"ivningar, 
exempelds amatörsiindare mo
dell 1952, nybörjarens kortvågs
lUot tagare, ]wllverter för rund
radiobanden pä kortvåg ocl1 GOO 
W ultraljudgenerator. 

• 
Dessutom artiklar om service
instrument, om amatörerna och 
S-märlcningen, vidare dula för 
olika TV-system,- en -»radiotek
nisk lathund», ett 20tal nomo
gram m. m. 

N O R D I S K R O T O G R A V Y R 

~ ../ 
~----------------------~~ 
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" ÖR KON STRUKTÖRER 

~~Rationaliserade~~ mottagarekopplingar 

I Amerika är arbetslönema gan
sIm hög·a. En ra{likal prissänk
ning av ra{lioapparaterna har 
l'arit möjligt endast genom en 
långt gående rationalisering och 
förenIding av fabrikationen. I 
nedanståell{le artikel ges några 
exempel på hur amerilmnarna 
förenIdar sina mottagare för att 
de skall bli så billiga i tillverl,
ning som möjligt. 

I enklare rundradiomottagare kan man 
ofta genomföra radikala förenklingar, 
varigenom betydande besparing av ma
terial och arbete uppnås. I det följande 
t'kalI ges exempel på n gra knep, som 
tillämpas i en1klare amerikan"ka appara
ler. 

Vid genomgång aven amerikansk 
mottagar i lägsta priEkl a~sen kunde 
exempelvis konstateras, att den IEwa 
nä pänni n lT , no volt, som används j 

U A, möjliggör för korl-t ruklören att 
slopa alla skärmgallerkond nsatorer och 
-motstånd. Sbrmgallrel f tir alla rör lig
ger så lunda över sista filterkon densa
torn , som i allmänhet huntas med en 
kondensator på 50 000 pF. 

Bland andra finesser i apparat n läg
ger man märke till (jfr lig_ l ) det sätt 
pa vilket den negativa gaIIerförspän
ningen för styrgallret för blandarröret 
och för styrgaller l i MF-röret erhålles. 
,en om att oscillatorn svänger upp tår 

en negativ förspänning på galler l i 
blandarröret. Över ett motständ på 5 
Mohm och efter silning med en konden
sator på 50000 pF påföres denna spän
ning reglergallren (galler 3 i blandar
röret och galler l j MF-röret). Då dessa 
S Mohm är seriekopplade med 2 Mohm 
+ 0500 kohm i potentiometern, kommer 
endast 1/ 3 av den likriktade spänningen 
fram som förspänning. 

Ena dioden i ett ' rör 14B6 åstadkom

mer demoduleringen 000 alstringen av 
reglerspänningen. Filtreringen av reg

1407 
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'----------~>-+ 

Fig. L Principsr.hema för blandarsteg, MF-Heg och detektorsteg enklare amerikansk mol
tagare. (50 T = SO 000 pF) . 

ler vännin<Yen sker genom det n)'"s 
nämnda 2 NIohms mOlståndet och en 
SO 000 pF :kondensator. iodenarbetar 
med fördröj d reo lering ; dioden får ne
gativ förspänning genom d Il likriktade 
oscillatorspänningen hos oscillatorn. Ce
nom spänningsl darkoppIin gen på .5 
Mohm + 2 Mohm + 500 kohm mins
kas denna spänning till 1/ 15. r~ncla t 
blandarröret och MF-röret är automa
tiskt förslärkningsreglerat. Om man av

50 A 5 

I[}d 
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Fig. 2. Enkel brumkompensering i nätansluten 
mottagare. 

, tår från utomhusantenn och endast tal' 
emot med ramanlelln är övernyrning av 
förr ören uteslu lun. 

OSCILLATORSPOLARNA 

Oscillatorn är mycket enkelt uppbyggd. 
En 2-gangkondensator h ar plattor av 
olika form, så att paddingkondcnsalorn 
inbesparas. Vid serietillverkning är 
framställning aven dylik konden 'ator 
säkert inte dyrare än en vanlig. O-cilla
torspolsystemet är lindat på en 2,5 cm 
lång cylindrisk pappersstomme med dia
metern 0,8 cm. Över varandra i en ring 
av 5 mm tjocklek och med 5 mm ;bredd 
lindas tre skilda spolar. En spole L1 lig
ger som återkopplingsspole mellan chas
siet och blandarrörets (l4Q7) katod_ 
Spole L2 används som avstämllingsspo
le, dess kalla ände är förbunden med 
ohassiet ·och den varma med statorn på 
oscillatorns vridkom:lensator. Spolen L3 

är endast utförd med en ända fri och 
kopplas kapacitivt genom strökapacitan
ser till den avstämda oscillatorkretsen 
och galler l i blandarröret. Denna os
cillatorkoppling möj iiggör inbesparing 
aven särskild kopplingskondensator till 
g.aller l. 
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Spolarna verkar vara gan ka »billigt» 
utförda. Godheten hos de avstämda het
sarna, som äkert inte är särskilt hög, 
brukar därför oftast ökas genom svag 
återkoppling. I MF -delen finner man 
ofta en ganska egendomlig lednings
dragning. Försö.ker man att ändra på 
denna, får man ofta till straH en be
tänklig min~kning i förstärkningen eller 
också egensvängning. Ledningsdragnin
aen är nämligen ordn ad så, att man er
håller lagom positiv återkoppling för att 
fä upp förstärkn ingen. 

BRU. UWIUPENSERL"iG 

Endast slutröret 50A5 iir försett med ett 
katodmotstånd på 120 ohm, som ej är 
överbryggat med någon kondensator. 
Denna koppling möjliggör ookså en 
brumkompensaticm (jfr fig. 2). Anoden 
på slutröret fåranoospänning direkt 
frän laddningskondensatorn. Även om 
denna kondensator har 40 ,uF är inte 
silningen tillräcklig. Därför använder 
man som visas i fig. 2 ett motstånd på 

13 kohm tillikatoden på slutröret. Här
igenom påföresbrumspänningen i mot
fas oeh kompenserar bort brummet. 
Verkningssättet är följ ande: 

När en posi tiv halvvåg från nätbrum
met kommer in pä anoden, kommer "am
tidigt en positiv halvvåg på kal-oden. 
För st y rgall ret som ligger via 400 kohm 
till chassie, betyder detta en höjning 
av den negativa förspänningen. Denna 
höjning verkar emellertid i motsatt rikt· 
ning mot ,den nyssnämnda höjningen av 
anodspänningen genom brumspännin
gen, sa att nätbrummet vid riktigt val 
av mot~t Il d kompenseras. 

(Radio Mentor) 

Dubbeltrioder av typen 6J6, 
ECC40 och 6SN7 är mycket au 
vändbara rör bI. a . som slutrör 

amatörmottaga,re. 

Helt vis "t kan man inte räkna med att få 
någon särskilt hög effekt ur en dubbeltriod av 
typen ECC40 m.fl. Röret lämpar sig därför 
sj älvfallet inte för kvalitetsmoLtagare, som 
måste ha stor effektreserv, och i vilka man, 
för att kunna återge basregistret, måste ha 
slutrör, som kan ge ,betydande effekt. För 
enklare mo.ttagare för låg utgångseffekt och 

framförallt för kortvågsmottagare, som före· 
lrädesvis används för mottagning i hörtele fon, 
erbjuder dubbeltrioderna stora fördelar. 

En dubbeltriod, exempelvis 6J6 eller ECC40 
drar j u mycket liten anoJström, och ställer 
därför mindre anspråk på anodströmkällan än 
exempelvis 6V6, vilket möjliggör en betydan· 
de förenkling av mottagarens nätdel. I fig. 
1-3 visas några kopplingsvarianter med du b

beltrioder som utgångsrör. 
I fig . l visas ett schema, där man använder 

ena halvan som utgångsrör och den andra 
som LF·förstärkare. Data för kopplingen fin· 

Dubbeltrioder som slutrör 

+ 

TR 

~11[9:J 

Fig. 1. Dubbeltriod som LF· och slutrör. CI = 
C =10000 pF, C = 5000 pF, C =C = 50 .uF,2 3 4 5 

25 V el.-Iyt. R1 = Ra=l Mohm, R2 = 200 kohm, 
R4 = 2 kohm, Rs = 900 ohm. Belastn.-imp. = 
11 kohm. 

Fig. 2. Dubbeltriod som slutrör, elektrodsyste· 
men parallellkopplade. C

I 
= 10 000 pF, C2 = 

3 000 pF, C3 = 50 I"F, R I = 800 kohm, R2 ~' 435 

ohm. Belastn,-imp.=7,5 kohm. 

nes i fig .-texten. Utgångseffekten är ca 1/ 4 
watt, vilket kan många gånger vara tillräck
ligt. Om man slopar shuntkondensatorn C4 er
hålles kraftig motkoppling. Vid full utstyrning 
av systemet får man räkna med en distorsion 
på 8,5 Ofo. 

Om man vill ha större utgångseffekt kan 
man koppla de två triodsystemen parallellt, 
sd att man får ett utgångssteg en!. fig. 2. IVIan 
kan också koppla dem i mott,aktkoppling en
ligt fig. 3. I båda fallen blir utgångseffeklen 
någorlunda densamma, men distorsionen j det 
mottaktkopplade steget blir inte högre än ca 
l Ofo, medan den i det parallellkopplade fallet 
är betydligt större. 

De anförda värdena gäller för ECC40. För 
schemorna i fig. 2 och 3 kan man också an
"linda 6J6. (Radio Ekko) 

~TR 

Fig. 3. Dubbeltriod som mottaktkopplat slut
steg. C =C = 10000 pF, C =2000 pF, C4 = I 2 3
 

j 2 a
25 ,uF, R = R =1 Mohm, R =550 ohm. Be
lastn.-imp. = 30 kohm. 

H ö ste n s radiotekniska nyheter: 

l Radiotekni sk 2 Radioteknisk 3 Radiolexikon 
År sbok 1952 Uppslagsbok del 12 -13 
Med artiklar a v !Je taende yärd e Oumbärlig för yurje radiolekni Sista banden i detta radiatek
uv vårt la llds förnHm sta experter kel', seniceman och amutör. 100- l1iska s(andard,·erk. Omfattar 
på området Konstruktionsbe· tuls schemor och diagram, berii!;: uppslagsord från S- ö. 
skrivninga r för sända rama törel' niogsformler och d iagram täc NORDISKoch amatörbyggare, nomogram kande hela det radiotekniska om
m. nI, rådet. ROTOGRAVYR 
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Televisionsmottagare 

för allström 


Av ingenjör Lennart Bjurström 

I detta nummer fortsätter nu 
förf. sin genomgång aven mo· 
dem t~levisionsmottagare. Hä.r 
genomgås radiofrekventa delar, 
detektorkoppli.l1garna, videoför
stärkarsteget och ljudkanalens 
LF-del. 

I de tidigare artiklarna i denna kon
struktionsbeskrivning har genomgåtts 
televisionsapparatens mera renodlat te
levisionstekmiska enheter, synkronise
ringsenheten, högspänningsaggregatet 
ooh bildröret. När man har fått dessa 
enheter att fungera tillfredsställande, är 
tiden mogen att övergå till ,apparatens 
mera radiotekniskt betonade enheter, 
som har till uppgift att ta emot, förstär
ka och ,demodulera ,de från stationen 
kommande bärvågorna för bild- och 
ljudkanalen. 

Som framgick av blockschemat i fig. 
l (i nr 7 / 195l)omiattar televisions
mottagarens »radioenheter» ,dels ett 

bredbandigt HF-steg, ett blandar - och 
oscillatorsteg och därefter tvil skilda 
mellanfrekvensförstärkare, en för hild

delen och en för ljuddelen, därefter en 
dioddetektor för bild io-nalen och en 
FNI-detektor för ljudsignalen. F rån de
tektorn för bildsignalen p iifö res spän
Jlingen en bildförstärkare, videoförstär
karen, och från FM-detektorn på föres 
signalen ett LF- och sluts teg, som matar 
högtalaren. 

PRL~CIPSCHEMAT 

I fig . 25 visas televisionsmottagarens 
principschema. Rören VI och V2 ingår i 
mottagarens HF-steg i en kaskodkopp

lad förstärkare. ästa rör, Vs, en dub

beltriod, ingår i blandar- och oscillator
steget; vänstra triodhalvan används som 
blandarrör och den högra som -oscilla
torrör. De följ ande rören V 4 och V 5 och 
V6 utgör bilddelens mellanfrekvemför
stärkare; därefter följer V7, en dubbel
diod, i vilken ooa dioden utgör bildde
tektor och den andra diod för fixerinO"b 

av svartnivån. Slutligen ingår i bildka
nalen rör Vs som bildförstärkarrör. Rö
ren V9 och VIO ingår i mellanfrekvens
förstärkaren för ljudet, åtföljd aven 
FM-detektor Vu och slutligen ett 'kom
binerat LF- och slutrör för ljudkanalen 

12 ' Pentoddelen i V12 utgör slutröret i 
lj udkanalen ooh levererar effekt till höo-b 

talaren. 

HF-STEGET 

F rån antennen, som förutsättes uto-öras 
b 

aven dipol eller folded dipol (se mera 
om antennanläggningen i nästa num
mer), ,kommer signalspänningen in på 
ignalkretsen Llol och L102. L10lanpas

sar mottagarantennens relativt lågohmi
ga impedans, ca 300 ohm, till galler
kretsens mera högimpediva kret '. För 
att få tillräckLig bandbredd i denna 
krets (televisionskanalen omfaltar en 
bandbredd på nära 7 Mp/s) , är den 

dämpad med ett motstånd Rl01 ' 
Det kaskodkopplade HF-steget med 

rören VI och V2 har en del intressanta 
egen~kaper, ,bl.a. mycket låg brusnivå, 
som är särskilt välgörande i en televi
sionsmottagare med dess stora band
bredd. Den kaSikodkopplade HF-förstär
kare, även kallad »Wallman-förstärka
ren» angavs 1948 av H Wallmani. I 

denna förstäl1kare ingår dels ett triod
kopplat rör 6 AK5 samt ett rör 12 AT7; 
det senare kopplat s-om gallerj ordat för
stärkarsteg. Motstånden Rl03 resp. R l04 
utgör 'katodmotstånd, avkopplade med 
kondensatorn CI03 och CI05' Strömmen 

genom V2 flyter genom katodmotstån
det RI04 via LI03 ·och L102 till jord, var
vid spänningsfallet ö~r R104 används 
för att erhålla Q1egativ gallerförspän
ning för V2 (resistansen i spo).arna L103 
och L102 kan försummas). Induktansen 
L104 (sespolta,bell) är avstämd med ut
gångskapacitansen för VI och ingån s
kapacitansen för efterföljande rör V2, 

till frekvensen 64,7 Mp/ s, dvs. i mitten 
av televis ion-skanal 3. På grund av det 
gallerj ordade ,stegets m yoket Iklo'ohmiga 
ingångsimpedans är avsläm ningskurvan 
mycket bred, o ·h värdet på L104 är där
för inte all kritiskt. 

InduJctansspolen L103 (se spoltabell) 

'WALLMAN, H, MACNEE, A B, GAD 
DEN, C P: A Low Noise Amplifier, Proc TRE 
1948 juni, s. 700, 
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Fig. 25. Principschema för tel c\'isionsmollagarens 

»radiocha"i,) (chassi Il. 


STYCKL1STA R =R 3,9 k, 0,5 W = 10 pF ker129 144 = Cll1 = C144 
R l01 = R106 =R 152 = R.153 = R I30 = 3,3 k, 0,5 W CU2 = CU S= CJ40 = CI47 = 

=10 k, 0,25 W R131=Ri:12=18k,2W = 5--30 pF (Philips) 
= R = 330 D, 0,5 WR102 R105 = R10S = R 136 = m C114 = C120 = C121 = C126 = 

= R13S =2k, 0,5 W RJ37 = 56 k, 0,5 W =CI27 = CI31 =R I34 = C142 = 
R10S = R104 = R107 = R145 = 22 k, 0,5 W = 220 pF ker R140=
 

= SOOD, 0,5 W = 33 k, 0,5 W 3,3 pF ker
R 143 Cu 5 = 

R109 = R1 22 =R141 = 4,7 k, R = 0,5 M pOL log. Cm = 150 pF kerHO 
0,5 W R 0,15 M, 0,5 W 0,1 [tF ppr14S = CI32 = C133 = 

R llO = R114 =R11ö = R 119 = R L ;0 = 39 k, 0,5 W C134 = 12 pF ker 

= R 121 = R I23 = R125 = R 151 = 47 k, 0,5 W CI30 = C138= CI40 = 30 pF 
= 1 k, 0,5 W C = 5- 30 pF (APC-trim) ker101 

30 k, 0,5 W = (109 = CI37 = 40 pF kerR1U = C102 C10G = C10S = 


:R 1l2 =R126 = 6,8 k, 0,3 W = CII0=CI17 = ( US= C14 = 25,aF, 450 V 

R113 = RJ20 = 47 D, O,J W = C = C C = C1:;1 = 47000 pF ppl'
J19 122 = 

I23 CI60 = 
R11U =1,5 k, 0,25 W = C124= CI25= CI28= C152 = 50 ,uF, 25 V 

= R , = 50 k pot. kol. = C = Cm = 10000 pF pprR U7 u C130 = CI39 = uo 
R124 = RI35 = RI39 = 180 D, = C141 = C143= C14 9 = DComtom 12 st. l 500 pF ker 
. 0,5 W = l 500 pF ~Iim för avkoppling av glödtrll.

RI27 o-= R140 = 0,68 M, 0,25 W C103= CI0~ = 10" = C107 = darna. Se fig. 25 t.h. 

R,1 2S= RI42 = RI47= 0,22 '\1, 500 pF ker Drosslar och induktansspo·C135 = 
O,SW 22 pF ker lar se spoltaLellen (tab. 1).Cll0 = 

Spole Induktans ."H Antal varv Tråd Spolstomme Anm. 

-15 v 

är en neutralisering5drossel, som neu
traliserar galler-alnodkapacitansen i V l, 
ca 1,2 pF, för ,det triodkopplade 6AK5. 

Dess värde är emellertid inte heller kri
tiskt, varför man inte hehöver befara 
att få någon instabilitet, även om L103 

inte skulle s tämma exakt. L105 Gom ing{lr 

i anod kretsen på V2, ger med utgångs
kapacitansen för V2 och ingångökapaci
tansen för blandarröret, V3, resonans 

vid frekvensen 64,7 NIp/s, dvs . i mi tten 
på det överförda frekveJl50mrådet. Som 

sync~ har varken Ll04 eller LIDS nagon 
speciell avstämningskondensator : efter
följ ande rörs ingangs.kapacitans fIlnge
rar som .kondens,ator i avstämningokret
sen. Avstämning till resonansfrekven~en 

L101 
0,3 5Ll02 

LIDS 6 .31, 

0,7 7Ll04 
0,3 4L105 

LIDO 6 34 
1.5 4Ll07 
1.2 9Llos 

LIDO 428,5 
L 0,2 4uo 
L 1U l 7 

8 40U 2 
L Il3 l 7 
L 1J4 7 37 

1,7 13LI15 
Lus 355,6 

5,6 .35LI17 
Lus 3,75 20 

3,75 20LJ19 
DR 101 1000 
DR 102 60 
DR 103 145 

DRI04=DRI05 
DR I06 1000 

2mm 
2mm 

0,35 mm 
0,35 mlll 

0,35 mm 
0,35 mm 

lmm 

0,35 mm 
0,2 mm 

0,2mm 
0,35 mm 

0,.35 mm 

0,35 mm 
0,35 mm 

0,35 mm 
0,3mm 
0,3mm 

0,55 mm 
0,55 mm 

}luftlindade 

Philips 
Philips 

trol ilulbul t di am. 12mm 
Philip.
Philips 
Philips 

Philips 
Philips 

Philips 
Philips 
Philips 
Philip., 
Philips 

med järnpulverkärna 
med järnpulverkärna 

Se text 

}l 

}se text 

}se text 

Prahn 

Se text 

Prahn 


sker med hjälp av induktanserna6 rör

liga kärnor. 

BLAI\DARE- OCH OSCILLATOR

STEGET 

I mottagaren tillämpas triodblandning. 
Som blandarrör utnyttjas ena triodhal

van i dubbeltrioden V3' Oscillatorkret

sen (Ll07 , CUl' C112, C1J3 ) avstämmes 
med hjälp av C113 till frekvensen 78,45 
Mp/ s, med.an finavstärnning sker med 
hjälp av CU2 ' Data för Ll07 , återfinnes i 

spoltabellen. I anodkretsen på blandar
röret ingår en innuktansspole L106, som 

tillsammans med utgångskapacitansen 
för blandarröret och ingång5kapacitan
sen för första MF-röret (V4 ) ger reso
nans vid mellanfrekvensen 11,55 Mp/ s. 
Dessutom ingår i gallerkretsen på V4 en 

På samma spoJstomme, avstånd mellan lindningarna=2 mm. en sugkrets, Ll08 , <som har till uppCJJ5, 

J8:fJ 

l 
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gj fl att spärra oscillatorfrekven en, så 

att denna iut · kommer in på MF-delen, 

var" rör i anlJ al fall skulle bli blockera· 

de, g 11 0m att o 'illalorspänningen kom
mer in med h ög nivå. 

:\IF-För~S'NRKAREN FÖR BILD
DELE ' 

Mellanfrekvensf" 'm ärtkaren för bildde

len består av r ören V4, V" och Vo' De 

avstämda kretsarna, som ing r i ·denna 
del, är »stagg red tuned», el vs. sidav

stämda på ett -ådant sätt, att en tillräck

ligt bred resonanskurva erhå lles för hela 

förstärkaren. LIOB är som 11 Y.~ 5 nämnts, 

avs tämd till 11 ,55 Mp/ s . För att få till

räckl ig bredd hos resonanskurvan för 

denna krets, är ett parall limotstånd 

R ll2 på 6,8 kohm inkopplat över kret
sen. Ll09, som ger resonan~ med rörka
pacitansern a fö r rören , ,, och avV3 

stämmes till 12,72 Mp/ s, kretsen däm· 

pas med mOhtåndet RllO på 1,2kohm. 
L112 i anodkretsen på Vö avstämmes till

sammans med kapacitanscl'ua för rören 

Vs och V6 till 15,5 Mp/ s, vanrid kretsen 

dämpas med paralIellresi.stansen R[22 på 
4,7 kohm. Slutligen avstämmes L114 i 

anod!kretsen på Vo tillsammans med ut

gångskapacitansen för Ve och ingångs

kapacitullsen för di oden t ill frekvemcn 

]4,0 Mp/ . Denna si la b el ' dämpas 

dels av diodernas belas tnin g samt av 
parullellmo t~ tånde t R!26 = 6,8 k ()hm. 

För att förhindra att Ijud-MF·sväng

ningarna skall komma in på bildröre t, 

måste man anordna sär "kilda pärrfil

ter, ·som undertrycker ljuclmellanfrek

ensen. Detta sker m ed hjälp av spärr· 

fiilerna LIlI , Cm i gallerkretsen p å Vo 
och L113, C127 i gallerkretsen på Vo' Bå· 
da d sa spärrkretsar är avst ~imda till 
,bild-MF·frekvensen, dvs. 10,7 p/ s. 

Dessa två spärrkretsar gör ett »hål» i 

frekvens'kurvan för ·bild-MF-delen. Spol

data för samtliga i MF·d'elen in gåend e; 
induktansspolar återfinnes i spoltabel. 

len. (T ab. 1. ) 

Induktansen Ll09 som t illsammans 

med rörkapacitanserna i V4 och Vs (se 

ovan ) är avstämd till 12,72 Mp/ s och 
är utformad som en tr ansfo rmator med 

en sekumlärlim:lning L IIO , som kopplas 

till ingången av bild-lVIF-delen. Bild-MF

spännin gen förstärkes i en separat MF
förstärkare ( rören Vo och VI0 ) . Se ne

dan. 

I MF·delen för bilden ingå r kontrol

ler fö r ökning eller minsk'oing av käns

ligheten . Des-s a två kontroller är inkopp

+ -----<1 t 180 

"r----3> 

lade ~om spänning delare och ger nega

tiv fÖr5pänning för tvcl av .MF -rÖren. 

Denn a ena kontrollen, R11 7, är avsedd 

för grovinstälJ.ning av lämplig kontrast

nivå, medan den anDra, som är tillgäng

lig f rån apparatens fr amsida R u s, ä r 
avsedd för f injustering av nivån. RJ17 

inställes en gång för alla i lämpligt läge. 
Rll S användes för att efter j u tera kon

tras ten eller känsligh eten, så att en 
lämplig kontra3t {ör bilden erhålles, vid 

.den vid tillfället rådande belysn ingen i 

den lokal, man h ar apparaten upp

ställd i. 

BILJ)DETEKTORN 

Likriktning av bildsignalell sker i högra 

diodhalvan i duhbeldiodcl1 V7• Likrik 
tarkretsens frek venskur va korrigeras 

dels med en shuntlänk DRlo2 och dels 

med en seri elänk DRI03 ' DR103 är av
stämd till resonans med ingångskapaci. 

tansen fö r Vs' För att förhindra att däm
pade svängningar skall uppstå vid myc

ket höga frekven r, är drosseln däm
pad med ett motstånd RJ:JO. Över belast

ningsimpedansen för dioden RJ~9+ 

DRl o2 uppstår en bild i·gonal, vars utse
ende framgår av fig. 27. Sv.artn ivlln dvs. 

nivån SI i denna figur, ,kommer givet
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vis att bli beroende av amplituden hos 
den signa1spänning, som inkommer på 
detektorn . Om nu inte bildenG 'Svart
nivå på något sätt fixerades vid en viss 
nivå, skulle en ändring av signalspän
ningens amplitud ex_ genom fading eller 
genom justering av mottagarens käns
lighet med kontrasllkontmllerna medföra 
en ändring .av helysningen i bildens 
svarta delar. Därför är det nödvändigt 
att på något sätt införa en fixering av 
svartnivån i mottagaren, så .att denna 
blir o'beroende av den inkommande sig
nalensamplitud. 

Detta sker med hjälp av vänstra diod
halvan i röret V7' Verkningssättet, som 
bättre torde framgå av det något om
ritade schemat i fig. 26, visar, hur man 
som negativ förspänning på »bild-dio
den» anlägger enlikspänning, somerhål
les över spänningsdelarna R12S, R127 • Som 
bekant är 25 % av amplituden i bild
signalen reserverad för synkroniserings
pulser. Om man -därför som negativ för
spänning på bilddetektorn ,anlägger en 
spänning, som motsvarar 75 % modula
tion = svartnivån kommer tydligen man 
alltid att få svartnivån att motsvar.a 

spänningen °oberoende 1IIV signalspän
ningens amplitud. Med de .angivna vär
dena på R128 resp. R127 (jfr fig. 25) er
hålles korrekt förspänning för bildde
tektorn i V7• 

BILDFöRSTÄRKAREN 

Den från detektorn el'hållna bildsigna
len har inte tillräcklig amplitud för att 

Fig. 26. Omrita t schema för mottagarens Lild
de tektor. 

:I-YY:J" 

-r 

~" ,\"" :::....•
'\ '."', ' .~
 v 

- ~ t; 

Fig. 27. Fixering av svartnivån. 
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påföras bildröret direkt utan måste för
stärkas i ett fÖI'Stärka,rsteg. Detta sker 
i röret Vs, som är att betrakta som en 
likströmsförstärkare. K·atodmotståndet 
R133 för detta rör är överbryggat med 
en kondensator C3:)' Vid höga frekyen
ser förorsakar denna en ökning av för
stärkningen, vilket kompenserar för för
stä1rkningsförlusten på grund av ströka
pacitan5er i anodkretsen. I ,bildenheten 
ingår som nämndes i förra artikeln, en 
drossel för att ytterligare 'kompensera 
för frekvenskurvans fall på grund av 
bildrörets shuntkapacitans. Med del1Jla 
drossel erhiilles en frBkven~kurva, som 
är rak upp till 4,5 Mp/s, vilket är till
räckligt för att man 'Skall få med alla 
fina detaljer i bilden. 

LJUDK<\NALEN 

Som nyss omnämnts uUaO'eg över andra 
avstämda kret'sen i bild- iF-fö rstärkaren 
ljudkanalens lVIF-spänning via den av
stämda kretsen med L109, som utformats 
som en transformator med en sekundär
lindning på L11o' Spänningen påför 
första MF-steget i ljuddelen, v.ars in
gångskrets är aYstämd till 10,7 Mp/ s 
med hjälp av en induktans L115• Denna 
spole skall ·ha relativt låg induktans ca 
1,7 pH, vilket är nödvändigt med hän-

Fig. 28. Chass i nr l sett underifrån. Observera skännplåtarna. Beteckningarna korrespond erar 
med principschemat ; fig. 25. 

syn till 'att Lno ligger i serie med L115

Mellanfrekvenstransformatorn i 1VIF
steget i li'uadelen Ll1o , L117 är likaledes 
försedd med en MF-transformator av
stämd till 10,7 Mp/s. För att få tillräok
lig bandbred-d är MF-transformatorns 
båda sidor dämpade med dämpnings
motstånd. Kopplingsfaktorn i transfor
matorn ~kall vara omkring 1,4 'oeh för
stärkningen som kan uppnås i steget är 
av storleksordningen 30 gånger. Hur 
MF-transformatom är anordnad prak
tIskt visas i fotografierna fig. 28; lind
ningsdata återfinnes i spoltabellen (tab_ 
l). Utförligare uppgifter i nästa num
mer. 

Det andra MF-steget är försett med 
en drossel i anodkretsen DR106 ; spän
ningen till FM-detektorn uttages vla 
kondenlS atorn C142

I\IF-DETEKTORSTEGET 

Det ktorn innehåller ett rör EQ30, vars 
verkningssätt tidigare beskrivits i P O
PULÄR RADIOt, varför en genom" ng 
av principen kan vara onödig här. Ka
rakteristi3kt för denna detektor är att 

l Fasaetektorn, ett nytt slag av detektorrör för 
FM-mottagare. POPULÄR RADIO 1950 nr 9, 
s. 281. 
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MF-signalen påföres två skilda styrgal
ler i röret, varvid d båda avstämda 
kret ama skall vara avstämda p spe
ciellt sätt. Hur dessa avstämda krelsar 
skall inj usteras framgår av ett senare 
avsnitt om mottag arens t r imning. 

Ljuddelen skall ha en känslighet mätt 
från ingångsklärnmorna på antennen av 
250 flV för 7 V på galler 3 i FM-detek
torn. Beträffande lågfrekvensdelen är att 
märka att en kondensator på 330 pF 
bör paralleUkopplas över volymkontrol
len, detta för att uppnå den nödvänniga 
sänk'll~ngeno av diskanten, som hänger 
samman med moduleringssättet på sm
darsiaan. På sändarsidan utsändes näm
ligen högre frekven.,er med högre nivå 
efter en viss frekvensku rva . Vidare bör 
en kondensator på 33 'pF kopplas paral
lellt över ingåJngen på ECL80 för att 
förhindra HF-spänning från att nå gall
ret på trioddelen i detta rör. Trioddelen 
arbetar som LF-förstärkare medan pen
toddelen arbetar som slutrör. I övrigt 
är denna ,del av mottagaren utförd på 
ordinärt sätt. En viss motkoppling er
hålles genom motståndet' RH 8, som för
,binder anoderna i slutrör och LF-rör. 
Något katoomotstånd behövs inte, då 

Fig. 29. Chassi nr l sell ovanifrån. Beteckningarna korresponderar med principschemat, fig. 2.5. 

Ramen: 65X45XlO cm. 
Chassi l: 45 X 20 cm 
Chassi 2: 45X20 om 

Chassi 3: 45X 10cm 
Chassi 4: 45 X 10 cm 

I nästa artikel genomgås lindningen av spolar
na och ledningsdragningen i apparaten. Vidare 
återges i närbilder några mera komplicerade 
enheter. Apparatens justering och trimning 
genomgås också i detalj. 

(Forts.) 

gaIIeclörspänningen uttages från den ne
galiva förspänning, som erhålles från 
nätdelen. Då LF-steget skall ha min,dre 
negativ förspänning än ~lutröret, som 
skall ha -25 V, är det fölTa rörets gal
lerkrets försett med en spänningsdelare, 
som tar ner spänningen till lämpligt 

ärde. 
Vi har nu gått igenom schemat från 

antenn till hildrör re-p. högtalare. Här
till är nu endast att anmärka att vissa 
;]IV rören olödtrådar måste avkopplas 
till j ord på det sätt som antyd längst 
till höger på principschemat i fig. 2-. 
Vidare måsleandra röret Vi förse med 
högfrekvensdrosslar, DR104 och DR105 , 

s spoltabellen. 

ClL4.SSIEM t\TTEN 


POPULÄR RADIO ha,r fä tt en del för 

frågningar beträffande måtten på tele

visionsmottagaren chas i, som inte an

gavs i fig. 2, s. 16 i nr 7. Modellappa

ratens mått är följ ande : 


Förenklad kaskodkoppling 

Den av professor Wallman utvecklade och be
skrivna förstärkaren den s.k. »Wallman-för
slärkaren» eller kaskodkopplade förstärkaren, 
har vunnit mycket vidsträckt utbrednina i 
amatörkretsar. Den har också visat sig erbju
da betydande fördelar, framförallt vid mycket 
höga frekvenser där dess brusfrihet kommer 
mycket väl till sin rä tt. Denna fö rstärkartyp 
har också använts i P OPULÄR RADlO:s 
konstruktion, televisiOIlEmottagare för all
ström. 

I 1> Q». augusti 1950 antydes en förenk
ling av Wallman-förstärka rcTI där man i stäl

let för att använda ett 6 K5 och ett 6J6, som 
i den urspru ngliga Wallmansb varianten har 
övergå tt till att använda en dubh..!inod 
6SN7. I den i »CQ» angivna varianten, som 
påSlås fungera utmärkt , ingår som nämnts "n 
dubbel triod 6SN7. För~tärkning på ca 4·0 
till 45 gånger erhölls och ett på tagligt mindre 
brus än med pentod kunde påvisas. 

Likaså antydes att man kan använda exem
pelvis dubbeltrioden 12 A T7, varvid även 
automatisk förstärkningsregl ering kan tilläm

pas. Beträffande uppbyggnaden lovngt gäl
ler att man måste välja HF-drosseln så, a tt 
den är effektiv vid den lägsta frekvens, som 

] 


Fig. J. Principschema för förenklad ka , kod
koppling. 

används, och att den har en rimlig verknin g. 
gJ"ad vid den högsta frekvensen. Givetvis mås
te man iaktta nödig försiktighet så att man 
inte får icke önskad återkoppling i förstärka 
ren. Risken är givetvis lika stor i denna 1)' P 

av förstärkar~ . som i en »vanlig» HF-förstär

kare. 
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Den kompletta grid-dip-metern klar för aktion. 

De flesta ,amatörer -ha väl tillgång till 
åtminstone något instrument att mäta 
likströmmar och spänningar med. Där
emot är det i de flesta fall klent beställt 
med möjligheterna att enkelt mäta upp 
resonanskretsar av olika slag. Labora
toriemässigt utföres väl . oftast dylika 
mätningar med hjälp aven Q-meter, 
men ä'nnu lär väl ingen amatör ha givit 
sig på att konstruera en dylik. Som ti
digare antytts erbjuder grid-dip metern 

goda möjligheter att utan allt för stora 
kostn'ader lösa detta problem åt amatö
ren, och fråga är om icke detta instru
ment är det - näst ett hyggligt univer
salinstrument mest användbar.a 
hjälpmedel en amatör 'k,an skaffa sig. 

Det instrument som beskrives nedan 
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Amatörhyggd grid-dip-met€r 


har tilJ.kommit med tanke på ,att använ
das V'id byggande aven .amatörstation 
och på grund härav har flera av de syn
punkter, som varit vägled,ande vid val 
,av frekvensområden etc. Hi tt en speciell 
amatörbetoning. Intet hind'r,ar emeller
tid att frekvensområdena modifieras att 
möta andra krav än de uppställda. De 
synpunkter som varit vägled·ande vid 
konstruktionen kunna sammanfattas så
lunda: 

Apparatens totala frekvensområde 
:;.kall sträcka sig från cir:k.a 1,75 Mp/ s 
oc-h uppåt så långt oscillatorn kan brin
gas att svänga. Spolarna utföras efter 
»plug-in»-system och utformas så att 
a.:opjJling mellan dem och ,andra kretsar 
Iilu kan åstadkommas. Genom förstan
di g uppbyggnad ,avavstämnil1(T;-;kretsen 

kan d noIlkapaoitans nedbringas till 
ett ~ltdant värde ·att det frekvensområde 
som täckes med varje spole kommer att 
sträcka sig från den lägsta frekvens'en 
till en något mera än dubbelt så hög fre
kvens, dvs. frehensförhållandet blir nå
got mera än 2: L Lindas sedan spolarna 
så att ett amatörband faller nära lägsta 
frekvens kommer de tta område ,att täcka 
,alla frekvenser upp till nästa amatör
band. Med ett mindre frekvensförhål
lande erhålles bättre inställnings- och 
avläsningsnoggrannhet men den nog
gnannhet kalibrering och användning 
medgiver motiver.ar ej det större antal 
spolar som då måste lindas. Å andra 
sidan bör ett större frekvensförhållande 
icke eftersträvas emedan g.allerström
men varieMr kraft~gare menan 'högsta 
och lägsta frekvens ju större frekvens
området är. Dessutom försämras fre
kvenskalibreringen påtagligt vid större 
frekvensförhåHanden. 

Instrumentet skall också vara lätt 
transportabelt och måste -alltså förses 

med inbyggt nätaggregat. Med den va
rierande ,användning man kan ha av det 

bör det icke under några omständighe
ter kunna förors-ak,a beröringsfara och 
sålunda är allströmsutfÖ'rande av nät
aggregatet uteslutet, trots aH avsevärd 
besparing i vikten skulle tkunnat ernas 
med detta utförande. 

En annan vanlig svårighet vid ama
törbyggnad är att man maste skaffa vis
sa specialdet,aljer. I modelJ.apparaten 
har endast spohtommarna mil ;: t utföras 
av speciellt material, vilket dock ej är 
svåråtkomligt men det måste svarvas. 
Ä ven nättransformatorn är litet speciell 
men den kan varje händig amatör själv 
linda på samma sätt som gjorts i mo
dellapparaten eller den kan specialbe
ställas. 

PRII\CIPSCHEMAT 

Av principschemat i fig. l fr.amgår, att 
apparaten är ganska enkel. Endast elt 
rör, ett 6C4, erfordras. Nätaggregatet 
är av konventionellt utförande,och för 
att hå.JI.a nere dimensionerna på nät
transformatorn har en selenJ.ikriktare, 
L r , använts för likriktningen. Anodspän

ningen sil8'3 i filterläniken CZ - R2-C'1 
och påföres, då S2 är sluten, rörets anod 
via motståndet R3• Till rörets anod och 
galler är svängningskretsen L-CQ-CJO 

ansluten via kondensatorerna C7 respek
tive Cs. Dessa måste vara av tkeramisk 

typ , helst av »knapp»-form så att led
ningslängden mellan röret och avstäm

ningskretsen kan göras så kort som möj
ligt. 

Att hålla ledningslängden nere är av 
speciell betydelse för att få röret att 
svänga på högsta möjliga frekvens, 
samtidigt som de oundviklig.a strökapa
citansernahållas små. Enligt fcabrikan
tens uppgifter skall röret 6C4 kunna 

http:motiver.ar


Av C O Hedström, SM 5 AKQ 

I en artikel i POPULÄR RADIO 
nr 9, 1950 presenterades grid-dip 
metern och dess mångsidiga, an
vändningsmöjligheter för såväl 
lahoratoriearhete som för hruk 
vid amatörhyggnad av olika ra
diotekniska anordningar påvisa
des_ I nedanstående artikel kom
mer en amatörhyggd version av 
detta behändiga instrument att 
beskrivas. I samband med bygg
nadsbeskrivningen diskuteras ut
formningen av olika, detaljer av 
kopplingen och slutligen ges an
visningar för kalibrering och an
vändning av instrumentet. 

svänga upp emo,t 250 Mp/ s och detta 
understryker vikten av korta ledningar. 
Modellapparaten svä'nger upp till 190 
Mp/ s, .där den slubar att svänga utan att 
vridkondensatorn urvridits helt. Orsa
ken till detta är förmodligen aU ol:iikhe
tema i ingångs- och utgångskapaoitans 
hos röret förrycker återkopplingsförhål
landet. En likartad effekt kan iakttagas 
på det Jägsta frekven50mrådet, men här 
torde det vara det låga Q.värdet hos 
spolen som inver.kar, och efter ett fler
tal försÖ'k kom förf. fram till den spole 
som ,angivits i spolt abell en. 

GallerläC'kan R4 på 15 kohm är nor-

Fig. l. Grid·dip·me terns principschema, 

Fig. 2. Grid-dip-metern med 
frontpanelen borttagen. 

malt~nsluten till katoden via instru
mentet ooh telefonjacken J. Förenin <Ys
punkten mellan gallerIäokan och M är 
aVlkopplad för högfrekvens med konden
satorn C5• För att ,användningen som 
monitor ooh heterodynosciUator ej skall 
påverkas ,ogynnsamt bör kapacitans hos 
C5 ej vara större än 500 pF. 

Inkopplas en hörtelefon till j,acken 
kan svävningstonen från en ,annan svän
gande krets ,avlyssnas. Hörtelefonens re
sista'ns, ca 4000 ohm, !kommer att ligga 
i serie med gaUerläckan vilket påverkar 
frekven6en, dock 1't o'betydligt att det 
saknar betydelse. 

Kopplas i stället för hörtelefonen ut
gången från en lågfr~kvensförstärkare 

eller tongenerator ,till telefonjaoken kan 
oscillatorn gallermoduleras. För ,att er
h Ila tilhäoklig modulationsgrad lägges 
i så tall lågfrekvensen över motståndet 
R5• För att den lågfrekventa spännings

STYCKL1STA 

C
I 
= 0,01 ,uF, 3500 volt 
= C = 2 X 16 ,uF, 320/350 volt C2 3 

C4 = 500 pF glimmer 
C = 500 pF glimmer

5 
Co= 3 000 pF glimmer 
C, = 180 pF ker 
Ca = 180 pF ker 
C _ Clo =2 X 75 pF (Palmblad nr 2275) 
R = 400 D , 1/2 watt 

g

I 
R = 10kD, 3 watt 

2 

Ra = 10 kD, l watt 
R =15 kD, 1/ 2 watt 

4 

Rå = 50 kQ, 1/ 2 watt 
R , R

7 
= utprovas, ,e text

6
R = ISO Q, 1/ 2 watt 

ti 

T = nättransformator, se text 
Lo = sl<alIampa, 6,3 volt 
L, =selenlikriktare, envägs, 250 volt 
M=vridspoleimtrument 0--0,5 mA 
J = hörtelefonjack 
Ol = omkopplare, l pol., 3 läges 
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källan ej skall korbluta detta motstånd 

likströmsmässigt bör i den icke ch a" i
förbundna ledaren inlänkas en konden 
sator som är stöne än O,OS ,uFo Mot· 
ståndet R, är på SO kohm och då det 
inkopplas i serie med gallerläckan änd
ras Dscillatorfrekvensen mellan l och 
2 %. Denna Irekvemänclring är i det 
flesta fall belydel lös i all ynncrhet 
som oscillatorn då den tilHöre.> modula
tionsspänning ej enn.ast blir amplitud 
utan även Irekvensmodulerad. 

Instrumentet M är i modellapparaten 

en mikroamperemeter med fullt utslag 
för SOO mikroampere. Ju känsligare gal
lerströmsinstrument man använder des
to svagare signal (eller lö are koppling) 
kan man arbeta med då anordningen an
vändes som ab-sorbtionsvågmeter. Spo
larna för de två högsta frekvens område
na ge dessutom icke mera än cirka 0,3 
-0,4 mA i gallerström och för att då 
få en tydligt markerad dip är det för
delaktigt med ett känsligt instrument. 
På de övriga frekvell50mrådena är gal. 
lerströmmen emellerlid större än 0,5 
mA och instrumentet shuntas då med 
en av resistansema R6 eller R7• 

Storleken av dessa shuntar beror på 
rcsist3'nsen hos det använda vridspole
instrumentet och d --- utom på den maxi
mala ga!lerström, som erhålles med de 
olika spolarna. Det är a\1tså lämpligt 
att prova ut värdet av dessa resistanser 
sedan instrumentet i övrigt färdi g
byggts. tförda försök med modellappa
raten visa emellertid ·aH man utan att 
allt för mycket försämra instrumentels 
funktion kan använda -ett instrument 
med fullt utslag för l mA. Ett dylikt är 
j u avsevärt billigare än det i modellap
paraten använda och dessutom slipper 
man Dmkopplaren 0 1 och shuntarna. 

MEKANISK UPPBYGGNAD 

Modellapparatens mekaniska uppbygg
nad framgår tydligt av vinjettbilden och 
fig. 2. Något egentligt chassi finnes ej 
utan komponenterna ha mOJlterats di
rekt på den U-formigt bockade alumi
niumplåt, som utgör kåpans ·huvuddel. 
Den ena gaveln i detta U är ett stycke 
plexiglas, som uppbär hylsorna för de 
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Fig. 3. Spolstommarnas uppbyggnad. 

bananproppar som finnas på varje spole. 
På den motstående gaveln fästes nät
transformatorn. Selenlikriktaren har 
monterats tvärs över apparaten omedel
bart innanför transformatorn. 

Vridkondensatorn uppt.ar praktiskt 
taget hela apparatens övre halVJa och 
röret är monterat på en liten plåtvinkel 
mitt för vridkondensatorn. Rörhållaren 
placeras så högt från lådans botten att 
ledningarna till kondensatorns båda löd
tabbar bli ungefär lika långa - ca 8 
mm. Ungefär på mitten av lådan iUer 

hörtelefonj·acken till höger och signal
lampan till vänster på var sin vinkel. 

Som framgår av fotografi erna har 
inga s·peciella åto-ärder för att »minia
tyri:ser·a» apparaten viotagits, huvud
sakligen emedan den förutsattes bli fö 
remål för en hel ·del experimenterande 

innan den bästa placeringen av delarna 
hade uppnått". Författarens erfarenhet 
är dock att förvånansv·ärt lite experi
ment vioat sig erforderliga för att få 
apparaten 3'tt fungera tillfredsställande, 
trots det vidsträckta fre.\.vensområdet. 
Apparaten torde med fördel kunna 
krympas till åtminstone halva volymen 

utan 'att trängsel och trassel uppstår. 
Om man ämnar använda mstrumentet 
som signalgenerator i större utsträck
ning bör man dock tänka på att utrym
met för skalan blir mindre och kalibre
ringen till följd härav mera summarisk 

om instrumentet göres avsevärt mindre. 
Ledningsdragningen blir med samma 

lay·out som i modellapparatcn ganska 
sj älvklar. Det enda som ,behöver påpe
kas är att Ra och R4 löd·as fast vid rör
hållaren med kortast möjliga ledningar_ 

Lödtabbcn för katO'dbenet löd fast di
rekt vid rörhåll arens centrumbleck och 
detta förenas via en kort ledning med 
j ordningsblecken för rotorn på vrid
kondens.atorn. 

NÄTTRANSFORMATORN 
Nättransformatorn till grid-dip metern 
kan vara ganska liten. Röret 6C4 drar 

O,1S ·ampere i glödström och högst 10 
mA vid cirka 150 voltsanodspänning. 

I modellappaIlaten har en modifierad 
utgångstransform,ator för S a 6 walt 

med gott lindningsutrymme använt·o. 
Sedan transformatorns spänningwm
sättning uppmätts .genom .att ansluta 

6,3 volt till den lågohmiga lindningen 
ooh spänningen på del! högohmiga si
dan ·noterats pro as att man kan an lu
ta 220 volt till den högohmiga sidan 
utan .att transformatorkärnan blir mät
tad . . Då man sålunda konstater·at att 
kärnan och den primära lindningen 
stoppar för 220 volt tages kärnplåtarna 

1<>rt och den lågohmiga lindningen av
lindas och dess v·arvtal räknas. Med 
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Fig. 4. Fotplatta för spolstommarna. 

Fig. 5. »Spo]e» för frekven sområdet 90-175 
Mp/ s. 



kännedom om pän ningsomsättningen 
kan man nu bestämma hur många volt 
varje arv ger och en lindning av 0,1 

mm emalj rad koppartråd med tt an 
tal motsvarande cirka 140 volt pålindas. 
Isolationen mellan primär Qch sekundär 
på n utgangstransfo rmator är fullt till
räcklig för användning om nättrans
formator. Lindningen kan r uslindas om 
man ser till att lagren -pridas j ämt öve r 
hela bobinens bred·d och d n .använda 
tråden är av prima 'kvali te. Lindningen 
isoleras och n glödström-lindning för 

6,3 volt påläggc.o med en tråd av 0,4- Fig. 7. Den kompletta spohatsen för frekvensområdet 1,75-175 Mp/s. 

0,6 mm diameter. 
Tabell l. Spoldata. 

SPOLARNA 

poIstommamas mekaniska utförande 
framgår av figurerna 3-7. Materialet 
till stommarna utgöres av trolituI eller 
plexiglassta v som svaTvas, borras och 
gängas som fj g. 3 visar. F ör att spol. 
byte skall kunna ske enkelt förses varj e 
spole med en fotplatta av plexiglas en· 
ligt fig. 4. I de båda yttersta hålen på 
fotplattan fästes en banan tickkontakt. 
I modeUapparatenhar stickproppar med 
gängning för 1/ 8" mutter använts men 
sådana äro svåråtkomliga och om man 
gängar upp urborrningen i övre ändan 
på en vanli a- tickpropp av god ikvali te 
blir resultatet lika bra. nder skruv· 
skallarna m e ~äggas två brickor om 
göra god kontakt med kontaktstiftet. 
Däremot bör ej lödöron användas eme· 

Fig. 6. Spolstomme klar för lindning. 

Frekvensområde Varvtal 

1,75 3,5" 1683/4 
3,5 - 7,5 781/4 
7,0 - 15,0 321/ 4 

14 - 31 153/ 4 
28 - 60 71/ 4 
56 - 120 13/ 4 
90 -175 1/ 2 

Lindningens längd Trådtjocklek 

40mm 
12 
8 

10 
9 

20 
Utförande se fig. 5. 

0,15 mm 
0,10 
0,15 
0,4 
0,65 
0,65 

" Med järnkärna. 11/ 2 kärna av National Radios nr 5214. 

dan plcxiglaset mjuknar redan vid 75
100 grader och de upprepade lödningar 
som med säkerhet måste företagas vid 
injusteringen a spoloarna till önskade 
frekvensområden kan då spoliera hela 
fotplattan. 

De lindningsdata som utprovats för 
modellappal'aten framgå av vidstående 
tabell. Det är emellertid viktigt att på
peka .att exakta kopior .av dessa lind
ningsdat.a ej med säkerhet ger precis 
samma frekvensområden som i modell· 
apparaten på grund av de olikheter ifrå
ga om mekaniskt utförande och. led
ningsdragning, som ej ,klan undvikas. 
Om man önskar få s.amma frekvensom
råden som i modeHapparaten kan man 
lämpligen öka ,tabellens varvtal med ca 
10 70 och sedan justera in frekvensom· 
rådena genom att linda av varv. 

Som framgår av spoltabellen har en 
järnkäma för området 1,75-3,5 Mp/ s 
använts. Det visade sig nämligen svårt 
att få hy gligt Q.värde om denna spole 
lindades så att den täckte området utan 
järnkärnan. Denna svårighet yttrar sig 
så att apparaten ej vill gå i svängning 

om vridkondensatorn står nära låg ta 
frekvens. Med järnkärnan kunde tråden 
göras grövre och varvtalet ca 15 % 
mindre. idare visar ,tabellen att det 
högsta fre:kvensområdet ej överensstäm
mer med et logiksa valet av frekvens
gränser. Den undre g-ränsen be3tämmes 
emellertid av de relativt långa ledningar 
som mås-te dragas från vridkondensa
torn till bananhylsorna för spolen. Des
sa ledningar komma att utgöra en avse
värd del .av kretsens induktans på så 
höga frekvenser. Den ö\rre gränsen be
stämmes .av att röret slutar att svänga 
säkert, vilket jou är en förutsättning för 
tillfredsställande arbetssätt. Måhända 
kan den övre såväl som den undre fre
kvensgränsen flyttas uppåt något med 
mera UKV·mässig ledningsdragning 
men i modellapparaten . bestämdes fre
kvensområdet av de långa ledningarna 
mellan spole och vridkondensator, och 
,dessa klUlde icke förkortas nämnvärt 
utan total ombyggnad av d en övre hal
van av apparaten varför det ej försökts. 

I nästa artikel genomgås appara
tens provning och kalibrering. 
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Vära läsare är yäJkomna med bidrag 
untler denna rubrik: knepiga kopplingar 
och mätmetoder, Hittillverknde detaljer, 
enkla och effektim hjälpmedel för ser
vice och felsökning etc. Varje infört bi
drllG' honoreras med kr. G:-. 

KNEP VID RÖRHÄLLAREMONTERING 
Vid koppling av detaljer och ledningar på 

rörhållare kan arbetet underlättas och fel
koppling.ar elimineras på följande sätt. Fäst 
en papperslapp på rörhållaren så att dennas 
lödstift s tickes genom pappret. Med ledning 
av rörets sockelkoppling märkes sedan på pap

peret de olika lödstiften med resp. elektrod
beteckningar. På detta sätt ser man direkt var 
man har de olika rörelektroderna. Sedan mon
teringen är färdig borttages pappret. Ev. kan 
man ju låta det sitta kvar för att underlätta 

service. 
(T W SJ 

KRISTALLHÄLLARE 
Amerikanska rörhållare går utmärkt att an
vända som kri staJIhållare för amerikallska 

styrkristaller, va rvid 2 st. får plats på en 

hållare enligt skiss. 

»AUTOMATISK SKALBYTARE» 

Med denna skala på instrumentet behöver 
man inte tänka efter vilken skala det är fråga 

om. Samtidigt som omkopplaren för olika ENGELSKA GERMANIUMKRISTALL1m 

mätområden manövreras kommer rätt skala att 

skjutas in i instrumentets skalöppning. Skissen 

visar utförandet. 
(L T J 

SKRUVHllLARE FÖR SKRUVMEJSEL 

Av ca 0,8 mm pianotråd tillverkas skruvh1l.l
laren. Den bör gör,as lagom trång för mej

seln. Öglan på ändan, som skall hålla skruv

huvudet måste vara tillräckligt öppen, så att 
den lätt kan lösgöras från skruven när den 

är inskruvad . 
(tl1agnus Jonsson, NorsjöJ 

Under rubriken Radioindust.rins ny
heter Införes npPlI'ifter frAn tillverkare 
och importöreor om nyheter, 80m BT 

företagen introduceras på marknaden. 

NYA IiÄRNMATER.IAL 


A B E West erberg, Stockholm, har översänt 


utförliga tekniska data och kurvor för nickel

järn-legeringar med handelsnamnen »Prrmal

loy B», »Permalloy C» och »Permalloy D», 


som till verkas av det engelska företaget Mag

netic Electrical Alloys Ltd i London. De, ,,,, 


legeringar svarar mot de kiirnmatcrial »;\'lume

tal», »Radiometal» och »Rhomctal» från The 


Telegraph Construetion & ,vlaintenance Ca 


Ltd, för vilka material data lämnades i PO

PULÄR RADIO nr 11/1950. 


Specialmaskiner AB, Göteborg, har introduce· 

rat på svenska marknaden engelska germa· 
niumkristaller från British Thomson-Houstoll. 

Kri stallerna är hermetiskt tillslutna och 
okänsliga för fuktighet. Storleken och utseen

det hos dessa engelska kristaller framgår av 

Fig. 1. 

fig. 1. Elektriska egenskaperna framgår av 

tabell l; i fig. 2 visas sambandet mellan spän
ning och ström i en kristall, typ CGI-C i de 
båda strömriktningarna. Fabrikanten tillråde r 
viss försiktighet vid lödning av kristallerna, 

Fig. 2. 

då de~sa kan skadas av alltför stark upph ett 
ning. Livslängden anges till flera tusen tim
mar vid normal belastning. Samma engelska 
företag tillverkar ochå silikonkristaller, a,'

sedda att användas i blandarsteg vid' mycket 
höga frekvenser 1000-3000 Mp/ s. 

TRJl.ö UPPLINDI'-D 
PÄ OMK,-AXE.L 

STYR.
ANORDN. 

Data för germaniumdioder irun British Thomson ·Houston 

Typ CGI-C CG4-C CG~C CG6--C CG8-C 

Backspänning 
topp 
(V) 

Max. framström 
(mA) 

Max. strömstöt 

under l sek. 
(mA) 

Resista·ns (ohm) 

vid +1 V 

Resistans (Mohm) 
vid - 3 V 
vid -lOV 
vid -50 V 

80 

50 

400 

250 

0,05 

100 

50 

400 

350 

0,2 
l 
0,5 

30 50 25 

50 

400 

50 

400 

20 

350 500 200 

0,02 0,1 
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Signalföljare GM 7628 för snabbsök
ning på optisk eller akustisk väg av 
fe l i radiomottagare och förstärkare 
Oscillograf eller visarinstrumen t kan 
anslutas. Pris 325 kr. 

Flera nya Iännu bättre Iinstrument 

- men fortfarande låga priser 
och goda villkor! 

Effektiva och tillförl itliga instrument är förutsättningen för att ser

viceverksamheten skall b li lönande. Philips, som sedan många år 

specialiserat sig på instrument just för radioservice, har nu fått 

fram ännu bättre instrument, men priserna och villkoren äro lika 

fördelaktiga som förut! De goda betalningsvillkoren gör det lätt 

för Er att anskaffa just den utrustning Ni behöver. Tala med 

Phil ips Mätinstrumentavdelning - den har stor erfarenhet av alla 

slags servicefrågor och hjälper Er gärna både med alt välja rätt 

utrustning och lägga upp en betalningsplan. 

PHILIPS 
·r----~-·----------------------, 

Till Svenska AB Philips, Mätinstrumentavdelningen, Stockholm 6 l 
V.g. sänd data och utförliga uppgifter om instrument nr . . .. . .. . . 	 ,I 

I 
INamn 	
I 
I 

Adress I 
.. .. ..... . _ ...... . . .. . . . . .. . .. . ... . .. ..... ... .... _... ....... ,I 
Postadress 1'.I:.9 	 I 

Rörvoltmeter GM 6004 
med mölområden lör 3, 
10, 100 eller 3000 V 
vöxel- och likspänning. 
Frekvensområde 50 pis 
- 100 Mp/s. Noggrann
het 3 '7'0 . Pris 690 kr. 

Oscillog raf GM 5655 
med 70 mm plan skörm. 
Kä nslighet 30 mVJcm 
bildhöid . En utomordent
lig serviceoscillograf 
med utta g för testkropp 
tör signolanalys. PrIS 
625 kr. testkropp 65 kr. 

Philoscop GM 4140 och 
4144 för snabb och nog 
grann mätning av mol
stånd och kondensatorer. 
Mä tområden 0,1,Q -10 
M,Q och 1 pF -10 resp. 
100 fL F. Pri s GM 4140 
275 kr. GM 4144 450 kr. 

Signalgenerator GM 
2883 med särskil t band
spridn ingsområde, 400 
- 500 kp/s för tr imning 
av MF-steg . Frekvensom
råde 100 kp/s - 30 MpJs. 
En mindre typ, GM 288 4, 
kan levereras med fre· 
kvensområde 100 kpJs 
- 25 Mp/s. Pri s 650 resp. 
425 kr. 

rongene rator GM 2306 
för provning av lF- för
stärkare, högtalarprov
ning och "skrammelsök
'ni og" m.m. Frekvensom· 
råde 40 - 42000 pis . 
Utspänning 1 mV - 20 V. 
Pris 275 kr. 

Un iver sal i ns trum e nt 
Pullin 100 med 21 mä tam 
råden för ström-, spän
nings-och rnotslåndsmät 
ning upp till 500 rnA, 
1000 V, 10 kQ. Inre rnot
stånd 10000,QJV. Sirnp
son-i nstrument typ 260 
med 20000,Q1V kan 
även levereras. Pri s 170 
resp. 250 kr. 

~-------~---------~----~--~~ . 




SURPLUS 

Walkie-talkie WS-38 135:

Mottagare RU55 ... 319: 50 

Tuning units 26: 50 

Oscillograf 

AN/ APA-l ... ... 145:

Rör: 

ms 100TH 

326 2S0TH 

829B 303 

6L6 805 

6L6G 307 

6V6 162.::; 

6C4 308 

6AC7 3BP1 

6AK5 SBP1 

6SN7 SCP1 

6H6 

2X2 

9002 

9003 

VRlOS 

VRl50 

35TH 

Begär rörprislista och beskriv· 

ningar å övriga apparater. 

KonclenEatorer och instrument en-

Iigt särskild prislista. 

Ritning till 

AM6/ APA-1 3: SO 

1Dl5/ APA-1 1:50 

Scotch tape, plast, l 200" 39:

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 


GÖTEBORG 25 


Nya böcker fort s. ir. s. 6. 
BOKREVYN 

TECKENFÖRKLARINGAR OCH LÅNE
YILLKOR . 

T eckenfÖrkla rin.gar, se POP{;LÄR RADIO 
nr 8, 1950, s. 25.5. 

För tekniska biblioteken s l :'llI cdllkor ffi .m. 
"e POPULÄR RADIO ur () , 10;;0, s. 302-3IH, 
30n oc h 308. 

LITTERA'l'{;R rÅ NORDISKA SPRÅK. 
J6i 

Ramos, L v : Autolnatisk st~Tning oc h r eg- le
ring. (Servotekn il<.) Extra fiircliisnin g ar vid 
Kun g l. T ekniska högskulan. [Stockh olm} l!HS. 
4 :0, ca 90 S., dllpllc . [Föd. , Box 501~, Stock
holm 5, 12: - kr.} 

{;r inn e !Jå ll~t : Inleu nin g. D efinitioner . KI"",,i 

fi(,('l'in g n\- ser\o styrnin ~R.l' . Nn g ra typiska 
lJ y~q;clC lllent inom f\ e rvokt"etsa r. l\[atematisk 
teori rör lilljUra s Cl'yokre tsar. Mate matiRI{ bp
ha n ,lIlng av icke -linjCira sen' okrc tsar. Experi
mcn t~lla metode r inom scr vote knik en. Till 
himpning meu ex mpel. Människan som Hink 
i scrvo s ys Leul. Li t teraturförteckning'. Fi;:ur 
Illad. T a he ll till operator-kalkylen . In nehu ll s
f('l't c; k nin ,e . 

CTHB TK (Fol. br.) KTHB RI· . to1. - ~7 . 
::;HIB G21 DI ln~8: 10) 

108 
l({llno~ . L y: Re~·lf'l'in b'":;;tel,n ik. For tsHU n in;!:-;
kur, tö r fl yg telmi kcr. [ f; toc kholm 1 19.:;0. ~ :0. 
~ 1+-1 s .. 15 pI., (l"plic . (Tn,t.it"tlonen för r ";r 
leriu g~t (! knik . Kungl. T ekniska h ögskola n.) 
10 : - kr. 

D essa antcckning-ar l $lamlJand m f' r! f'U för(' 

lii,ningsknrs "id KTH hö s ten l!H ansl"I'0 r 

sig till }, nmpe ndipt i " .-\utomnth, k st:rrnin.~ 

ocu reg lerin~ " rse n :il'm al'i t fiireg-uL'ndp nott~ 1. 

I mol"'lls tlll nämnda kompen,l[um b ehandlas 

h~ir e tt spec ifI lIt tilliimpningsomrih le a'- r c,;; le 

ringstekuikeu mEl'l'U ing-aen lle. 


KTHB Rc-;,22 (:II 23/ 2 1031) 

169 
Teleteknik..\llmiin pick l rot"knik. F ackredak
tör: S m<elöf. f;t ockholm 1V~0. 8 :0. 10n~ s. 
(Ingc nj Örshan dhok"n. :'la.) Nordisk R o to g r a 
'·yr. 012: -. klotb. 48: -. ha lvEr. h. 54: - kr. 
Gr inncl, ttllet: TBLET BKNIK: T cletekni"k 
teori. Teletekniska mHtnl n A"31' . Teletel~nlska 
l<omponp n U'I·. Elektroakll,tik. TelefonI. Tele 
g rafI. Bildtc!e;;-l'llfi. Tclcsil'plllltplmik. Elektro
nkllstisk rcprodllktionsteknilc Elpktrnnik. 

Elektronl'öret~ anyiindliin ~. Ii'ör s tiirl, arC' , Kr::.ft 

ag-gTPg-at. Pulstek nik. lIlikrovågs teknik . Radio

teknik. Rndlosändurl'. R.diomottag-a r e. R" (l a r. 

R<1. lllonn vig-a ti o n. rr elevi ~ ion~ tekuik. AntC' I1IH'r 

och y,' e:lltlwedning-. - ALL~I.;';'l\' ELl':KTitO

'f1';KKIK: T c kniKk elekt ricite tsWra. E lekt risk 

mii ttf'kni k. r~ lektl'oTJl n t pr in11ii r a. 

C'l'HB T (:\1 Hi/ l 1051) SHTB 021.3 (,I 1901: 3) 


170 

Vester/id, A: AmatölTs,lio. Popul",rt forklart 
~l V LA8VA . ()~lo lO·W. 8 :0 , 225 s. As cll e hou g". 
~: 60, i nb. 12: 80 n . kr . . 
För n:irmare lIPP.Q'iftf' l' om inn r. h;lll (l t ):.::pnnm 
"t<lrag Hr anmälning i QTC se llo t iR SG, f eur. 
1051, s . 30. 

C'I'HJ3 TK ( ~r l~/o1 1%1) 

LITTBlL\.TT.:R PÅ FRX:\DL-\:\"DE f;PR.\K. 
171 

Atamlln, A: 'rh eor~' of artlflcial s lot antennn<. 

Diss. l"ni\"crs lty of ,li .Rollr i. Co lumbia 1D50 . 

().l s. [Mas kin . kr .1 

Silmmanfattninz i :lIicrofilm ah.tracts. '·oJ. lO. 

lD')O. nr 4, s. lr.0-1111, 12/ 5 8 ., (tillg',inglig hos 

"- KTUn. Ö-~710 r~r.) . 
R " prorluktlon i s m ~ b!ld,f!lm n" helo llis s . kan 
Idipas. fö l' 1: - $ . För le v(' r a ntöl' In . m . se notis 
90. tellr. 19;:;1 , s. 32. B c- t <'c knlng: rublication 
no . 20;'6. 

172 
Bennington, T 'V: Short-wR,-e radio ane! the 
ionosphere. \Yith spec ial re fe l"en ce to e" cryda y 
prof(;s s lonal and amateur problems oE s hort
wave tran,miR"lon "nu reception. 2 [re,.} ed . 
Lonuon 1950. 8 :0, 138 S. , 01 il!. lllffc . Inb. 10 
,Il. 6 d. 
Ffirfattaren: i\fpmber of t he f'ng inee rin.c: dh·i · 
,io n of th e Driti . h bl"Oarlca<tlng- cor[loration . 
U r innehållet: Fundamentals of long -dista nce 
rAdio communlcation. Form~ tion and .tructllrc 
of the lonos phe l·o. Radio wu,e" in t!J e lono
Rphl'l"c. Mcasurrment of the lonosphe r!t~ ch it 
ract.eristlcs . I onospherl c variations. Short
wave trllnsmli!sion. :lIlIltiple-hop transmiss ion 
a nd ion ospbC'ric forecustin g. Amateur tl'uns-

SURPLUSRÖR 

till 

NETTOPRISER 
vanlig garanti. 

2X 2 10: å~ 
5C4 . 5: 80 
OAe7 9 : 50 
OAG5 .... ,. . .......... . 8: 
Od,T5 12 : 
uFO G:
nGO ...... ... ... . .. ... . . . . . . . 7: 
OU7 4: 50 
T I:{ . Ii: 2 1) 

717.-1. = GAK5 9: 50 
807 ...... .... . . 9: 50 
D5~ .... . . ... .. . 11:
9002 ... . . 7 : 
0003 7: 
DOQ4 ....... •..•.. .. 7:
YT 25 .. 7:
lG~G ....... . . . ..•... . . . .. ... . . .. . ..... 5: 
5S1B . . .. . .... ...... .. ..... . G: ;,0 
El-' 50 ... ..... .... . . 9 : 

Keramis l<u röl"l"lllarc fur Ej,' 50 2 : 75 
netto. 
D:o Octal ·1-5 pol. l : 35 n e tto . 
{;tg.-trans t. Un i\"'ersal 000-1~000 Ohm. 
Philips nidkon(l e nsator Nr. 5127 2X500 
pf. dim. H X44X27 lllOl. 

Philips iiI]' transi. miniatyr storl. 38X 

2J X 10 mm. 

R e k,". " å r ncttollsta :1 u\Tig matcrial. 


A.B. Inetra 
Regeringsgatan 97 - S t O c k 11 O l m. 


Tel. 2162 55, 20 01 47. 


'-....-------------------' 

%M E C 

TRYCK KNAPPSSYSTEM 

(utan spoleeniral) upp till 6 
slutn. el. i Yäxling. per knapp. 

VRIDOM KOPPLARE 

mecl 2-häls eller centl'alfast 
sättning: 12-16-24- 30--40 
polig i en sektion, där'över ob,e
gränsat antal sektioner. }IEC 
omkopplare är kända för hög 
halitet. Le\'eI'anstidel'l1a är f n 
fÖl'mällliga. )JEC nyheter de
monstreras g~il'lla för fabri·kan
ter och grossister. 

Aj S MEKANISK ELEKTRISK CD 
Köpenhamn 

Generalagent: 

OLOF NILl~N 
Klara Norra Kyrkogata 33 J 

Stockholm, tel, 207866 

\.'---~-
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AB RIFA , NORRBYVÄGEN 30, ULVSUNDA. TEL. 262610 

För apparater, dör eJ. kand. 
snabbt bör kunna utbytas 


PEH 105 i aJuminiumbägare med oktal

sockel. Sockelkoppling enligt RMA 


standard. 

Dimensioner : 350xBO mm och 350x102 

mm. Utföras i slätt eller etsat fol ium 


med en, två eller tre kapacitanser. 


För se rviceöndamål: 


PFH 103 i aluminiumbägare med 

gängad bakelitsockel och siälvlåsar.de 

mutter för enhålsmontage. 

Anslutning till negativa uttaget sker ge


nom lödtabb i sockeln. Kåpan är an 

sluten till minus och kan isoleras från 

chassiet med en isolerbricka. 

Dimensioner: 350xBD mm och 350xl02 

mm. Utföras i slätt eller etsat folium 


med en, två eller '~re kapacitanset. 


B åda d esAa h;ondensato rty p e r iiro tropik~ii 

k e d u tfä rda o. fö rsedda m ed ö ve rtryck sl'cntil 

\ 
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SELENLIKRIKTARE 
för 

radioapparate r 

• erfordra ej glödström 

• obetydlig värmeutveckling 

• 	 elektriskt och mekaniskt okänsliga 

• 	 låg t inre motstånd, lämna därför hög anod
spänning 

• 	 .ringa förluster, därför hög verkningsgrad 

• 	 billiga all montera 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÅDLÖS TELEGRAFI 
TEL. 232005 STOCKHOLM 32 TEL. 232005 

, 

http:si�lvl�sar.de


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

LICiNES TELECiRAPHIQUES 

ET TELEPHON IQU ES S. A. 


Tillverkare av komponen

ter såsom: 

Högklassiga POLYSTYROL· 
KONDENSATORER 

upp till 1 f ,F med läckresi 

stans a v storleksordningen 

10"Q/ ,uF och mycket gOda 

frekyensegenskaper . 

POTENT10METRAR 
PULVERKÄRNOR 

OMKOPPLARE 
m.m. 

Representant för Skandinavien: 

E R I C DIEFENBRONNER 
Östermalmsgatan 7, 2 tro Stockholm - Tel. 211458 

DET ÄR EN FRCSJD 
".~~'.W( NÄR KUNDEN ÄR NÖJD 

- det får vi ofta erfara un

der vår dagliga kontakt med 

skickliga servicemän runt 

om i landet. 

Det beror kanske främs t på 

det rika urval av god ser

vi cemateriel och andra elek

triska artiklar vi ha aU er

bjuda dem. 

Därför tycker vi det är na· 

turligt, att även Ni kontak

ta r oss oc h får n ågra goda 

tip s för komplettering av Ert 

lag er. Skriv eller ring redan 

i dag! 

WÄllGRENS 
Göteborg 2 

Telefon 174980 (Växel) 

miss i()!l on high-frequencics . Radio noh:ie, 
lonospherle absorption aUlI the low limltln~ 
frequeney. Ionospherle storms and other phc 
nome n:). Conclu s lon. Index. 
Uppta ~en I AslIb book-list över r e l<OlDmcn
derallOeogelskspråldg littcratur och förd till 
grupp a med följande l<ommentar: "OrIginally 
puIJlisile d in 1944 under t he title Radio wnyes 
und tile ionosphere, the book has b een COlll' 
ple tely re-w ritten and man y new illustratio lIs 
are Included." 
Anmäld i : Discovery, sept. 1950, s. 306, 2/3 
sp.; Electronic cngincering, <lee . 1950, s . (i3 f, 
1/4 sp.; Proc. lItE, febr . 1951, 8. 207, (i/6 sp. 
(Radio wa,'es and the lonosphere, Londoll 

19H, 81 s.: CTHB TK KTHB Cel-651) 

17:1 
Benz, F: Einfiihrung In die Funktcchnik. 
Ve rstiirl,nng, E lllpfaug- . Senullog- . 4, verm. 
Auf!. Wien 10::;0. 8 :0, 736 S., 70;; il!. Springer. 
lH, inb. 156 ö. Scb. 
Ur Inne hållet: Allgeme ine Grundlagen. Die 
Elek tronenröhre. Nlcderfrequenzverstllrku n g, 
Elektroalmstik unll dc ren Anwendungen . AlI
g emeines Uber Empfiinger. Ausftihrungsh~ l· 

s plele von Empfi.i.ng~ rn. Sender. Anhang. Nu

m en- uoo Sachverzeichnis. 

Anmäld I : Elektrotechnlscbe Zel tschrift, ETZ, 

15 f ebr. 1951, s . 130, 3/ 5 sp.; Elektrotechn lk 

und Maschlnenbau , E u M, dec. 1950, s. 393
39+, 2/5 sp.; W Ireiess engineer, Okt.jnov . 1950, 

s. 27:1, 11/ 5 sp.; öTF, österrelchlsche Zelt 
schrlft fUr Telegraphen-, Telepbon-, Funl, 
und Jo'ernmeldetechnik, julII aug. 1950, s. 108, 
3/ 5 sp. 

17-1 
Bomke, H, Getahrt, J: Elnfiihrung.ln die 
Theorie der Ausbreitung elektromagoetischer 
W ellen In Leltungen und H ohlkabeln. Stutt 
/l'art 1950. 8 :0, 163 S., 47 il\. (Physll, un,l 
Technik. Bd 3.) Wlssenschaftliche Verlags
ge~ellsc haft. Inb. 21: 50 DM. 
Ur inncM lIct: MAXWELLSCHE THEORIE: 
Allgemeine Vorausse tzung. Ole Maxwell Fc hell 
Glcichungen . Die Well engleichllng. - ELEK
TROMAGNETISCHm WELLEN IN METAL
LISCH EN HOHLRÄUMEN : AlIge me ines tiber 
dic 'Yellenausbreitung In meta\l!schen Hohl
riinillen . Das reehtcckige Hohlkabe\. Rollr 
w~llenl il n ge, Grenzfr C'quenz, Phaseo- und 
G ru p pe n ge8chwintJi g k eit in Hohlkabeln yon 
l'cc: htcckigcm Querscbnitt. Das Hohlkabel l111t 
kreis{öl'm'lge l11 Querschnitt. Die Be"s~l"che 
Di f(en'n tialg le ich ung. ENERGTE UllI,] fl 
'l'UAGU NG AUF LE:TTUNGE",: Die W Cll(' ll 
fOl'tpfl:ln~ung auf Doppelle itungeu. Del' W e l
lc nwlllel's tanll der Doppelleltung. Anpassllll~ 
lIud "pannung'stransfol'mation auE de l' Dop
pellei t ung. '\V"eJlenwitlerstand , Leistlln.~ ullIl 
AnpaSS lin g in Hohlkllbeln. Die Dämpfung Im 
Hohlkabel. - SchrifttulD. Numen- und Sar I!
verzci~hni s . 
AnmUld i: Elektrotcchnische Zei tEchr1ft, ET7-, 
1 dec. 1050, s . 668, 1/3 sp. 

CTIIB QC ( lI! 15/ 11 HJjO) 

175 
Buchsbnum, \\r H : Tcl('yi~ion servlcinp;. Theol'Y 
and praetice. New York 1950. 8 :0, 340 S., 170 
iiI. (Electronics sedes.) Prentiee-Hall. Inb. 
5: 3(; S. 
U r Innehå llet: Foreword. Preface. - General 
tel evision theory: How tel ev ision is accom
pli s iled. Modern television recei\'ers. The 
pie ture tnbe . Pieture tube circllits . Electro
stntic deflcet!on. Electromagnet ic deflect ion. 
SYllcllronizing clrcuits. Second detcctor, vitten 
ampllfi r. DC res toration . Video IF amplUicr. 
T e le"isilln tuner s . Antennae. Television Bounll 
syste m. Po,,"cr supplies. Projection television. 
- Ali g llment, installation : A good service 
technique. Vi ,l eo IF alignment. Sound ehannel 
uli g' llJllent. Aligning RF am p lifi er , luixer , and 
08r- iIlatur. Location in the home. Tbe averap;e 
ante nna Installation . Installation problem,. 
Final check-up . - Troubles hootin g : Inope ra
th'f' receiver. Loss of synchronlzation . D e
fcc ti~e d oflcction. Poor picture quality . Poor 
sou nd quality . Poor e"thode ray tube per
formanec. - Inde x . Con t ~nts. 
Anmäld l: E lcC'tl'i cal w or1<1 , 18 dec . 1950, s. 
15~, 1/6 Sp . ; Radio anel televis ion news, dec. 
1()50, s. 137, 1/+ sp. ; Radio- clec tronics , ,lee. 
1050, R. 95, 2/ ;; sp. I Technical book r edew 
index, jan . 19GI, s . 4, utdrag ur 4 anmiil· 
ningar, diiribland ovannämnda . 

17G 
CHile, .J l': An antenna Impedance measuring
instrumcn t for balanced, unbalanced, Or ir 
r egular te rminals. Diss. University of Mic hi
ga n , Alln Arbor, 19GO. 95 s. (Maskinskr.] 

http:Elnfiihrung.ln


GlKliotape 

tillverkas av Audio Devices, Inc., USA:s äldsta fabri 
kant av ljudmedia. Audio Devices har genom sin 
forskning på området spelat en framträdande roll 
i den utveckling som skett inom tonbandstekniken . 
- Audiotape har blivit »det tongivande tonbandet». 

Av bandets magnetiska egenskaper kan nämnas den 
speciellt låga brusnivån och för.mågan alt återge 
det höga tonområdet korrekt. Genom att väl återge 
övertonerna i tal och musik gör Audiotape inspel 

ningarna mera levande. 

Den Aud iotape, som försä ljes av oss, är av exakt 
samma kvalitet, som Audio Devices levererar till ra
d iostationerna över hela världen för programåter 
givning. Ni kan nu även höra den i svenska radion. 

WEBSTER 

är fortfarande marknadens mest efterfrågade. 

"BANDET MED BETYG" 

Varje kartong med 5 band Audiotape är numera 

ledsagad aven kurva som visar återgivningen i 

decibel aven inspelad konstant ton med sväng

ningstalet 1000. Kurvan är tagen från en av spo

larna som skurits av samma band som de övriga 

fyra och visar tydligt homogeniteten hos Audiotape. 


Audiotape tonband av plast eller papper levereras 

på 5" och 7" spolar med en bredd av 1/4" och 

inåtvänt oxidskikt. 5" tonband tillåter lf1-tim. inspel

ning på apparat för dubbelspår vid 33/4" band

hastighet, r tonband 2 tim. 


För kvalitetsupptagning av musik användes lämpli 

gen plastband som har lägre brusnivå och större 

mekanisk hållfasthet, medan pappersband lämpar 

s1g väl för talåtergivning. 


INSPELN I NGSAPPARATER 
Nya modellerna hemkomna. Begär broschyr. 

G E N E R A L A G E N T 

GEORG SYLWANDER 
AKTIEBOLAG STOCKHOLM 
NYBROGATAN 12. TELEFONER 675150, 675151, 6751:J 
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Byggsats 

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 1 st AZl 
2 st ECH21 1 st EM4 
1 st EBL21 

AB CHAMPION RADIO 
Brunkebergstorg 24 - Sveavägen 50 


Polhemsgatan 38 

STOCKHOLM 


Nordhemsgatan 62, GOTEBORG 


Sammanfattning i )Iicrofilm abstracts. \'01. 


10, 1950, nr 4 , 8. 162-163, 5/6 S., (ti llgängli ;;' 

hos + KTHB, ö-3719 r ef.) 

Reproduktion i slllubilds(ilm av hela di ,s. 

kan köpas fÖl' 1: 19 $. För le" cl'antör m. m. 

se notis 90, fcbr. 1951, s. 32. Beteckning: 

Publication no. 19~. 

177 
Ghirardi, A .-\, Jobnson, J R: Rallio and tpl ,
vhdon r~eein! r eil'cuitl'Y and operation, New 
York 1951. 8 :0, 669 s. [Modern radio and tele
\"igion st~r\'icing lillrary .] Rlnehul't. Inb. 6: -~. 
Ur inneh,lllet: Amplitude modulation antI 
A:\[ si;::uals. FrequenC Y modulation and F:\[ 
" ib"als. RII' ampliJ'lers and TRI" rece i'l'er ~. 
AM superhcteroclyne r eceivers. A~I detedor 
and A VC sYstcms. FM pece j\·el' s. Push-buttoll 
tuning- and AFC systems. Al-' ampJifiers. 
Loudspeaker8. Radio receiver power-snpply 
systems. TV prillc iple . and the TV recelyer, 
Rece.iving antenoa system~ . Borne r ec-o rden:, 
Phouo pickups and record players. Automatit: 
r ccord changcrs. Mechanical cons truetioll or 
r eceivers. - Giossary. Ans werR to odd
numbel'ed re,lew ques tions. - Table of con
tents . Index. 

178 
Ibing, H K: Das neue F er nseh-Buch. Kölu 
1950. 8:0, 227 s., 110 iII. Staufcn-Ver iag-. InI>. 
!l: 80 DM. 
1.:1' innehållet: Die Aufg-aIJ e n des Fernsc helIs. 
Zwei wichtige Eig'(~n~c1tilften des mcnschliclll'n 
Augf':~. Die Bildfelc1z0.l'legung. Die ZeileuzahL 
Modulationsurtcn. Gleichlaufzeichen. Wellen
yprteilullg, Aushreitung der ultrakurzen 'Vcl
1011. Die meehanisclJclI Biidzerle;::cr . Die >Iek 
troni,chen Bildzerle .~·er. D e l' \Veg der F ern
sehscnllun;:: VOll Bild zu Bild ; Die Ferlliihcr
tragung von Bildsignalen. Die F ernsehcmp · 
fanc:'antenne. Die Kathodenstrahlröbre: Die 
Pro'jektlon von Fernsehbildern. Klppschwing-
ungen und lhre Erzeugung. Die Form u l' r 
GleichJaufzciche n. D t'r Fernsehempfiing-e r. 
Gcsamtschaltuog d er 11"cr osehcmpfänger. Au f-' 
blick auf die komme nde deutsel1e Fern seh
t eeunik. Literatur- Verzcicilnis. Inhalt. 
Anm:llll i : 'l'eehnis~he Mitteilung-en PTT, nr 
1, 1951, s. 40, 3/5 SJl. 

"G ELOSO" har nu åter kommit 
med nyheter! 

SPOLSYSTE:\I med tillhöran
de ln:l l~ l'ial i llliuiatYl'utfiil'anlle. 

De,s a nya spol>y.tem liro föl' 
.edLla med lutttri mrar och m)'c
k t; t ,tnuilt nt(l',rda. 

T.l'x. tYll 2013 \'iU~(>n b(\~'a ll llas 

i dt'istMnLle ]<o mb. batteri- oe h 
nälmottagnre oc h är Spe 'ialtill 
y('r" a t för blauLlurröl'ct lR::;. 

SPOLSYSTE:\I ZG~:l föl' :1 y:l~1lindsoml'iitlen: 13- 27 : 2G--53; l 8(}-;)80 m. P ris I,r. ~O:
\ ' RIDKO:-iDEl\SATOR 762 ........ . Pr i s kl'. 1"'

:\1.1-'. TRA:sr S I'OR:\IATOR 723 .... . Pl'b 1,1'. G:
:\U'. TR_\X~l-'OR)Iyr'OR 7U Pri s kl'. 5:- 
SELE"LIKRIKTARB aysL'lhl ful' Oyansl,lelldc I,o mh. b3.ttcri oeh lI:it 

1l1 ot taga r~ o .............. " Pl'i ~ kr. 12:
KOPPLIl\GS';CHE:\LI., k o mpI., ful' o\'nnst" erlllc mottagare ... Pris kr. 3: 
SPOLSYSTB)I 1[18 ' 1' ful' f)"l'n y ~ g'J:in t; (I ,nm l' liLlen: 13-~4; 24- ) ::>; 4;), 

140; 1!JO-580 Dl. samt g l'anllno[oninkoll\dillg' Pri~ kl'. 23 :-
VRIDKONDEXSATO ll 78;' Pris kr. 14:00 
)1.1". TRA,,::;U'OR)I.\TOR 712 lll ed Illft tl' inll' a r P ris kr. 8:1)5 
)1.1". TR ANSFOR:\J.\'l'OR 713 moll Illfttl'illll'RI' Pris kr. 8:\l~ 

KOPPLI~ G:-;SCH1":\J..\.. kompj. , fÖl' :; rörs \'ilxeJstrumsmottu"ure Pris kr. ....n. 
) ,'i fUra rikhaltig sortering il\' nl l slags railiomaterinl. 

NATIONAL RADIO 
Målargatan 1 - Stockholm - Tel. 208662 

17n 
){ay, E: In<lustl'ial bigh frequcnc)' electric 
vower. LOllllon 1949. 8 :0, 355 s., 208 ill., Chuj>
man & Hall. Inb. 32 sh. 
Författaren: Chief electl'icai eng' ineer, Bil'lec 
It (]. 
, j r inn elIIl Il e t : A snmmal'Y of the basic dr
cuit-thcoI'Y. Arc and sparl, oscillato rs . Hig-u
fl'equency altprnators. The trioLIe val ,e. Cluss 
R and da ~ s C operation of power alllpllfiers 
wi t h tuned loads. Induetion heating. Dit'Ject
ric heatin l"_ Auxiliar y equipment and HF 
m casu rte l11cnt". In<lllstrial applications and 
ol><'l'ating problem s . Appendices. R efel·cnees . 
Cont(!uts, In dex, 

KTHB Ce-229!l ( )I 28/3 10:;1) 

180 
Meyer-Eppler, \V : Elektl'i sc lIe Klangerze ll
g'llllg-. :caek tl'onisc he lIIu,ik und synthet.i"chc 
Sprapile. Bonn 19~1l. 8 :0, 140 s ., 122 iiI. Diimm
Ier . 10: 80 DM. 
Författuren : Phonetisebes Institut der Uni 
\'ersiUit, Bonn. 
Ur in uelt~ l!et: DIE EIGENSCH.Ui'TEN DES 
GEHöRS : Akuslische Gruntih~g'!'iffe . Die 
UmwnnLllun~ 'l'on Schal! in Klnngcmpfin 
dung e lL Luutsliirkc uu(l Tonhöhe. Schw"bull
gen und Geriiusd:Je. EJirrverzerrungen 101 
Ohr. Die Klang-furbe. Ole Lautstiirkc ZUS3111
lll cn gesetz ter Scllwingungen. NichtRtutionl.irc 
Vurg-iing e. - ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 
l.lJ!;R El LEK'l'RISCHEN KLAKGERZEUGUNG : 
Die Bauelemente der elektri ~c llen I{lungcl'
%enger: Lautsprechel' . Verstiirker. Ver znr l'e l". 
l-'rpqu Pllzuntersetzer . ElektroakusLiche \VIllHI
Ipr. Generutorcn . Ver fa hren Zlll' Bc(,in
flutisu ng del' Klungeig-enschafton: AmlJlillldcu
modulatio n , Lflut !' tHrkeregelun g-. Freqllcn z 4 

lll o tlulation. Indirekte )Iodulatlon. Spektrale 
)Iodlllalion; physlologische Lautstiil'ker eA'e 
ltIU g". - Die Erzeugung von KlHngen mit 
'-t)rgegehcnen Eig-eusehafte n. Ole Spi elmcc hfl
nik lek tt ischer IGllnge rzeugt: r. SPl~ZI
ELLE E LElKTRISCHE KLANGERZEUGER: 
Elek tronische )Iusikinstl'llmcnte: GCl'iite mit 
schwing nllen Saiten. Gcriite mit Röilren
g neratoren, Gerlite mit Glimniröhrengenern
t o ren , Ge rii te mit Tran sponierung'sgencrnto 
ren. Geriite mIt rotiereudeu ProfiJseheillen.~~-------------------------------------------------------------
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SR 102 bilradio med 3 väglängder 

LAngvAg 160-400 Kc . 

MellanvAg 550-1600 Kc. 

Korlvåg II mc-17 mc (19-25 m) 


AKTIEBOLAG 
(Sveriges enda specialfabrik för bilradio) 

SPÅNGA • Telefon växel 362560 

TELCON HF KABEL 

Telcolls J,lögklassign ledningar 
lagerföras numera hos svenska 
gl'os::;ister: koaxialkabel. skiir
made ledningnr för rK, TY, 
bilradio, mihofon , nedledning 
Dl m. Än:l1 alltimihofoniska 
ledningar. Telcon tilhel'kar 
ä"en numel'a amel'ik. RG-kabel. 

Proyer och kataloger till fabri 
kanter och gl'ossi.<:ter. 

Telcon -namnet i Yäddsklass. 

THE TELEGRAPH CONSTRUC· 


TION & MAINTENANCE CO LTD, 


LONDON 


Generalagent: 

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


Stockholm, tel. 207866 


Yerfuhren ZU1' I'lan~färbullg. - Synthetischc 

Spraclw. - - Litl'rutuf\' rzeiehnis. Namen

register. Sachregister. Inhal!. 

Anmäld i: Zcitschrift fUr angc"'andte Ph )'sik. 

h. 7, 19GO, s. 308-309, 1/ 3 sp. 

181 
rropugation of s hort ratlio \va\·cs . Bd. uy 
D .E Rerr. New York, Lontlon 19G1. 8 :0, 728 s. 
(illussachusetts institute of t" ehnolo gy . Ratlia
tion laboratory .eri" s. 13.) :UcGra\l'-Hill. Inb. 
10: - S. 

lir inn el,å llet: El~Dlents uf tlle prolJlem: 
Evolution uf the present problem . TropoRplle
rie refraetlon . Atmospherie seattering nn,l 
uttc lluaLion. - 'l'1ll'ory ot propagatio n in a 
horiwntalIy stratifiec1 utmo'ph0r ' : Fund a 
me n ta l co neep ts. Geol1l e trieal optic .·. Ph]'sieal 
optiC8. T he linear DlodHled-index profile. 
~le t.hods f or ca leulating fiel d stren;>:th with 
s(an,lard r fraction. 'l'he bilinca [' mOllifie<!' 
indeX prufilc. Nonlinear modifieu-index pro
iIles . Metcorology of the refraction 
problem: lntrocluction. Humidity and re
fl'lletil'e intlex. Vcrtieally homogeneous air 
and udiabatic changes. RepresentatiOIl and 
d f'Mcriptiou of soundings. Eddy clifCusiou. 
V~rtkal distributions in neutral and uns table 
equilibrium. Vcrtienl distributions in stabIL
equ ilibrium. OtIler utmospherlc processcs nnd 
their effcct on ~l-profiles. Instruments to 
measure lcmpcrature anel hnmidity in the 
lo"'cr atnlOsphere. lIIc teorologicai constants. 
- Experimenta l stndies of r ('[raction: One 
way transmiMsion o,er water. One-\vay tran s
'mission o"er lund. Raoar transmission. Spacc 
varia tions in field strength. An gle mcasnre
ments on short optical paths. - Refleetions 
f['om the earth's , Ul'face: Theory of specula[' 
rcfi, ·c tion. R eflection coefficient of land. 
El'l'ors in radar h ·ight measurements. 
Radar targe ts and ce hoes: 'l'he radar cross 
sceti on of Iso lated ta r!;!' ts. Complex t"rgets. 
Sea echo. The origins of eeho fluetuations. 
The fiuetuations of elutter eehoe•. - Me
teorologieal eehoes: Origin of the ecllo. Th€' 
intensity of meteorological eehoes. General 
proper ties of preeipitation echoes. Precipita
tion echo proper tics and metcorologieal strue
ture. - Atmospheric uttenu ation : 'l'heory of 

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

Radiorör för amatörer 
och industrihehov 

Typ 80" Siindartriotl 12;') \l'att .. 3.3: 
" 807 ;;iindarte trotl 2;') lYutt .. . u: [):) 
" 2X2/ 879 Högsplinningslik

l'il<tare . . .... ............. , .. 10: 50 
" V872/6F32 HF pentod ..... O: GO 
" 9G· ~ Acornrör Pcntocl 0,3 \' 11:
" 0;:>5 Acornrör Trioll 0,3 V 11:
.. OJU Aeornrör Pen lod 0.3 Y 11:
" 20,,1 'l'yratron ........ H:
" 900~ ~li)[iatyrtl'ioll """'''''' 7:
" F1H8-B y6Iil slintlarttiOll... ~- : 
" 2C:!:2 = 7193 siindarl'ör trioll 

a.~ watt ..................... .... .. 7: 
" !!C3 i = R K3-l siin uarrö['

triolllO wutt .................... . 7: ,
" EFiJO Pentod ............... . !): 
" 2J:!1 l\ragnl~ tl'OIl .... . :3U: 
" 	 2J22 Ma g netron ............. .. GO: 

OAD7/1SiJlI Telel'isionsven
tot! .......... .... . O: 5) 

" OAC7/18;)~ '!'ele,isio llSllCIl
tod ................................... . 

" CVl070 = 7HG Stabilisator
r~ ......... ... ....... ...... ......... . 3: ;)0 

" OD3 = 'VRIGO Stabilisatol' 
rilr . ...... ....... .......... . 12: 

" S'I' V 280/40 me,l 3 stabili 
!oi( ~ rings~pHnningar ... , .. , ..... 10: :'\0 

., 6SH7 Mut tagarrö r pentotl 5: GO 
" E ClH (Grounded Grid) .... 22: 
" XH l,G V Hörapparatrör 3: 
" VR7 8 = Dl Ins t rumenttliotl 4: GO 
" 5BP4 Katoost nllerör 75: 
.. 3BP7 Katod str:llN ;;r GO: 
" 5CPl Katodstr : lerö[' 3G: 

Olj ekonc1. 2 uF 1.000 V ... !.I: 50 
Oljekond. 2 uF 1.500 V .. " .. 13: {)O 
Oljelwnd. 8 uF 1.000 V ........... . 18: 
l{örhållare för EF50 och BC54c 2: 7{) 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 

EhrensvurdRgatan 1-3, Stockholm. 


Tel. 340390. 

~'-__________________./ 




Un i v e r sal 
i nstr um e n t 
Mo de ll 260 

20.000 
ohm per volt 

Endast Kr 250 :

MÄTOMRÄDEN : 
v= 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
v= 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
uA 0-100 
mA 0-1 0-1 00-500 
A 0-10 
ohm 0-2K SJ- 200-KSJ-20MSJ 

dB -12 t ill +52 


B eställ idag f rån 

AB GYLLING & CO 
5:1 Eriksg a ta n 50, Stockholm . Tel. 52 0705 (vöxe l) 

Yngre ingenjör 
eller tekniker 

erhåller anställning vid StocJ;].loJru~ 

, lektricitetsn~rks telenvuelning-. 

Arbetsuppgift.er: öyersyn a, 0lver

ket,; fjärrinui.!,erings- och fjälTmät

njngsanliiggningar jämte bilradio

förbindelser och radiolilnkar. 

Önskväl"da li\'alifilmtioner: Examen 

fr,m tekuisk t läro,erk eller di.irmf'u 

jämförlig teoretisk utbildning, god 

kiinnedom om ocb praktik frå n 

mindre, automatiska telefonväxlar 

samt radio- och förstärkarteJmik. 

An Sökan med meritförteckning samt 

UlJpgift om löneanspråk ocb tillträ 

desdag insändes till 

Stockholms Elektricitetsverk 

Stockholm 19 
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absorption by lIuCOndeu8 d !F1tiCs. ~1 aSII '·(-· 
m nt of atmosphcric absorption. Attcllllatiun 
by rondpIlsed ,,"ute r. Apvendix. 
C'l'HB '.fK 2 (CaIlIbr ., Mass.) (1Il 15/ 1 1!)31 . ) 

III'l 
Rider, J F: Ya(-uum·tllhe \·o ltmcler•. 2 re,'. 
cd . New York 1051. 8 :n, 432 S., 215 iII . Rider. 
Iub. 4: 50 ~ . 
Ut" innehållet: Func1am n utnls of '"aClIIlUl-tube 
,·oltlllcters. Dlode v"C UlIm · tulle ,·oHmetcrs. 
'r"iude vacuum-tllbe '·oltme te rs. R ec llficr· 
8111plificr vaClIull1-tllb voltmetl'rs. 'l'ullc,1 
vn '~ " u JU -tu be voltllleter s . A m pliricr· r0cllner 
Y1H-: lIUlll -tIJ IJC voltmeters . Slide-hucl, VRC 1.lunl 
lulle voUmet 1'8. Yacuum-tubc voltmeters for 
nc voltage. currcut, and res i:; tance m 0.aSLlr i.' 
mcnts. Prolles for D C and R F . Design U11 ,1 
cO lls trnctio ll of vacuuw-tube voltmete rs. Cali 
bration and tes ting or vacuum-tube ,·olt· 
meters . AppIieatluns of vacllum-tube vult· 
m o le rs . COIlllllc rclul '~aC II um-tu be 'foltmetel"s . 
"laillte.naoce und r epair of "ucuum-tube \'olt 
meters . Billliol'raphy. lnuex. 

( l eu., [lOH] 1940, 170 S., 111 m.' CTHB 'l'K 


KTFIR Ce,-707) 

Mottagare 
G~1.396.621.53 3(Y! 
Bro<k-X nn nes t nd, L: K omuln eret MB-, Kn
og UKn-(Fi\1)-moIJtal'l~r. 
(D) PopuJrer Radio Okt. (1{)riO) vol 23 nr 10 
R. 231/ 2a2. 

Beskrivning av en G~~ rörs mo tta;;:ll'C lItc(l 

go da eg en skaper för AM och }'M. 

1 schema, 2 schemung. 

(;2UnG.621.532 +132UOG.72 ~1;5, t 
)linor , " ' m H CW.J.PCA): A '.ren Meter ?lIltlget 
Power House. 
(A) Radio and T ele,i sion ~ews Sept. (J!)50) 

vo l 44 nr 3 s 57/ ö8/ ll9. 

J{onstrnktion~heskrivnin g nv en lJlanc.1ar· och 

,untlurenbct för 10 meter"bandl' t. 35 W ,iiu

t1ul'effekt. 4 rör i vard~ra enheteu. 

3 fotogr" 2 Bchemata. 

621.396.621.532 366 
!t'rye, J T : FUfill:!nl0ntn l s of Radio SerYh-illg" 
- 20. 
( A) Radio-EIec tl'ollics Okt. (1030) "01 2~ ur 1 
s 3V3G. 
R e(logöre l:;e fur lJlnt1l1nr stcbl' t~ 1'r!!H.: il) och 
1111phyggnau. 
2 fo log r '! G ng. 
Demo(lu!atorer 
f'i21.39G.G22 ~(i7 
Frye. J T : l'Ullflalll cn ta ls of n~lllio Scrviuin M' 
- 18. 
( A) Radio·Eleetroni cs Aug. (lO~O ) \'01 21 nr 11 
" :<7/29.

R edogörelse föl' rl~IIlU(lulut.ioul'Tls princip i 

mottagare i allmänhe t. 

1 fotogr ., 7 fig. 

F örstärkare 
621.390.645.:W 368 
Cooper . O F: Analo F eedback De. ig- n - 1. 
(A) Rauio-ElectrOJlics 01<t. ( l!)DOj '"01 22 nr 1 
" 49/50. 

Ncg'utiv åte rkopplin g i lå gf l'ckvensföl'sttirkare: 

Allmänna princIper. 

2 fl!;. 


On.3n(l.643 .33 3G9 
Blnke. N: An All -Triode Alllplifl rr. 
(A) Radlo-Elec trouics Okt. (1950) "01 22 nr 1 

S 47/ 48. 

Konslruktlonsbesl{riynin g- il" fln I [lgfreky~ns


fö"stiirkare m ed e nllart trioder (2 st. 6..1.3 SODl 

s lutrör). 

l s<.bem", 2 flg. 


G21 .396.6+5.333t+621.:JnG.61O 302,2 
Se r er. 362,1. 

Regleringsanordningar 
021.~9(J.6()~1.~1.025 370 
Plltcbett, O N: Precis ion A. C. Voltngoc Sta· 
billzers - 1. 
(E) Electronie EngineerIng Sep t. (1950) ,01 22 

n r 271 S 371/ 377. 

Spiionlngsstabillsatorc l' fiir vii xelspiinnl ng a \' 

precisloustyp. OUka mcto,IC' I' . . 

4 fig., 1 oscillogram. 

621.396.668.51.025 371 
Patchett, O N : Precision A.C. VoUnge Stauili 
zers - 2. 
(E) Electronie Nn::;lueol' iug Okt. (HlCiO) "01 22 
nr 272 s 42-lj.J.28. E'ortsiittning på ueskri\'llin

\ 

Spezialröhren 

Senderöhren 


Radioröhren 


Rimlockröhren 


Rundfunkbauteile 


Magnetbandgeräte 


Magnetbandköpfe 


Folienschneidgeräte 


Folienschneidbauteile 


Kuhlmotoren fUr UKW 


Sender 


liefert preisgunstig ! 


Te~hnopan OHG. 

MUnehen Deutschland 


Böckli nstr.l 


AMATtJRKURS 
l 

KADlOTEK~m 

och 


PRAKTISKT RADIOBYGGE 


Första bre~et, innehållande bl. a. en 

instr uktionsku rs I telegrafI jll.mte 

schema och byggnndsauyisningar f ör 


övn ingsappara ter etc. sändes 


G R A TIS! 


utan någon som helst fö rbindelse tör 

E,!"r. 


Ll1cd.änd 40 öre i f rim ärken ti ll [lorto 
och expedition.kostnader. 

AB BEVA·TEKNIK 
Linköping. 

Till AB BEVA·TEKNIK, Linköping. 
Sänd omg,1,'nde och lItan någon fö,'
hindelse fr tt n min sida första breve t 
i "Amatörkurs i Radioteknik och Ra 
Illohy!;ge" samt prospekt oeh vidare 
upplysningar . 40 öre I frlm,il'k en tlIl 
porto oeh cxpedltioDskos t nad blfo::;us. 

Namn 

Adress 

Postadress ..... ...... .... ...... .. ....... PR n. 


http:42-lj.J.28
http:On.3n(l.643.33
http:2UnG.621.532+132UOG.72
http:G~1.396.621.53
http:Arbetsuppgift.er


Skallängd 6 

Med denna universalmätbrygga mäter Ni 
säkrare och inom vidare gränser - den har 
20 mätområden för mötning av resistans, in
dukta ns och kapacitans. Och avläsningsnog
grannheten är stor - Ni avläser värde t av 
den okända impedansen di rekt på en enda, 
tydligt graderad skala. Med hjä lp aven 
multiplika ioromkopp lare erhålles därvid en 
total ska llöngd av icke mindre än 6 me te r. 
Bryggan möj liggör även kontro ll av läck
ningen i kondensatorer vid ol ika pravspö n
ningar. 

Resistans 0,5 ohm - 55 megohm 
Induktans . . . 50 mH-550 H 
Kapacitans ....... ... . ....... 5 pF-55 {IF 
Strömförsörjning 100--130 och 200-260 V, 

50-60 p/s
Mått ..... ..... .. . 330 X 262 X 128 mm 
Vikt .. . . . . . . .. .. . . . .. Ca 4 kg 
Pris .............. . . . .. . Kr. 460: 

Begär nörmare upplysninga r hos ensamförsäljaren 

SVENSKA 
RADIO 
AKTIEBOLAGET Norrköping ~RA och 

för Sverige : 

A lströmergatan 12, 
Stockho lm. Tel . 223140 
Fil ialer i Göteborg, M al
mö, Sundsvall, Orebro 

Universalbrygga 
modell UB 

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

nc.gen erator typ GT 72 för s inu svåg 

Frekvensomriide 18

210.000 p/ s. Max. ut

gångseffek t ca 2 W i 

hörfrekvensområdet. 

SymmetriSk o. osym

metrisk u/giing. 

l<'ör;:;edd med plane tvlixel för fininställning al' frekvensen. 

Frek,-ensnoggranuhet ± 2 %. 

Distorsion frå n oscillatortl ca 0,3 %. 

Pris Kr. 725:-. 

nc.generator lyp GT 80 för sinus. och fyrkantvåg 

Frek"ensområde 18

210.000 p/s. Omkopp

lingsbar mellan sinus

Y[lg och fyrkant,åg 

(square wal'e ). Båda 

"rlgformerna uttag

bara samtidigt ö"er 

separata dämpsatser. 

Max. utg{lngseffekt ,' id sinusvåg ca 2 W i hörfrekvens

om rådet. 

nIa:s: . utgångsspänning Yid fyrkantvåg 30 V. 

Försedd med planetYiixel för fiIlin 'lilllning av frekveIlsen. 

Pris Kr. 1.150: -. 

Begär prospekt och niinnure upplysniIlgar om dpssa intressanta nykonstruktioner. 

SVENSKA MÄTAPPARATER F. A. B. 
Pepparvägen 30, EIlskede. 


RepreselltaIl t i Finland: lng. G. W . Berg & C :0, FabiaIlsgatan 14, Hels ingfors. 
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RADIO

TRANS

FORMATORER 

DROSSLAR 

STANDARD- OCH 

SPECIALTYPER 


A.-B. ERIK SUNDBERG 
TRANSFORMATORFABRI K • TUREBERG 

TElEFON STOCKHOLM 35 16 81. 351666 


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

AMATÖRER 

B C HG avstiimn.· cn h et , 2:<: ·t:l l , l .t. HO 

pF v ridl<ond. k N. spc lStoll1UlC m, bå lt. 

1")' 
r(~r. ;Tldkond. 23 pI' -l :-, 35 pF 4: GO, 

uG pF U:-. 

Oljekond . 2 mfd 1000 \" . 11: - , '" mid 

UOO v. 12: -, 6 mfd 600 v. 1-1: -, 5Xr; 

mr,1 400 10: - . 

Rör VR 105/ 30, 12: 75, 3575 7 : -. 954 

Il : 50, 955 1) : 50. 

Kri staller 3525 orh 3855 I,c. 12: - . 

l::ic lcn ll kr ik tul"c 1~0 ". 7" Hl A 8: 50. 

Rockla r t ill 1625 2: 2;3, 

Kristatldiod D f34 A 1): 50. 


G. Jönssons El-radio, Ljungbyhed. 

\ 

RADIOPROVARE! 

Ett bra jobb 

erbjudes skickliga tek
niker för provning av 
FM - UK - stationer. 
Svar till "K R" den. 
tidn. f.v.b. eller telefon 
521347 

gen ay sp:ino in gssll1blUsatot'cr för \'Uxelspiin 
ning ilY l'recisio nstyp. 
2 fotog r., G f i g ., ~ oscillogram. 

KonlJlonenter och tillbehör 
U21,:39G,(;!).l ,1l 37:! 
Atkins . C E (COIHlIl. En fr. Tungsol LamlJs 
Work s ): A X c\\" Bcum l'owc r Tubc . 
(A) Radio anLl T elel'i,lo ll News Sept. (1950) 
\"oi 44 nr 3 s 4~, 124, 126. 

B sl,rh'nin g :1.\' l'n n y stl'itlpe ntotl. 5881. direkt 

crsii ttande GLO, 

2 fotogr. 


021.39G.00 LO! 3',3 
Tre Trioder i ee t RsJr. 
(D) Itadlo Ekl,o Okt. (10JO) \"o! 13 nr 10 S 171. 

An\"lin(!n in ;; av tri ollhel,to den ECH4 SOUl 


lr i[Jtlc!triotl. 

1 schemafig. 


Sändarstationer 
G21.306.72+r.21.:J!l(j ,G21.532 365,2 
Re ret. 365,1. 

G:n,3!JG.72 37-1 
'l'orsJrs K ortbsJlgesender, saerllg for Begyn 
d ore. 
(D) It afllo Ekko Okt. (1050) '1"01 13 nr 10 s 
1M/165/ 167. 
Koustl'uJ.::tions hc$! l<l' fvning a\· en t\" fl l'urs KY

s,incJarc fö r nybörjare. 

1 fvtog r., 1 8chem.u, 4 tig. 


Störningar 
621.30G.8::l8 . .J. 875 
M:ntthews. H: Xol.e R cductlon for Hi gh 
Quallty R C[l ro(1Ucln g Syste m s. 
(A) Radio and 'r ele\'!s!on X c,,"s Sep t . (19GO) 

\"<)1 -14 nr 3 s 70/ 71/ 72, 74. 

Bes kri vni ng uven störnings)\:ompres sor av 

ny t.yp. 

2 fotog-r., 2 seh emnt n. 


r.21.39(j,S l 376 
Frye, J T : FlIndamenta ls of Radio Ser<icin~ 
- - lO. 
(A) Rndlo -E lectron!cs Sept. (1950) \"01 21 nr 
12 " 38/40. 
Arli l,el n bciwu<llar rad!omotta;;ures se lek lh·j· 

te t s k lH "0 r, 

G f i g ., 1 fotogr. 


TELEVISION 

System 

(i~1 .397, :>4 871 
Dom e, R n (It ecelver Di v .• Ge n. E iec tric Ca .): 
lire'lll(>ocy·ln ter la C eolo r T ele\"l"ion. 
(A) Electr on ics Sept. (1050) '1"0 i 23 ur O s 
70/ 75. 

R edo;;örels för et t n ytt fiirgtel evis!onssystem 

i vilke t mOd ulatloosfrek\"cn,bautlcn fö r d c 

oltl,,, fii r g erna lJe tt ell er delvi s tlicka var

andra. Olika varia n ter. 

4 flg., 2 blocl<sclJe Ulata, 1 scbemaf!g. 


Mottagare 
621.307,G21.2 378 
K umcn. l : In s tallation Problems of Urb a n TV 
I-iecei \·t'.l" S . 
(A ) R nd!o-mectrouics Sept. (11)50) ,01 21 nr 

12 s 24/ 23 . 

.\ rtil, eln b sk r h'cr n ngra antennproblem för 

telc \"i "ion s olOtLllgure sa m t lösnin gar p li d essa 

problem . 

ö ng. 


Synkronisering 

621.3!l7.62!.00!.5/ .G 379 

Heller, S, Orne, P: Senic!ng TV Sync Cir

cnits - 2. 

(A) RaLlio and 'l'elcvbion Xcws Sep t . (1950) 

\"0 1 44 nr 3 S 60/ 64 . 

Avslutning av ar t ikeln om ser V1CCUll\-isningar 

för synkronIseriu g skre t s31' i televls!onsmot· 

tag a r e. 

Jfr ret 352. 

1 fo to g r., t sebemufig ., 8 fig .• 1 tabell, osciIto

gTnm . 

AB' STOCKHOLMS 

o 

PATENTBYRA 

Zacco & Bruhn 

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

Medlemmar a. Syenska Palenlombudsj5r",in8'" 

CENTRUM STOCKHOLM 

Kungsgatan 36 - Tel. 23°970 


Grundad 1878 

Tråddiktafoner 
'Ve1>.tc rs srnas te tråddiktafon m ed fo t
p uat och n y, revolutionerande för
bättring: 'l' r:ltlen lyfte s av luag nethu 
,"u d et "ill <l e n has tig-a fttpt'spo )ningen, 
val'i ge n om mngncthuvuu 'ts llvs längu 
m å n "fultl ig t öl,as . FabrIksnya . Enda s t 
2-~ ex . finnas. Kr. 1.260: -. 1 st. Mod. 
J8 lHed fo tpedal i skick "om ny kr. 
Vi73: - . 1 st. Mod. 180 sa gott som ny 
kr. 975:-. 
",tebst e r$ h\llg'spelnnde grnmmofon\Tcrk 
för 3 bustigbete l' med separat förB tiir 
l,are och yppprlig: kon . crthiigtalare. 
l\:au ä\' (' n uuyH uuas SO ITI förs tHrkare 
ti ll trådtliktafonel·. Kr. 525: -. 

REIS RADIO 
Ragnar von R e is - POlhemsplatsen 2, 


Göteborg. 


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

RADANNONSER 
ön sknS byta: Pop . R~dio n:t' 3 , 11 1941, l , 

i) 19·IG. 4. 10-16. l, 11H8 bytes Ul o t n:r 10. 11, 
12. 104,u, 3, 51IHG, 1 10{9. (E\·. sillj es. ) Rild!o
te lm. K. W IesIa ud er , B ok tryckunilg n OJ, 
n . b . ·r~ t. lO &1 O.J. H äger sten . 

Till snlu: 2 st. RC-Tongen. 4(}--10000 [J/K. 
· tg . 20 V ö\"er spli nnin g"d clare. Pl"is pr st . 

lO : - . RCA Sig:nulgcn. 90 kc .-Z5 MC. Yiixel
stru m. L <impl. för se rvice 120: -. SlI.ndur tr ioLl 
30.J. 'l.'L, 700 W 6G: - . Svar till "Ser\"icelnstr.", 
d. t. k. f. v. b . 

Till snl ,, : 'l'rans formato r. prim . nO/ 220 v. 
""k. 2 X800 V 400 mA, 65 : - . O. östen "son. 
Yiuggn tun 2 B, ,"ästeds. 

Köpe~ : 1 s t. Be 348 ny ell er b C/iugnall. 
P . Jone lI , EO,C;ellJrl,I,tsga tan 2!, Göteborg. 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


€J
Da;;-- och attonlkol"r. In~enj3ro-, verkmlletlU"e· och t llrmanlexamell. 
T~leteknlk med radlo- och radarteknik . Maskinteknik med Terkltadateknlk. 
L"'~ .. levnadskostnader: 100 kr . lägre p r mln. nn I Stockholm o. Oöteborjf.t;'Iil )Ioderna kursplaner. V,,,terUl inl'n hörj a r 14 jan . Närmare uppl ysn!ngarKr\ I I pl b.~lran. Ang!T tack, praktik, ålder m . m. Åberopa denna tidning. 

Munnäatarelratan 9 A - K ö P ING - Tel. 11318. 
INGVAB LILLIEROTII. CITutD~eDJlIr. Rektor. 
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nfi 
GENERATORER 

GENERALAG ' t T : 

p ÄR HELLSTR ÖM 
AGENTURFIRMA 


Spannmålsgatan 14, GÖTEBORG Tel. 132832 0.132826 


Frekvensområde : 	 15-50.000 p/ s i 3 band. TYP 
Hl 

Noggrannhet: ±l"lo, ±l p/ s. 

Skala : Totallängd 457 mm. 


Mikroinställning ]2 : L 

Utspänning: 	 Sinusv<l.g eller kantväg ; kon'tinuerligt inställbar för 

sinu·våg 200 f<V-20 V±l dB, kantväg 400 ftV-40 V 
PRTS ell r 800 ,aV-80 V från topp till topp. 

Kronor: Maximal distor. 

480: sions/ri effekt: 0,25 W över 2000 ohm. 

NETTO Distorsion : Mindre än l Ofo vid 1000 p/ s. 

Spänningssteg· 
ring vid kantvåg : 90 % av toppvärdet uppnås på mindre än 3 "S vid 

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

Frekvensområde : 	 100 Kp / s- l00 Mp / s å grundton fördelade på 6 band. 

E2 

Noggrannhet: Garanterad tiII ±l 010. 

Modulering : Inre, 30 Ofo 400 p/ s. 

Obs! Nyhet! Yttre, Max mod. graJ . 80 Ofu l\hx. mod. frekv. 


10000 p/ s. 

TYP 

U timpedans: 1. 75 olun för variabel HF·utspänning samt an pass· 
PRIS ningsenhet för 37 ohm, 10 ohm och standard konst· 

Kronor: anlenn för mottagare. 
520: '2. 50 ohm för fast HF,ulspänning. 

NETTO 3. 0-25 kohm för variab el LF-utspänning. 


Utspänning: 	 1. HF kontinuerligt variabel l "V-IOO mV. Utspän
ningsvärden erhålles ii direkt i 0--9 "V 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 f'V vid 100 Mp/s. 
Skala: Belyst. Längd 760 nUll. lHikroinställning 10: l samt 

direktgraderad för varje frek.vensområde. 
Nätanslutning: 110-210--230-250 V 40-100 p/s. Effektförbruk

ning 20 W. 

Dimensioner: 33 X24 X18 cm. 

Vikt: Ca 7 kg. 


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


Noggrannhet : Garanterad till ±l 010. 

Modulering : In- och utv., 10 och 30 0/ 0 400 p/ s. 

U timpedans : Konstant 75 ohms stegattenuator. 

Utspänning: 	 1. HF l"V-IOO mV. 

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

Kronor: SIwla: 	 l\Iikroskala l: 25. 
600 :  Nätanslutning: 	 40--100 p/s, 100--260 Volt. 
NETTO Dimensioner : 31 X34x26 cm. 


Vikt: Ca 12 kg. 


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


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

Noggrannhet: Garanterad till ± l %. 


Skala: Direktgraderad . 

Utimpedans !IF: Anslutningskabeln reflektionsfritt avslutad med an

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

Kronor: U tspänning H F: 	 l fN-ISO mV ±l dB lill 30 Mp/ s. 
1.170:  l "V-lOD mV ±l dB 30--70 Mp/s. 
NETTO Kontrollerad med 	kristallvoltmeter. 

Modulering: 	 Inre: 400 p/s, 0--50 "lo. 
Yttre; 100--10.000 p/a, 0-80 "lo. 
Modulationsgraden kontrollerad med kristallvoltmeter. 

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

Strålning: Mindre än l "V. 

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

Dimensioner: 33X 30,5X 15 cm. 

Vikt: Ca 12 kg. 


Begär offert med närmare upplysningar. Snabb leverans. 



Först I ssiga radeodet Ijer ge toppresta ion 


Därför är det så "j)digt att valet a v radio. 

deJa.r. radiorör och mätinstrument göres 

me(1 stor ursldljning. Förlita Eder på 

märliet TESLA. SOUl är berömt över bela 

världen. Var TESLA·~DliJ\ded~. 

TUlA ra"iodetaljer TI~U r "'orör 

Elel,trolytkolldensatorer A 
E 

se <ie n 
serien 

,\0 l. AF S. AL ·l o. 
E CH 3 • .F:8L J . E Cn 

8. v. 
21, EF 12 o . •. v. 

GHlIllller!,olldensatorer U sed,m UCH 21, UBI. 21. UY 
l lhninn tyrrö r m ('d a merika n s k 

l o .•• v . 
b e t e("kning. 

Papperslwndensatorer 

Poteutiometrar 1'ISU lllitlnatru nt 

l{oIskildslllotstand Kl\pncltan.IJ<~·ggo< 

Trlidlil\(1ade motstånd 
Q-m et"" 
S pänningss tllbili sll t O,"< 
Nollindiknto<er 

Säliringar Signnlgene<ato<er m . m. 
No,(t'g rannhe t hur upphört a tt v a r a e tt prob le nl tack 

SrorningsS!iydd vare TES LA miitin s trument . 

T 114 -produlder säljas genom Ramag-grossisterna. 


GENERA.LAGENTUR FöR SVERIGE: 


AB GOS~t BÄCKSTRÖ~I Ehrensvärdsgatan l-J Stockholm K 

Tel. växel 540J90 


