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Spä'nnhylsa med centrilmskruv 


ger säkert fäste 

och gör Philips

rattarna lätta att 

montera och de

montera. 

Rattorna äro utförda i en mångfald typer och storlekar, pas

sande för alla ändamål och finnas både för tum- och mm

axlar. 

Levereras omgående från lager av 

NORR MÄLARSTRAND 62 TELEFON VÄXEL 520685 

leverera från lager även 

MÄTINSTRUMENT 
Panelinstrument 

likström: 
Modell 27 
(Bredd 76 mm. Höjd 80 mm.) 

Modell 29 
(Bredd 118 mm. Höjd 110 mm.) 

Växelström: 

Microampermetrar 
Modell 260Milliampermetrar 

Ampermetrar Universalinstrument 
Voltmetrar Modell 260, 20000 ohm/volt 

Pris kr. 250: - netto. 

Modell 240, l 000 ohm/volt 
Pris kr. 175: - netto.Modell 57 lAmpermetrar

(Bredd 76 mm. Höjd 80 mm.) 
Rörvoltmeterr Voltmetror

Modell 59 Modell 303 
(Bredd 118 mm. Höid 110 mm.) Pris kr. 350: - netto. 

Specialbroschyr och upplysni'ngar på begäran 

Rekvirera vår nya katalog. Obs! Sändes endast till inregistrerade firmor. 
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INGENIORSFIRMA 

presenterar 
ur tilherknings
programmet. STABILISERADE 

LlK SPÄN N I NGSAGGREGA T 

TYP 
GS6 

Utspänning: 0-400 volt 

Stabilit et: c:a 2000 ggr. 

Br um spänning : c:a 3 mV 

UUagbar ström 

vid 0- 200 Y 100 ffi A 

vid 200-400 200 ffi A 

TYP 
GSS 

Utspänning: lSO-400volt 

S labilitet: c:a 2000 ggr. 

Br um spänning : c:a 3 mV 

Uttagbar ström: 200 m A 

Aggregaten äro kortslutningssiikra 

~1MItardP 

INGENIÖRSFIRMA 

Asögatan 113-119 STOCKHOLM Tel. \ ' X 44 99 90 



Ordinluie problemredal{tören, 
»Lik, tröm~, har tagit semester 
och i hans ställe ber t. f. prob
lemredal,tören att få tillönska 
alla POPUUiR RADIO :s ska.rp
sinlliga problemlösare ett gott 
nytt lir med mängder av elegan
ta problem på delma sida. 

Na lurl igt" i har löseketsen genast observe
rat att \' i har lagt oss till med en annan vin
jCIl till problemsidan, Den rutblazige Galler
ström och den hetlevrade dr Fält har försvun
ni t - dem har den hart när otroligt kvicke 
och fantasifulle signaturen »Likström» tagit 

med sig - och har ersatts med en nöt, som 
- naturligtvis - knäckts av problemsidans 

elithjärnor. Och sådana finns det ju gott om 
bland POP L _.R RADIO:s lösare och läsare, 

E ller hur? 
Naturligtvis gör de t det. Och därför räknar 

t_ L problcmred_ inte bara med att det skall 
komma in intelligenta lösningar i mängd utan 

också problemför;;lag med öv rraskande, och 
roliga lösninO' ur. 

För att slimulera int re,se t för problemlö
sandet - som fa kt iskt är en mycket roande 

och alltid mycke t lärorik sysselsättning 
har t.E. probl emred_ utverkat, att prise r kom 

mer att utdelas va rje månad till den som bäst 
- mest ekonomiskt och elegant men också 
samtid ig t uttömmande - löst problemet. P rise t 
blir en hel femma för bäs ta lösning förutom 
elen ovaIlEldiga ära, som är fö rkni ppad med ett 
omnämnande i denna de skarpa radiohjärnor
nas spalt. 

Märk väl: det O'äller att ta till just sil myc 
ket matematik eller argumentering som nöd
vändigt krävs för att klarlägga sammanhangen 
och knäcka nöten_ Inte mer och inte m indre_ 

Det gäller för lösa ren att i sitt vetandes arse
nal välja ut just de verktyg, matemati ska eller 

språkliga, som är b:it avpassade för ett viss t 
problem, på sallllna sätt som rad iotekllikerna 

väljer ut just de verktyg, och instrument , som 
bäst lämpar sig för att utföra en uppgift. 

Och inte nog med detta ! Varje problem/ör

s/ag , som publiceras , kommer också att belö· 
nas på ett helt enkelt furs tliga sätt : kr. 10:
fritt översänt pr postO'iro_ Ett livligt medarbe

tande i probl emspalten Lör därför snabbt leda 
till ekonomiskt oberoende_ För att inte tala 

om den enormt ökade pres tige , som tillfaller 
den, som ofta figure rar på problemsidan_ 

Det blir endas t ett problem i va rje nummer, 
men t.f. problemred_ hoppas a tt med lösekret

sens hjälp hålla den på sådan utomordentlig 
nid , a tt nlan med fog kan utbrista med ord

sp(åksförfattaren : »Biittre en ;;åJ an nöt i va r
je nummer än tva, i vartanna t !» 

Problemen skall inte endast sväva i teorins 
blåa och abstrakla himmel UIHn fär gärna 

mera r öra sig med handfasta, prakti ska saker, 
förut satt att det är någon poäng med i dem. 

Alltså inte endast bland molekyler och elek
troner skall vi dväljas med problemen utan 

jämväl bland kopplingsvarianter, arbetspunk
ter, kretselement och mätmetoder, liksom 

bland fe/kopplingar och urladdade batterier, 
motorboating och Aterkopplingstjut_ Alla kate
gorier av lösare bör ha en chans_ 

Och så : sätt i gång herrar problemkompo
sitörer och glöm inte att problem med kärna 

och poäng skall det vara, and ra vandrar di
rekt i papperskorge n_ 

För att inte de problem, som gavs av var 
högt skattade ordinarie problemred_ i nr n . 
inte skall hänga så a tt säga i luften, skall vi 
ge lösningarna på dem här. 

I problem nr 11 A gällde det a tt tala om 
hur många Ah, som kunde erhållas ur 12 
likadana ackumulatorceller, dels när de kopp
lades i paralleJI, dels när de kopplades i se
rie_ Svaret är att det blir lika många Ah, enär 

lika stor kemisk energi omsättes i elektl"isk i 

PÅ TOPPEN AV VAD DEN ELEKTHONISKA 

INDUSTRIEN IDAG KAN I'RESTERA, 

T E liTRONIX sl,eciali. ter har utncklut 
oscill4lgrulen till ett noggrant in s trument 
möjliggörande e·n exakt kvantitativ b e
stämning av tid och Ilmpli tud, 

Illir bl'c rl vld llreseoteras typerna 512 oC h 
" H ·D , som liro oövertl-ä ffade konstrul,
tIoner p:l var sitt omr" de_ F lera anrlra nt
föranden finnas också fÖl" anrlra !Jehu,-, 
t. ex_ typ ::;17, 80 m har för stärkare m ed 
en s tigtId aV 7 milli-"s och [ör 100 Mp/s, 
Om de ~8 a oscillografer och komplettcranrle 
tilliJe hör s s . r eI{tange lv tlggeneratorer OCh 
förstiirklU'C länlll RS upplysnIngar a'- : 

GENERALAGENT: 

ERIK FERNER 

Tel. 198949 

Stockholm 32 

2:1 

OSCILLOGRAF TYP 514-D 
erbju der samma höga freke\"nsomrdde som 
Il en viitk linrla typ 51l-A och rl essutom för
delarnu med en dlrektkopplud vertika l 
förstärkal,e med hög kiin slighet_ Data : 
Bundbrerlcl, likstriim - 10 Mp/s vI d 0,3 
V/em och 5 p/s -10 :\lp/ s v ill 0,03 V/ cm : 
Svcp; 0,1 /l"/cm ~,01 s/cm : Spil nnlngs
knlibratol' me d 1 l,p/ s rek tnn g'eh~flg varia
bel 0-50 V I 8ex omrlltlen med 2 ' I. no::;
g rann he t ; Acce le ra ti ons sp!i nning 3 kV 
(+ 1,5 kV och -1,5 kVl; 'l'r i::;gerkllnsl!::; 
het : pulser av s,i kort vurnktllfhet S OUl 
0,05 /lS och med s il låg anl\llltud 80m 
0,5 V ; 0,25 Jl.S fördröjn ingslinje som allt· 
efter behov kan Inkopplas till den vert. 
för stärkaren. Detta Instrument iLr kolossalt 
viirdefullt för all " ldeo -l<ontrol1 , uil r bils
ta möjli ga egenskaper meil .. vseenrle pä 
t ran sleuta förlopp, stor !lI1ndbrerlrl och 
höga svep hastig heter iiI' O obetinga t nöd
väu<1i ga. 

OSCILLOGRAF TYP 512 
har balanserarle, direktkopplade push- pull
försUirlm re med en känslig het som kan 
varieras f rån 5 mV/cm-[i{) V / ern : Ban d· 
bredd, från \lI,stri.im-2 Mp/ .; Svep från 
a /ls/cm~,3 S/ CIU (på beg-Uran ii,en 1 
resp. 3 s/cm; Sp ii nn lngskal1b ra to,- med 1 
kp/ s rekt;'1ngcl\-åg varIabel f rän O-W V 
! nIo onu-arlen merl 2 '/, noggrannhet. 1\le<1 
sIn höga stabilitet, känslig het och no).[ 
granna kallberlng av b,lde tlrI och ampli
tud hur t yp 512 \' unnit ett exceptionellt 
lUottaganrle inom den biofy sisl<a och geo
f ys iRka forsknin gen sunlt s fl s om e t t oum~ 
bii rligt ,-erl<tyg I hiinderna p i elel>tronll,
ingenj ören_ F ör rle fall dUr ytterllgare 
ijb, :lcl k iinslI g he t e l'lorul"as 10m d e t beg l'li n 
",ule banrlct mellan 1/6 p/ s-40 kp/s lmr 
Tektro nlx ell separat liten förstärkare till 
typ 512 so m ger ett utSlag på skärmen av 
1 cm för en signal om endllst 5 "V_ 

'



Rätt ljud från 
rätt plats genom 	

- Sekundärhögta lare 

Utförande: 
Ltlclan ,il' u tförd i t rä med l> jörldanerade po

l t:' ral1e sidor. översidan är kliicld med ljus viiv. 

St orlekar: 
Typ .1'1 : ,j" -lJGgL liltlstorl. 15 X 15 cm Kr. 29: 

» A: 6" -högt. » 18X21 » » 39 : 

» B: 6Yz" -högt. » 19 X 24 » »4D : 

» C: 8"-högt . » 25 x31» ) 73: -

SumLliga typer u tom E ii ro försedda med 

Yolywkon troll. Pu ovans ttlell<le br uttopriser 

lämna Yi "anliga r alJatter . 

Ring eller skriv till : 

SINUS-HÖGTALARE A.-B. 

Försäljningsbolag för Svenska Högtalarefabriken AB 


SEGELTORP TEl. 461946, 461980 


\ 

Vi leverera även omgående från 
lager : 

STANDARD-HÖG TALARE 
KOMBIFON - HÖGTALARE 
KRAFT-HÖGTALARE 

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

, 
AN/ APA-1 RADIOMATERIEL 	

, 

Mottagare R1155 


Tuning units 26 : 50 


Oscillogr af AN/APA/-l, komplett .. .. .. .... .... . .. . ... 145:-


Scotch tape, 1200" plast ................. ... ......... . ... 39 : -


Oljekondensatorer 


R]'~ amperemeter, 2", 0--3 A, termokors 11: 50 


Amperemeter, 25 A, 2Yz", mj ukjärn .. , ...... .. ... .. . 17: 50 


Testinstrument, O--l Yz , 0--3 V, 0--60 mA, O-
5000 ohm, instru mentet inbyggt i kåpa, 2Yz " 

instrument 16: 50 


Keramiska kondensator er, 50 pF .... ..... ... . .. . .... . 3: 50 


P recis ionsskalor, 

Om Ni vill ha våra ny a 	prislistor, så skriv gärna ett par rader; när Ni ändå skriver ... 

beställ Radioteknisk Årsbok, pris 12:--. 

VI D EOPRODUKTER 

BOX 25066 	 GÖTEBORG 25 

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

3:1 

AN/ APA-l. Obs. KOMPLETT, 	ej »demonterad». 

rWALKIE-TALKIE WS·38, pris komplett med J' 
alla tillbehör, originalllldor 135:

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



2_krehlokalmottag...e med 

lätt utbytbara "plugg-In

spolar". 4- rör, Ii perm... 

magn. högtalare. Inbyggd 

ramElntenn, ext.ra .antennot.. 

t.ag. Portabel. ED ratt. 

Fram- och bokBi<la Hka. 

Allström. Storlek 22&X15X 

170 mm. 

Prl. Kr. 110:-. 

\ 


men förutsättningarna var ocksA 

många. De två förnämsta var kvaliteten 

och priset.. Piccolo har redan blivit en 

storschiager. Över hela landet fortsätter 

den fantastiska succell. Se och hör den 

- Piccolo är en sensation och priset gör 

apparaten överkomlig flir var och eD. 

Finnes i ilera färger 

Fråga efler den hos Er radiohandlare 

A B c HAMPION R A D I o 
Rörstrandsgatan 37, StocKholm Tel. 227820 (vöxel) 


Nordhemsgatan 62, Göteborg. Tel. 124075 (växel) 


båda fallen. Energien som omsätts utgör 0,72 
kWh. Tre rältlösare har inte missat den upp

giften. 
I problem 11 B gällde det att bestämma 

begynnelseslrömmen, då brytaren S slutes 
(jfr fig . l) och vidare tidskonstanten vid 

10", F 

200kQ 100K!~ 

Fig. 1. 

uppladdning. Denna uppgift har behandlats 

av el! tiotal lösare, varav tre klarat av det 
rätt. Viss förvirring har uppstått, enär det 

inte utsad es, om det var begynnelseströmmen 
genom strömbrytaren eller kondensatorn SOIll 

skulle bestämmas. 
Lektor Sture Skyle , Brunnsvägen 52, Kris

tianstad har bestämt strömmen i samtliga 

, kretsgrenar, och hans lösning är i övrigt , så 


bra att t.f. problemred. återger den helt. Han 

utgår från följande ekv. (jfr fig . 2): 

s 300V 

i . 
Fig. 2. 

100 000i +50 OOO U +i ) = 3001 I u
200 000i +100 000 (i2+i ) = 300 2 o

300-V = 100 000(i2+iO) +50 000 (il +i )'
o
vilket ger 

il = (300- 50 OOOio) / 150000 
i.~ = (300-100 000io)/ 300 000 
V = 100-100 OOOio 

I inkopplingsögonblicket är V=O och alltså 
i = lmA, i = 5/ 3mA och i =2/ 3mA och o l 2 
strömmen genom strömbrytaren i = 10/ 3 mA. 

Eftersom för strömmen genom kondensa
lorn gäller io = C(dV / dt) fäs 
dV / dt = (lOO-V)/lOO OOOC 
varav 
dV/ dt+V/ 100 OOOC = 100/ 100 OOOC 
Denna linjära differentialekv. har lösningen 

, V= 100(l-e-t/ 100 OOOC) 

Tidskonstanten är tydligen 10u·10·1Q-o= 1 sek. 

Och så över till nytt problem. 

Problem 1/52 

Till ett slutrör är via en ideell anpassnings
tran formalor med varvtalsomsättni ng n = 
= N/ N 2' där N1 = primärvarvtalet och 

Forts. på sid. 26. 

4:1 



E LEKTR ONR ÖR 

MO T T AGARRÖR KA TOO ST RÅL E RÖR 

SÄNDARRÖR GASFYLLDA RÖR 

LIKR I KTARRÖR FOTOCELLER 

STA BI LISATORRÖR SPEC I A L RÖR 

Stor sortering t lager 

EI.EKTRONIKBOLAGET AB 

Kungsgatan 34 - Stockholm - Tel. 2.162. 92. 

5:1 



Världens första kompletta serie 

för allström 

Vid de höga frekvenser, breda frekvensband och höga 

spänningar, som förekomma inom telev isionstekn iken, ställas 

på elektronrörens konstruktiva ul förande helt andra och större 

krov än vid normala rad iorör. Phil ips tillverkar därför en spe

ciell rörserie, som står i särklass just för dessa ändamål och 

som dessutom är avsedd för TV-mottagare för allström. Detta 

innebär al t kompletta te levisionsmottagare med bild- och Ijud

mottagare, högspänningsenheter och avlänkningsanordn ingar 

numera kunna konstrueras för direkt drift även från l,kströms

nät. De nya rören ha bl ivit en stor framgång på världsma rk

naden och tillverkas redan i så stora serier, att priserna ligga 

på samma nivå som för vanliga ra diorör. Vår rad ioavdelning 

står gärna till tjänst med tekniska data och närmare upplys

ningar om dessa rör och tillbehör. 

PHILIPS 


1 Bildröret MW 36-2\ med gråglasskärm 

2 "'-kaDalvllllare med hög frekvensst eg och blondo rrör för 4 

te le'lisionsko nol er 

3 LIkrIktarröret PY 80. "booster"-diod och PY 82 lör likriktning 

le DubbeltrlodeD ECC 81. oscillotor- och blondorrör 

5 Pentoden PL 81 , slutrör för hori son talov lönkningen 

6 Dubbeldioden EB 91. bi lddetektor och liksoÖ i1n ingsåterstöiiara 

7 Pentoden PL 83. bild lör stärkore 

8 Penloden PL 82. slutförstärko re 

9 Neoden EQ 80. FM-d etektor 

10 Högfrekvenlpenloden EF 80. hög frekvensförs 'ärkare, 

blondorrör och mellanfrekvenstörslä rkore 

11 Trlodpentoden ECL 80. ",u ltivibro tor och synksepnrator m.m. 

12 Dioden ET 51. högspö nningsl ikri ktore 

13 Avl8nknlngl- och fokuseringsenhet AT 1000/01 
Radioavdelningen, Slockholm 6 

Tel. 340580, lör rikssomta l 340680 lit Högspennlngs- och I1Dleutgångstransformalor A T 2000 

6:1 



POPULÄR RADI O 

T IDSKRIFT F Ö R R A D I o TELEVISION 

På stället marsch! 

Man har länge haft på känn, att med 
den sammansättning, som den av kom
munikationsmin istern tillsatta televi
sion,.kol1lmitten fått I , skulle den helt do
mineras av Telegrafverkets ,negativa in

ställning till televisionen, och att man 
därför hade att se fram mot en förhal
ningspolitik, som skulle skj uta den 
svenska televi ionen in i en diffus fram
tid. 

Farhågorna har tyvärr besannats . I 
ett »Dagens eko» den 7 dec. 1951 har 
televisionskoJllmi ttens ordförande, riks
dagsman A Olsson, lättat en smula på de 

dimridåer, bakom vilka kommitt en för
skansat sig. 

Hr Olsson meddelade _ålunda vid sitt 
ekoanförande, att komll1itten TIll kom
mit så långt, att man tagit sig ner till 
Köpenhamn för att där ta en tin på hur 
långt danskarna kommit med sin televi
sion. Han underströk, att danskarna har 

det mycket bättre förspänt än vi, enär 
de kan reda sig m ed kanske fem T 
stationer, som kan täcka hela Dan

mark, medan vi skulle behöva minst 10 
gånger fl era. Vilket skulle kosta oss 
minst 250 mil joner kronor. Hr Olsson 

var också mycket angelägen aU fram
hålla de oerhörda vårigheter av alla de 
slag, som man måste räkna med att 
övervinna för att lösa den programtek-

Se Bocken som trädgårdsmästare. POPULÄR 
RADlO, 1951, nr fl, 5 . 3. 

niska sidan av televisionen. Och vad 
som lägger hinder i vägen att nu på
börj a ens de mest blygsamma försöks
siin dningar av televisionsprogram det 
var - enligt hr Olsson - den omstän
digheten, att det inte ännu fastställts nå
gon våglängdsfördelningsplan ~ör de 
europeiska telev isions tationerna. Först 
någon gång på hösten 1952 kan vi bör
ja på att fundera över om vi ev. skall 
vå<Y a oss på några reguljära försöks
sändningar med television. 

Detta var kontentan av hr Olssons an
förande, och det är j u inte sä rskilt svårt 
att känna igen Telegrafverkets välkända 
pe5simistiska vändningar, som ,nu dess
utom kompletterats med ett spri tt nytt 
argument: våglängdsproblemet på u.ltra

kortvåg. 

Beträffande de anförda »sakskälen» 
för fortsatt passivitet från kommittens 
sida må här anföras, att det äro direkt 
vilseledande att redan på detta stadium 
tala om kostnaderna för en fullständig 
utbyggnad .av televisionsnätet ; de pro
blemen måste j u ligga minst 25 år fram 
i tiden! Och att på basis av dagens tek
niska och ekonomiska förutsättningar 
göra upp kalkylen på så lång sikt måste 
dessutom vara ytterst vanskligt. D ss
utom : Telegrafverket har ju inte ens 
efter 25 1i r.- arbete lyckats ge mer än 
70 % av landets befolkning hyggliga 
mottagningsmöjlighe tcr för årt enda 

O C H ELEKTRONIIf 

riksprogram; varför skall man nu i ett 
slag börj a tala om televisionssändare i 
obygdern a innan ens sändningen kom
mit i gång i Stockholm? 

Att våglängdsproblemet skulle lägga 
hinder i vägen för att nu påbörj a TV
programsändningar i Stockholm är svårt ' 
att förstå. En TV-sändares normala 

räckvidd är endast något tiotal mil, och 
avståndet till närmaste T -sändare är 
ju minst tio gånger större, varför valet 
av TV-kanal in te gärna behöver bli 
föremål för internationella överlägg
ningar. Ett framtida kanalbyte av denna 

or ak förefaller därför yltCLt osanno
lik. Att av artighet vänta tills andra län
der skall tilldela oss en televisionskanal 
förefaller ganska onödigt. 

Det försåtliga talet om 250 milj oller, 
som skulle behövas till de 50 T -statio
nerna, kommer säkerligen att :;prida 
olust hos statsmakterna. Är möjligen 

meningen den, alt ,kommittell därige
nom måtte få kommunikatiollsminis

terns välsignelse för ett fortsatt uppe
hållande försvar mot televisionens m
förande. Är det möjligen också så, att 
vaglängdsproblemet förts fram för att 
lugna en otålig opinion, ~om har svårt 
att förstå, varför vi inte kan sätta igång 
med television här i landet, när andra 
säm re 

det ? 

lottade länder redan har gjort 

(Sch) 
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AKTUELLT 

Karl Tetzner, Emden 

Helikoptern som flygande 

UKV - sändare 

D et ty"ka radiobolaget, Sydwestdeut
scher Rundfunk (SWDR), har nyligen 

gjort en del intressanta mätningar med 
hjälp aven helikopter- Det gällde att 
undersöka om en bergstopp, Feldberg 
(1493 m ö.h.), var lämplig som upp
ställningsplats för en UKV-sändare. 
Man hoppades nämligen, att man med 

Helikoptern i aktion över Feldberg. 

UKV-sändaren \ ar monterad bredvid piloten, 
som här ses proya av sändaren i markläge. 

8 :1 

denna sändare skulle kunna spara in in
te mindre än tre olika UKV-stationer, 
och det gällde att undersöka, hur en 
UKV -sändare med 100 m hög antenn 
på den nyss omnämnda bergstoppen 
skulle ställa sig. Att forsla upp en så
dan antenn dit och därefter utföra fält
styrkemätningarna ansågs för dyrbart, 
och man beslöt därför att utföra mät
ningarna med användande aven heli
kopter-

Genom Scandinavian Airline System 

fick man hyra en helikopter, som ut
rustades med en 100 W UKV-sändare. 
Tyvärr var helikopterns bärförmåga 
ganska ringa, varför man inte kunde 

ta med några strömförsörj ningsanord
ningar i den. Man beslöt därför att stäl· 
la strömförsörjningsaggregatet på mar
ken och mata sändaranläggningen över 
en 400 m lång kabel, som anslöts till 
sändaren i helikoptern. 

En svensk pilot, Nils Gunnar Grim

skog, utförde flygningarna och fick där
vid se till att han alltid befann sig inom 
kabelns »räckvidd», genomsnittligt 200 
m över bergstoppen, och han måste sam
tidigt manövrera sändaren och var tred
je eller fjärde minut ropa i mikrofonen 
»Achtung, Achtung, hier ist der Mes· 
sen der des Sydwestfunks öber den Feld
berg in 200 m Höhe». 

För utrönandet av strålningsegenska
perna och för fältst)'I'kemätningarna ha
de Nortwestdeutscher Rundjunk und 
Rundfunkteknischen Institut utsänt 
fem olika mätvagnar, som tog upp fält
styrkan i olika punkter, framför allt i 
olika dalgångar i närheten av provsän
daren. Dessutom assisterade en hel del 
amatörer, både tyska och schweiziska, 
genom att insända rapporter om S-styr
kan. 

F orts. på sid. 21. 

Stationsnätet för program II Danmark. 

Dubbelprogrammen 

i Danmark 

POPULÄR RADIO har tidigare1 kommenterat 

den tekniska bakgrunden till det dubbel pro· 

gramsystem, som infördes i Danmark den l 

okt. 1951. Av uppgifter i fackpressen att 

döma, synes det hela ha gått ganska väl i lås, 

även om det på sina håll uppstått besvärlig

heter för lyssnare, som bor i sändarnas ome

delbara grannskap. Vågfällor oeh riktanten

ner, bl.a. en ny variant av den slutna inom

husantennen har därför blivit aktuella i Dan

mark. Bilderna visar hur stationsnäten för de 

två danska riksprogrammen ser ut. 

l Dubbelprogram i Danmark. POPLJL\R RA
DIO 1951, nr 12 s. 9. 

Station iinätet för program I i Danmark. 



Kaskad-fasmodulering nytt moduleringssystem 

för FM-rundradio 
Av förste telegrafassistent Sune Breekström 

E n metod för framställning av fre
kvensmodulering (»FM») med stabil 
(ev. kristallstyrd) bärvåg är som be
kant att fasmoduleringen sker i ett av 
sändarens förstärkal'steg, varigenom 
FM med tigande lågfrekvenskarakteri
stik erhålles. Önskad FM erhålles ge

nom att man i liigfrekvenskanalen inför 
ett nät med fallande lågfrekvenskarak

. teristik. 

Om nu denna farnlOdulering anord
nas medelst reaktansrör eller motsva
rande anordning, motståndsrör el.dyl., 

uppstår emellertid på grund av den fas
modulerade kretsens reaktanssidstäm-' 

ning en viss amplitudmodulering, vilket 
orsakar distorsion. Denna kan bortskaf· 
fas genom att följande steg köres i 

(mättad) klass C. Vid mycket höga 
kvalitetsfordringar är emellertid ej hel· 

ler detta lillfyllest, utan fasmodulering
en måste hållas låg och ökas genom 
dubblingsförfarande, ev. åtfölj t av fre
kvensblandning till önskad frekvens. 

Ett nytt sätt att undgå distorsion är 
kaskad-fasmodulering. Det modulerade 
steget utföres härvid med en speciell 
anodkrets med konstant impedans un
der moduleringen, och motståndsmodu
lering används. Några <sådana steg kopp
las i kaskad efter varandra för förstär
kande av fasmoduleringen. Fasmodule
ringen överföres till frekven module
ring genom RC-llät i lågfrekvenskana
len på vanligt sätt. TOlala antalet rör 
blir mindre än med det äldre förfaran
det, och kretsa rna bli enklare med färre 
felmöjligheter. 

Konstant-impedans-kretsens princip 
är följ ande (j fr {ig. l). Kretsen kall 
icke avstämmas till resonansen wL = 

=l /(vC,. utan den skall av tämmas tm 
wL = 2/wC. 

Antag nu, att R moduleras med ett 

molst ndsrör. Vid full modulering va
rierar R då mellan O och ex) (mot
ståndsröret antages perfekt ledande 
resp. perfekt spärrande). För R= O är 
impedansen i vänstra grenen wL och i 
högra grenen 2/wC, men då resonans 
skulle ha fordrat wL = lwC, blir nu 
tydligen impedansen i C-grenen hälften 
så slor som i L-grenen, varför högfre
kvensströmmen i C-grenen blir dubbelt 
så stor som i L.grenen. Högfrekvens
strömmen blir därför 90° i fas före 
högfrekvensspänningen för R= O (ka
pacitiv karaktär). 

För R= är impedansen i vänstra ex) 

grenen wL .och i högra grenen ex). Tyd. 
ligen går nu hela högfrekvensströmmen 
genom L-grenen. Högfrekvensströmmen 
blir därfär 90° i fas efter högfrekvens
spänningen för R= ex) (induktiv karak
tär) . 

Det kan visas, att impedansen Z (se 
fig. l) hela tiden har samma värde, 
oberoende av om R har värdet O eller 
värdet ex) eller ett ändligt värde. Såle
des har vi här en krets, som ej kan få 
någon sidstämning .av den art, att amp
litudmodulering uppstår, trots att den 
kan förhålla sig kapacitiv (när R = O) 
eller induktiv (när R= ex») gentemot 
högfrekvensen alltefter moduleringen . 

Lämplig kombination är t.ex., att hög
frekven stegets rör är en liten HF-pen
tod av typ 6S17 eller motsvarande, och 
att då det variabla R är resistans t! ll 
anod-katod i en liten triod av typ 6J3 
eller motsvarande. Allvändes dubbeltrio
den 6S 7GT, vilken är ekvivalent med 
två 6J5, fordras hälften så många 
6 1 7GT som 6517, enii r triodsystemen 
kan arbeta var för sig. 

S törsta I11 l)j liga fas-slci ft ,"id låg dis
torsion blir omkring 25° . id en lilg

fT ekvens av Lex. 30 p/ s motsvarar delta 

-z 


Fig. 1. Avstämningskretsen i kaskad-FM-steg. 

en ändring av omkring 13 perioder. 
Tydligen bör några fasmodulatorer ef
ter varandra i kaskad användas. Där
efter följ er ett par dubblar- och ev. tre
dubblar-steg, varefter effektförstärknrng 
vidtager. Lågfrekvensnätet med fallande 
karakteristik utgöres av enkel RC-typ_ 
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radioserviceyrket 
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T E O R 1 

Distorsion l
• diodlikriktare 

r.;är man talar om fön'rängning 
eHer distorsion i mottagare. 
tänker man väl i första hand på 
distorsionen i mottagarens låg
frekvensdel. Det är inte heller 
något tvivel om att en väsent
lig del av förvrängningen kom
mer från LF-delen, men motta
garens övriga steg är inte heller 
alldeles osl{yldiga_ I detta av
seende spelar bl. a·. mottagarens 
signaldetektor en väsentlig roll. 

I nnan vi går närmare in på problemet 

om distor5ion i signaJIikriktare måste vi 

först definiera ett par begrepp. Vi antar 
då, att det rör sig om en mottagare för 
amplitudmodulerade s ignaler, och vi 

förut sätter ookså, att vi har med diod
likriktare att gii ra , då ju dessa är de 

SOIl! förekommer mest allmänt i moder
na mottagare. 

Fig. l visar hur en amplitudmodule
rad sigIlaI ser ut. I fig. l b visas en omo
dulerad högfrekvensspänning. Denna 

sp ii nning moduleras med en lågfrekvent 

sinussvängning enligt Hg. l a och resul
tat~t blir en s.k. amplitudmodulerad HF

pänning "" om visas i fig. l c. Högfre
kverLspänninge ns amplitud ändrar sig i 

takt med den lågfrekventa svängningen. 

l\'IODULERINGSGRADEN 

För att karakterisera hur starkt bkirvå

gen är modulerad, ang s modulerings
graden (ofta i jfo ). Om LF-signalen har 

Ju ycket stor amplitud , kommer HF-si"

nalen att moduleras kraftigt: modula

tionsgraden blir stor. Förhållandena il

lustreras i fi g. l, där i c) en till 50 % 
modulerad HF-svängning visas. Med de 

på fig. angivna beteckningarna defini e

rar ma'n moduleringsgraden på följan

de sätt: 

för positiva toppar: m = (Emax/Eo)-l 
för negativa toppar: m = l-(Emin/Eo) 

För sinusformade spänningar ger de 

två uttrycken samma talvärde, då man 

alltid har Eo = 1!2/ (Emax+Emill)' Öns
kas modulati onsgraden i procent (mo

dulationsprocenten) multipliceras det 

talvärde, som man får ur ovanstående 

uttryck med 100. 
Av fi g. l c ser man att Emin = Eo/ 2; 

av denna orsak fås moduleringsgraden 
m=1-0,S= 0,5 eller 50 %_ När 

Emill = 0 fås med ledning av vad som 
sagts ovan moduleringsgraden = 100 %. 
Detta fall illustreras i fig_ l d_ 

Om man modulerar ännu kraftigare, 

kommer man fram till en kurvform .av 

den typ, som visas i fi g. l e. Här före
ligger övermodulation och då man i 

detta fall skär bort en del av signalen 
innebär detta en stark förvrängnin g, 

som man inte kan härleda från motta

ga rens verkningssätt. Vi skall därför i 
det följande inskränka oss till modula

tionsområdet 0- 100 %. 
En typis'k diodli,kriktare visa. i fig. 2. 

Här ser man längst till viinster sista MF-

a c d 

Fig. 1. a ) Lågfrekvent växelspänning . b ) Omodulcrad högfrekvent växel
spänning. c ) Modulerad HF·spänning, 50 Ofo modulerin gsgrad. d ) Module
rad H F-spiinn ing, 100 0/ " modul eringsgrad. e) .vlodul crad H F -spiinn ing, 
rnoduleri ngsgraden > 100 °/0. 
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Fig. 2. Pr incipschema för diodlikriktare med 
efterföljand e LF-sleg. 

Fig. 3. Samma schema som i fi g. 2 men med 
R, utnyttjad som volymkontroll. 

kret,sen, över vilken den modulerade 

HF-spänningen uppträder. Spänningen 

föres till en diod, som har en bela~ t

ningsimpedans som består av en kon

densator el parallellt med ett motstånd 
RI . Reaktansen för el vid den inkom
mande spänningens frekvens är liten, d 
att ma'n kan räkna med, att hela HF

spänningen kommer att uppträda över 

dioden. Över motståndet R j och kon

densatorn el uppstår då en libpänning, 

i det att kondensatorn för varj e positiv 
halvperiod uppladdas till spänningens 

toppvärde. Dioden får härvid en för

spänning, som gör anoden negati v; det 
kommer därför att gå ström genom dio

den under de korta ögonblick, då HF
spänningen överstiger den för ögonblic

ket förhandenvarande lik ·pänningen. 
Verkningssättet kan åskådliggöras med 
hjälp av diodens karakterisliska kurvo r, 

som ger ett mått på diodströmmens me
delvärde som funktion av den påtryck

ta HF-spänningen. Ett exempel på så

dana kurvor visas i fig. 4. 



)) lOD-KURVORN.\ 

"urvorna utnyttjas pa följallde sält: Vi 

<l ll tar att den i diodkretsen li agand re

"i-tansen R, = 0,5 l\1ohm. R[ varar mot 

HI i fi g. 2. Detta mO~5lånd svarar mot 
e rt .k. resistanslinje på kurvbladet, dv,;. 
P it rä t linje med en lutning, som mot

~va rar resi stansen. Av fig. 4 'ser man 

"llede att linj en R1 går genom punkten 

O och genom en punkt R, som g r en 

"pänning på 10 och motsvarar en 

- lröm på 20 ,(I , . Denna "lröm 1Il0bva
rar enligt Ohms lag en resistans på 

10/ 0,000020= 0,5 Mohm. Denna resis

tallS skiir alla de i fi g. inritade kurvor

Ila . Antages att dioden far en högfre

h('J!sspänning på 5 V (amplitudvärae ) , 

få r vi utgå från 5-volt~kurvan i fig. 

Skiirningspunkten mellan denna kurvCl 

Ilch resi 'tanslinjens för RI ger diodens 
arbetspunkt P. Utgår man från arbets

punkten, kan man genast på x-,axeln av

läsa den uppkommande likspänningen 

\ = 5,5 V ) och pil y-axeln d n uppkom· 
lIIande diodlikströmmen ( = 11 pA). 
,\llt detta gäller under föru t'i ätt'Iling, att 

den påtryckta högfrekveIlsspänningen 

il'ke är modulerad. 

Om man nu modulerar I IF-:ipänTlin

ile n kommer dess amplilud att avv ika 
[rån 5 , och då arbetsp unklen P nöd· 

\ ,indigtvis kommer att ligga på lin jell 
R Letyde r detta, at t P kOl1!llIer att vand

ra längs utefter denna linje i tak t med 

IIwdulatione n. Nu är de t emellert id att 
P IL gTäns för hur långt P lan vandra. 

Yla n ser av fig. 4 att a\':;.t&nd l mellan 

kurvorna IlP = O V oeh l V är mindre 

iin avståndet mellan övriga kurvor, och 

della betyder, att det upp5tår en fö r 
\ ri-in gnillg, nä r P passe ra r kurvan för 

Vw.- = l . P unkten Q blir all lså yller

punkten för P: s röre! e, förutsat t. att 

lilan vill undvika d istorsion vid -demo
(luleringeIl. Då denna puukt Q _ arar 

mot en I-lF-amplitud på 1 V, kan man 

III 'el ledning av det i fig. 1 härledda ut· 
tl":-cket uträkna den modulationsgrad , 

",JU il1 te ger någon förvrängning. I del

ta fall har vi alltså m ll/ (/ " = 1- 1/ 5= 

= 0,80. 

förvri'in gning. Punkten P: 5 vandring är 

icke begränsad på sanlIna sätt i motsatt 

ri ktning, och den positiva delen av mo

dulat ionen kommer d~-i rför icke att be
röras av förvrängningen. 

L,iG SIGNALSPÄNNUIG - HöG 
mSTORSION 

Det här belysta exemplet svarar emot en 

förh ållandevis stor HF-spänning. Saken 
kommer i ett siimre läge, om HF -,ampli

tuden är liten. I fjg. 6 vi as en kurv

skara av samma slag som den i fig. 4, 
men för små HF-spänningar mellan 0

O,S v. Man ser här att avståndet meIla'Il 

kurvorna inte är detsamma och att kur
vorna inte är parallella. Arbetspunkten 

kan för , en viss påtryckt HF·spänning 
på 0,1 vara P och mall ser strax att 

avståndet P- Q är mycket mindre än 
avståndet P-S; man må därför vänta 

sjg en mycket allvarlig förvrängning vid 

s låga signalspällningar. Man kan där

av genast dra den slutsatsen, att man för 

att få förvrängningsfri återgivning må 

sörja för att det påtryckes dioden en 

tillräckligt h ög H F-spänning, exempel
vis av storleksordningen 5 V. Detta vär

de på önskvärd HF-spänning ger såle

de ett mått för den förstärkning, som 

det iir nödvändigt att ha före signallik

r iktaren om man önskar att mollagarell 
ska ll ge en di storsion fri mottagni ng. 

I -d t fö rec'ående har vi utan vidare 

gått ut fr ån a lt s ignallikriklarens växel
strömsbelastning är d~nsamma som lik

._lrörnsbela 'tn ingen R1= R 1• Delta är 

emellertid inte fall et. Som framgllr av 

fi g. 2 koppla~ LF-spänninO'en " ia en 

kon den 'ator C2 till en potenti ometer R2, 

som fungerar som 'olymkontroTl. A 

hänsyn till hela .anordningens frekv en 

kurva måste C~ göras så stor, att man 

kan se bort från dess impedans vid låg
frekvens i förhållan-de till R2• Detta 

kommer emellertid att betyda alt R~ 

reJlt växelströrmmässigt selt kommer att 
ligo-a parallellt över R( pa så sätt, att 

d iodens växelströmsbelastning kommer 
att bli en parallelIkombinationav R( 
och R2 • Den resistans för växelström 

man då får R" är = R1 • Rt / (R 1+R2 ). 

Lågfrekvensspänningen uttages alltså 

över denna impedans och inte över R(. 
Då diodens arbetspunkt vid omodulerad 

HF-spänning emellertid är bestämd av 

R[ korum er den 1110tståndslin je, som re

presenterar R" också att gå genom P. 
Lutningen av Rv kommer att vara be

stiimd av det värde R2 har; på fig. 4 är 
det räknat med att R2 = 0,33 1\'Iohm, vil

ket tillsammans med Rl = R1 = 0,5 Mohl11 

ger Rv= 0,2 Mohm. Punkten P kommer 
nu att vid modulation vandr.a på den 

av Rv bestämda linjen, och man ser 
strax, att den inte kan kOlllll1a längre 

ner än till punkten X, som således sätter 

en gräns för den maximala spänning, 
som kan åter"es utan distorsion. Är 

spänningen större än det av X bestäm
da värdet, medför detta alltså en av

skärning av den del av den negativa 
halvperioden på det sä tt som illustreras 

i fig. 5. Här ~er man t.v. i fig. 5 a den 

u r-prungliga växel pänni ngen, medan 
man i fi o'. 5 b ser, hur avskärnin cYen ger 

sig tiUk~nna . Alt avskärningen m aste re
sultera i en allva rlig förvri-iIlgning är 
alldeles uppenbart. Den maximalt lillåt

na modulationsgraden kan uträknas på 
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:Fig. 5. Klippning av LF·spän

ningen (L) up pträd pr \ ,d tör 

hög moduleringsgrad. 


samma ;;ätt som tidigare, och man {år 
ur det i fig . 4 illustrerade exemplet 
Inmllx = 1- 2, / 5= 0,5, d\'s. 50 %. 

HUt STOR DlSTORSlO~? 

Nu iir det emellertid inte nog med att 
veta, att det uppstår fö rvrängning. Mal1 
är också intreserad av att veta, hur stor 
förvrängningen är för alt bedöma, om 
det kan löna sig alt göra något för att 
reducera den. En uträkning av det i fi g. 
6 visade fallet ger vid handen, att man 
vid en moduleringsgrad på 0,8 får en 
förvrängning av ca 20 %, detta enbart 
med hänsyn tagen till andra övertoneIl. 
Tydligt är, att det är nödvändigt att sör· 
ja för att dioden får så stor spänning, 
att man arbetar på den lin j ära delen av 
området, som i fig. 4. Räknar man i 
denna fig. med R j som enda belastning
en, dvs. RI = Rv, kan man som regel 
räkna med att förvrängningen blir 
mindre än 3 % vid moduleringsgraden 
1,0. 

I det föregående har visats hur mall 
av arbetspunktens vandring kan beräk
na den maximala moduleringsgrad , 
som icke ger distorsion . Delta maximal. 
värde kan emellertid också uttryckas 
med utgångspunkt fr ån resistansen Rv' 

lVIan får efter ett par meHanriiokningar 

TIImux = Rv/ RI• 

Delta uttryck säger, att återgivningen 
är förvrängningsfri, när modulerings
graden ä r mindre än det värde, som är 
angivet i ovanstående bråk. (I prakti
ken må man dock - som ovan nämnts 
- räkna med en liten förvrängning vid 
m = l, som för stora amplituder hos 
HF'-spänningen är minq re än 3 %. 
Ovanstående uttryck för maximalt tillå
ten modulatiollsgrad gäller endast app
roximativt. Om moduleringsgraden skul
le vara större än den, som framgår av 
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förhållandet Rv/ R l uppstår en distor
sion, vars storlek med viss approxima. 

tion kan uträknas ur formeln 
d( % ) = 50(I-Rv/ R I 'm) 

För det i fi g. 4 . isade fallet får mall 
enligt denna formel för 100 % modula
tion (m = l) 

d = 50 (1- 0,2/0,:1) = 30 o/c 

HUR SKALL DISTOI~SlONEN 
l\lI~SK.'\S? 

Detla exelilpel visar tydligt, att det kan 
upp;; tå krafti g di slorsion i signallikrik
taren, varför det bör löna sig att för
söka att red ucera dr.m. Det finns också 
en del möjligheler i den väg n. Av ut
tr ycket för mil/ax ser man, att man skall 
göra Rv s törre och R j mindre. En fö r
minskning av R1 kommer, som visas i 
fig. 4, att resultera i en mindre utgångs
spänning från detektorn på så sätt, att 
man måsle öka förstär.kningel1 efter de 
tektorn . Dessutom kommer en minsk

ning av R\ att belyda större dämpning 
av sista MF-kretsen, varigenom selek
tiviteten bli.r lidande. Denna väg är allt
så knappast den rätta, även om man ge
nom inkoppling av ett buffertsteg mel
lan sista MF-hetsen och detektorn kan 
komma ifrån nyssnänmda nackdelar. 

Den andra möjligheten är att öka Rv' 

Denna ökning kan företas på olika sätt. 
Den i fig. 3 visade kopplingen har vissa 
förd elar framför den i fig. 2. För fig. 2 
har man alltid Rv/ R\ = Rd( R j +R2 ). 

För fig. 3 får man samma värden vid 
maximal ljudstyrka (Rj på max) medan 
R,J R j mycket snabbt närmar sig värdet 
l, lJär uttaget inte står i toppställning. 
Vid lämplig kombination av R j och den 
efterfölj ande gallerläckan R2 kan man 

uppnå förhållandevis bra resultat, och i 
de flesta industrimottagare kan man se, 

att denna väg har beträtts. 
Det fillDs emellertid ock"a andra vä 

gar, och den experimenterande amatö
ren kan säkerligen uppn å ännu bättre 
resultat genom att offra litet mera tid på 
detta problem. Det har redan nämnts alt 
man genom att inskjuta ett buffertSleg 
mellan sista MF-steget och detektorn 
kan uppnå fördelen av alt kunna välj a 
lågt värde på R j • Ett sådant buffertsteg 
kostar visserligen ett rör extra, men an

nars kräver det inte mycket utöver detta. 
Steget ,kan vara oavstämt i anodkretsen 
och behöver inte förstärknings reglera ;o . 
En brant pentod lämpar sig utmärkt. 

En annan möjlighet anges i fig. 4. I 
denna fig. har med en streckad linj e 
antytts hur man genom att förskjuta ar
betspunkten P kan uppnå väsentliga för
delar. Denna förskjutning sker genom 
att dioden patryckes en positiv förspän
ning, som i det i fig. 4 visade exemplet 

är ca 7,5 V. Arbetspunkten rycker där
vid upp längs den kurva, som svarar 
mot ett amplitudvärde hos HF-spän
ningen av 5 V, och arbetspunkten kan 
därvid utan att man inför större distor· 
si on vandra längs den av Rv tecknade 
motståndslinj en (streckad i fig. ). Den
na metod förefaller mycket tilltalande 
på papperet, men har den olägenheten, 
att en positiv förspänning på dioden 
ökar diodens dämpning på sista MF
kretsen. Samtidigt är det nödvändigt, 
att förspänningen måste rätta sig efter 
den omodulerade bärvågens amplitud_ 
Saken kan emellertid klaras av rent kon
struktivt i det att den diod, som normalt 

Forts. på sid. 21. 

Fig. 6. Karakteristiska kurvor 
för diod vid låga värden på 
HF-spänningen. I.Z 1.0 0,6 0.6 0.4 0.2 o 



1'ermistorns användningsområ(len 


I förra numret av rOPllLAR 
RADIO angavs i n artikel' vik
tigal'o da.ta för de vanliga te ty
perna av ter mollegativa termi
torer, som finns tiIlgängli Vi 

svenska marlmaden. Här I,OID
mer Ult n redogörelse för nägra 
av do mera nät'liggande an änd
ningsoIDrftdell3 för termislorer. 

D e anvä.ndningsområden för termi~,to
rer, SOIl1 antydes i denna art ikel, är en

dast ett urval av de mera niirliggande 

möj ligheter, som kan påvisas. Att ter

mistorer ger utomordentliga möjlighe

ter för kontroll och övervalm ing inom 

mätteknik och industriell elektronik är 

uppellbart, och utan tvivel öppnar ter

mi storn många n ya och överraskande 

möjligheter även fö r radiokonstruktö

ren. 

TEl\fPERATljRKOMl'ENSER 'G 
Det säger sig själv, att termjsto rer läm

par sig utmärkt som temperaturkompen

serande element i kretsar m ed resistan

ser med posi tiv temp raturkoefficient. 

Genom att termistorn serie· eller paral

lellkopplas med fasta re5 is.tanser, kan 

praktiskt taget godtyckliga temperatur

kompenserande data erhållas. 

SPÄNNTh'GSSTABILISERING 
Termistorer är utmärkt väl lämpade att 

användas för stabiliserin g av spänning. 

I fig. l visas I-V-kurvan för dels en 

tennistor (kurva I), dels ett motstånd 

med temperaturoberoende resistans 

(kurva 11) och slutligen en kurva för 

tig. 1. I-V-kurvor för termjslor (I) , för tem
peraluroberoende motstånd (II) och för kom· 
bination av båda (III). 

en komhi,nation av båda (kurva III). 

Som syne uppnås en mycket obetydlig 

~pänrringsälldring vicl starkt varierande 

belastning. Denna s tabil i ering uppnås 

- märk äl - utan nämnvärd distor

sion. Frekvensomrädet är givetvis yt

terst vidsträckt för en dylik spännings

stabilisator. 

AUTOMATISI{ VOLYMKONTROLL 


F ör automatisk reglering av förstärk 


ningen i en förs tärkare i bärfrekvens


telefonianläggningar eller liknan de kan . 


termistorer ock~å "ara synnerligen an 

vändbara. Den typ av termistor, som 

här passar bäst, ä r den indirekt upp

hettade, enär uppvärmningsspolen kan 

användas i en separat krets, som kan 

»fj ärrko ntrolleras», vilket ger enkla 

möjligheter till kontroll av den h ets, i 
vilken termistorn ingår. 

Fig. 2 visar principen för en förstär

kare för automatisk volymkontroll, be

5 
t-' 

I4 

] 

2 

o 

stående aven indi rekt upphettad termis

tor med motstånd -kroppen R1 och en 
vännespole R~, anordnad i en brygg 

koppling med motstånden Ra och R4 på 
ingång ~ id a n av förstärkaren. U pp

värmningssjJolr' n är ansluten till för 

stärkarens utgångskret. . Då temlislorn 

är kall är bryggan obalanserad, men 

när ignalspänningen E; läggs på och 

ökar i styrka, komm r temperat uren hos 

tprmi.storn aLt öka och bryggan nämlar 

ig smi'mingom balans, vilket betyde r alt 

en allt mindre del av il1gå ngsspänningen 

E, nar första röre ts gall rkre ts. lan 

kan välja förhållandena å, att ut ån o" 

spänningen för blir praktiskt taeret Eo 
konst~nt och oberoende av ingån~~pän 
ningen, som läggs på förstärk aren (j fr 
fi rr.3). 

, e T ermonegali lia termislorn, POP LÄ R 
RA DIO 1951, nr 12 ~ . 14. 

En mera grundl äggande redogörelse för ter
mistorns teori aterf inn cs i lbdiotekni.k T5 

bok 19.52 ( I 'o rdisk Rotogravyr) s, 9, 

Fig. 2. Principschema för förstärkare med automatisk {öro tiirknil1g<regl ('rin ~ (automat i;k 
\'olymkontroJl) . 

Ea(') 

0.01 	 0.02 O,DJ 0,04 0,05 O/O 0.2 0.] 0,4 0,5 

E/M 


Fig. 3. Utgångsspänningen (Eo) som funktion av ingängsopänn ingen (E,) i förstärkare enlig I 

lig.2. 
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Fig. 4. Brygga flir temperaturmätning med 
term Lstor. 

Fig. 5. Brygga för uppmätning av tempera tur
s.killnad med termistorer. 

+ -
Fig. 6. Tidsfördröjning "id till slag hos relä ,.r 
-an lätt ii tadkommas med termititor. 

F ig. 7. Pl' ineipochema för strömningsmätllin g 
i vä tska. Ena termistorn i vätskes trömmen, 
den andra i stillastående vätska. Temperatur
skillnaden mellan I crmistorerna ut.gör ett mått 
på , t riimningen , styrka. 

Sådant system för volymkontroll kan 
användas inte endast för att beg ränsa 

volymen och 80m en säkerhetsåtgärd 

mot överstyrning utan också för att upp
11< den motsatta effekten exempelvis i 
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kontrastförstärkaI' . hir an lpliludkoII

troll i oscillatorer, exempelvis Re-oscil

latorer, iiI' samma typ a termistor yt

terst an vändbar och har och?! kommit 

till mycket vidsträckt användning ju,t 

för detta ändam ål. 

B'PMÄTNING i\V TE:\IP1.;RATUR 

Termistorer lämpar sig mycket väl för 
mätning av temppratur. Res istansen hos 

en termisto r k an Jläl!1ligen mii tas med 

så liten ström, all denna icke medför 

någon uppvärmni ng, varfö r resistansen 

helt och hållet bestäms av olll O' i\Tningens 

temperatur. 

Känsligheten hos en dylik »re-sistans

termometer» är proportionell mot den 

absoluta temperatUl'koefficienten för 

materialet, av vilket motståndet är till

verkat. Temperaturkoefficienten för ter

m istorer är vid rumstemperatur ca 10 

gånger större än lIågo t hittills känt ma 
terial för resistanstennometrar, varför 

k~inslighetcn hos en sådan termometer 

med termistor är ungefär 10 gånger 
större. Vid Iägre temperatur ökar käns

ligh c~en avsevärt, och vid högre tempe
raturer minskas den successivt. Termis

torer lämpar sig därfö r synncrliO'en väl 

för mi1tnillg av temperaturen i kyl r um, 

i flygplan och för olika vetpnskapl iga 

och meteorologiska ändamål. 

E n värdefull pgenskap h o,> te rmis torn 

\ id dess användning som rc~is l anste r

mometer är ,att lllaJl kan erhåll a h öga 

resistansvärden hos kroppar med l iten 
\·olym . Man Ikan s lunda montera ter

t1Iistorer på svårtillgängliga mätställen 

och per tråd över rela tivt långa di stan

ser överföra mät\'ä rden till ett centralt 

registrering-sställe. Man -kan exempelvis 

tänka sig mätning av temp 'ral urer i cy
linderväggar, lager, kylvatten och oljor 

i maskiner och motorer. 

fig. 4 och 5 visa r ett par altem ativ 

för temperaturmätningsbryggor. Man 

kan även använda en termistor som fre

kvensbestämmande del i en Re oscilla 
tor och genom oscillatorns frekven sänd

ri,ng få elt mått på temperatu H.n. 
Inom medicinen har termistorn an

vänts på många sätt exempelvis som te r

mometrar i injektionsnålar för m~itnill g 

I 
I L

I 
I 

'-'----~ 

Fig. 8. ?l1otorskydll meJ tprl1li,tor. Vid över
belasLning koppl as nät spänningen bor t frän 
motorn. 

v 


Fig. 9. Mätning av H F'-energi m~d tcrrni"tor. 
Termistorn anbringas i HF-fäll et, varvid 
bryggbalansen störes. Erforderlig likströms
encr:.\i för alt återställa balansen är ett mål t 
på den upptagna HF·cnergicn. 

av intrave nöst blod och som termomet

rar för uppmätning av hudtemperaturen 

vid undersökning av kä rl- och cirkula

ti ol1srubbningar. 

r.rI<~l\IPERATURREGLERING 

Ett anlIat användningsområde Iör tl'!'

IIIi storer iiI' i anordningar fö r tempera

turkon troll. Genom sin höga kän lighet 

'kan t 'rmostater innehållande termisto

rer ge ytterst hög noggrannhet; de läm

pa sig därför även för vetenskapliga 

iin rlarn< l som kontroll vid fysikaliska 

och kemiska proces~er. Dylika term o
staler kan konstrueras av ett antal mi

niatyrterrnistorer Lryggkopplitt c'ar. 

Man kan också koppla in en termistor 

på ingå ngssidan av cn förotiirka re, SOI1l 

manövrerar ett elektromekaniskt relä. 

I de fall man kan an vän da större 
tennistorer, ir i allmänhel förstärkare 

ö\'f' r[]ödiga, och man får mycket enkla 

och robusta instrument för reglering av 
temperature n i arbetslokaler, hytter, ku

pee r, bo~tads rum etc. 



UPP l Ä: d~ . A \. RNLATH'A 
FUKTJf;HETEN HOS L UF'f 

I\lIed hjälp av termi torer är det möj li g t 

att mäta upp den relativa Iu ktigh t n i 
n gas genom att använda den välkända 

pri ncipen med en vät och en torr termo

meter . F ördelen m~d te rmistorn \ id 

denna llletod ligger huvudsukJjgcn i den 

enkelhet m ed vilke n indi ka l ionen kan 

registreras eller ö erföras över långa 

dis tanser. 

~nl{HO~m'l'EOROLOGI 

I:: tt m)'ck 't typi Ekt användnillg~ol1lråde 

för terruislore r har man funnit i fraga 

om IlIikrolllPtt>orologi , där mall med de 

mctooer SOIlI nämnt. i det föregående 

kall uppmäta temperatur och fuktighet 

i luJtflödet Ö\'er m )'cket mIa landOlll ra 

den, exe lllpelvis över plantager. 

I~D.II{A'l'10l\' AV YÄ'l'SKENI VA 

Med hj älp av termistorer kan man lätt 

unorona sigualanordningar, som regi

Etre rar om en \ätskeyta har stigit öve r 

eller und e r en viss nivå. l dylika fall 

anbringas en termistor på den förutbe

stämda nivån och kopplas i ~erie med 

en spänningskälla och exempelvis en 

signallalllpa . Så länge termistorn är 

täckt med vätska, ,kommer det inte att 

bli någoll nälllnvärd ändring i tempera

turen; des resistans är hög, och lam· 

pan brinner inte. S li snart nivån hos 

vätskan sjunker wlder termistorn, kom

mer temperaturen på den scnare att hö

j as, van'id dess resistans minskas; 

lampan tänds. I stället för larn pa kan 

man givetvis använda sig av ett relä 

eller en summer. Denna metod är givet

vis endast tillämpbar i de fall vätskans 

temperatur är lägre än luftens. 

-' 


Fig. 10. Dirl'kt upphellad I"rmj ~ lor med le.r
mis toreleIllenlt"l montera l i e lI evakueral glas
käxl för atl uppna maximal kän slighet. D~o i 
fig. vi :;ade ly pen är ay Philips fabrikat l typ 
83900 och 83901 ) . 

'j'Elon " l'ORm~ 80:\1 FöRKOPp· 
LINGSMO'fS'f.\ND 

Tär el ktronrör llled inuirekt upphet tad 

katod kopplas på , ta r de t en viss tid in

nan katoden blir \' arm. Då glödtrådarna 

har positiv Lernpel'<lturkoefficien t är de· 

ras resis tam i kallt ti ll tånd låg, men 

när trådarna uppvärma~ kommer resis

tansen att stiga. Om J et i ngår ' xem 

pelvis "kalhel ysningslampor glöd

st römskretsen J< Il des. a lampor skadas 

av den starka ström som uppträder, il1
n an glödtrådarna upp värm ts. 

Genom att koppla ia en termistor i 
glödströmskrebeJl vald med ådan resi

stans och sådan -karaktäristik, att dcn 

tar upp hela den starka .•tröm, som upp· 

träder i inkopplingsögonblicket, har 

man garantier för att de ömtålig a skal

belysningslamporna inte skadas . Sam 

ma sak kan tillämpas i de fall känsliga 

katodstrålerör ingår i en allströms.glöd

strömskrets. Samma pri ncip k an också 

användas för att reducera inkopplings

strömmen vid elektromotorer med låg 

effekt. 

STnö!\.L.'VINGSMA'fNI~G PÅ GASER 
OCH VÄT 'KOR 

Dem18 typ av m ätning baserar ig på 
skillnaden i kyln ing m ellan strömmande 

o h stillastående väls,ka eller gas. F ör 

della ~indam ' I all än der IIIan två lika

dana termistorer placer ade och k opp

lade enligt fi g 7, vilken tydligt visar 

fUllk lionc l1. 

'l 'EI ~lIS'fORN /SOM j\IOTORSKYDD 

När en mo to r enligt fig. 8 går n ormalt, 

flyter n ström genom Rl och ger upp

hov till ett ~pänning5fall. Detta spän

nirto'sfall O'er en konslant ström genom 

term i.· torns vär mc p iral, som h 1'tller mot

stan c1 s.k roppe n vi d ett re istansvä rde så 

stort, alt r eliiet e j slå r till. Då motorJI 

bromsas upp, stiger strömmen genom 

R1 och glödtråden b li r varmare. varv id 

resistallSen sjunker, och reläet sUr till 

och br te r kOlltaktorns ma-rlöver kre[;;. 

i.\LiTNING A" HF-EN.~RGI 

Denna mätning går i princip till så, att 

man placerar en mycket liten ter lll is tor 

utan glashölje i ett HF·fält. Härvid 

'Fig, Il. T ermi , tor av termotllcterlyp. Termi slorpärlan iiI' ill~tllält i gla"tavellö spets (Philips 
. typ 83900 och 83901). 

TIDSFöRDRöJ-DA RELÄER 

Vid fördröjning av tillslaget hos ett 

relä har mall fålt stor användni'ng av 

termistorer. Denna fördröjning kan g ö

ras mycket lång. iall har åstadkommit 

fördröjningar upp till 15 minuter ge

nom att amända högresistiv termistor 

och relativt lågt manöverspänningsöver. 

skott. 

Vid anordningar för automatisk till
koppling av elektrisk belysning enligt 

fi g. 6 har man lagt in ell termistor i re

läets manöverkrets för att undvika ur

koppling vid exempelv is blixtar under 

J.~kväcler nattelid. 

kommer tennistonr alt ta upp eJl del av 

energien i fältet. Den i tennistom upp

tagna energien övergår i värme och 

åstadkommer en minskning av resistan

sen. Termistorn anslutes till en brygga 

med tre fasla motstånd enligt fig. 9. 
Innan HF·fältet pålagts, balanseras 

bryggan. När sedan HF-fältet verkar på 

termistorn och den termiskt har stabili

se rat sig, balanserar mall åter bryggan 

och beräknar den likströmsener gi , som 

krävts för balanseringen. DeTwa lik· 

sLrörnsenergi är = den HF·energi, som 

tagits llPP av te rmistorn. 

(Philips Profe8sianal Campar/elits) 
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FÖR KONSTRUKTÖRER 

Televisionsmottagaren hur den beräk
nas och konstrueras (III) 

( Fort , . fr . POPULÄR RADIO, 1951, 
nr 12 ,. 2S) 

HöGFREKV"~NSSTEGET 

De från T V-mottagarens ingängskreLs 
erhållna bild- och ljudsignalspänningar
na (fsJ+fs/) förstärkas i högfrekvens. 
steget för att därefter tillföras blandar· 
steget (fig. 10 i nr 12/ 1951 s. 21). I 
enklare mottagare kan givetvis högfre. 
kvenssteget helt utelämnas. Med ett så· 
dant erhålles emellertid förutom för· 
stärkningstillskottet en del andra för
delar. Sålunda kan yid lämplig utfonn
ning apparatens brusegenskaper fÖrbätt· 
ras, vidare kan störallde oscillatorstrål· 
ning till al1tennen hållas inom rimliga 
gränser. I högfrekvenssteget erhåller 
slutligen TV-mottagaren en del eller he· 
l a tillskottet till fijrselektionen. 

I fig. 17 återfinnes ett schema för ett 
högfrekvenssteg. Högfrekvensröret till· 
föres signalspänningen VI (pV) från 
inkretsen (= V2 i fig. 15 i nr 12/ l951 
8. 24). Lämplig gallerförspänning erhål. 

och katoden är högfrekvensmässigt j or· 
dad genom Ck' Anodspänningskällans 
spänning Vb filtreras genom RC·filtret 
RuCb och Rb väljes så, att lämplig 
skärmgallerspänning erhålles. I stället 
för en högfrekvensdrossel har i anoden 
inlagts motståndet Ra' Användes detta 
samtidigt för dämpning av kretsen LgCt 

ler röret genom katodmotståndet Rk, 

Fig. 17. Högfrekvenssteg aT 

konventionell typ med enkel av· 
stämd krets. I fig. betecknar: 

V l = inspänning 14V 

V

2 
= utspänningl4V 


LgCt = parallellre50nanskret~ 

LI( = spole 
Ct = total avstämningskapaci· 

tans 
Rt = total parallellförlustresis· 

tans (kretsimpedans) 


Ra = något 1 OOO·tal [) 


R/lb = RC-filter 

R = 70 il 150.0
k
 
Ck=lOOOpF 

Cag= .sOpF 


R/Jg= l M.Q 


CbOlr=l pF 

Rör : 6AU6 (6AG5) 

A v ejviJingenjör Carl Akrell 

till önskat Q·värde, blir Ra blott något 
1000·tal ohm och därmed anodspän
ningen något lägre än skärmgallerspän
ningen. Skulle emellertid spänningsfal· 
let över Ra bliva för stort och därmed 
rörets anodspänning för låg, ersätttes Ra 
lämpligen med en högfrekvensdrosselj 
alternativt inlägges spolen Lg i anoden. 
Kretsen är en enkel parallellresonans-

D 

I 
[og i 

r7 
1 
Ti-:--t-

I I , . R 
,I, IV bg
"R 2

Lg Ytl 

Fig. 18. Högfrekvenssteg med bandfilter . 
Kopplingen förekommer i en av de avstäm· 
ningsenheter för kontinuerlig avstämning 
inom TV· och F~I·banden. som det amerikans· 
ka företage t Du Mont tillverkar under benäm· 
ningen l>Inputune[». 

Li= spole (mo lsv. i fig. 14 i nr 12/ 1951 L i 
s. 24) 

Bandfilter (kapacitiv koppling) : 


Lg 1 = L{J2=2 seklioner av 3·gangsspole 

(den tredje i oscillatorkretsen i 


= 4--30 pF C =20 pF
Cg I = C172 gs 
R = 12kQ R =10kQd a
 
C ag = 15 pF C,, = 470 pF 

R g= llO.Q Cg = 470 pF 

R"g= l Hi R k = 4,7!2 

CbOg = J,OpF Vb= 225 V 


Rör: 6J6 (HF·steg) +6AKS (blandarsteg) 
-  -';-...."...--'0- -'-;--Bia nctorsteg 
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krels utan egentlig a vstämningskonden

.-ator. Såsom avstärnllingskapa itans tjä
Ilar 

(10) 
där : 


ei" = blandarrörets inkapacitans 


Glit = hös.-frekvensrörels u~kapacitans 


G/ = 	läckkapacitans (egenkapacitans 
hos spole L~, strökapacitans till 

jord från andra komponenter och 
ledningar) . 

Vid rörvale t och uppkopplingen i öv

rigt skall stor omsorg nedläggas, så att 

et blir så Iilell som möjligt, detta av 
samma orsaker som tidigare genom

gåtts vid beskrivningen av ingång"kret

sen. Impedansen R/ hos den dämpade 
kretsen vid resonans är sammansatt av 

I 
I 

~ I 

I 
I 
I 

-fo 
Finavstämn ing 

fo - fsb =fmb 
fo-fs! =fml 

Or 

Högfrekvenssfe-g------ BlondarSltg 

Rut = högfrekvensrörets utresistans 
Rp = egenparallellförlustresistans hos 

kretsen LJ:C, 
Rbll = yttre gallerresistans till blandaT

röret 

Rin = blandarrörets inresistans 

Av dessa är Rut normalt så stor att dess 
inverkan kan försummas, likaså är in

verkan av Ro.g vid ifrågavarande blan

darstegstyp försumbar. Slutligen kan 
vid bredbandsförstärkare antas att kret

sens eget Q-värde är stort relativt öns
kat Q-värde, och därmed blir också 1l1

\'crkan av parallellförlustresistansen R" 

Fig. 20. Schema för triodblandarsteg 
lämpligt för TV-mottagare. Genom an
vändande av miniatyrkomponenter bör 
en rationell ledningsdragning kunntl 
genomföras med kortast tänkbara till
ledningar till kompon enterna. Som ge 
mensam jord punkt för steget begagna~ 
~ x empelvis rörhållarens centrumskänn
hylsa. Lämpligt rör är 616 (12 T7 el
ler 7F8). Vid 6J6 bör sek tion 2 med 
anodstift l och gallerstift 6 använd as 
som oscillatorscktion. Andra sektionen 
är något sämre i mikrofonihänseende, 
enär anod en tjänar som getterfäste. 
r figuren hetecknar : 

Vt = inspänning (I'V) 

V~= u lspänning (l' V) 

L" = oscillatorspole 
Lille, = för sta melJanfrckvenskrets 
C(I = [ina\'slämnillgskondensalor l-S 

pF (variabel) 

RiJg= l MQ Cbo~=l pF ClIl g= lOO pF 
ROg = 20Hl Cou = SpF Cb= 5000 pF 
R"a = 10kQ Og = l OpF Vb = l SO ' -

Ri> = IO kf! ", = 10 pF 

hos kretsen försumbar. Om inresistan
sen Rin till blandarröret är känd (j fr 
tab. 6), kan således Ra välj as så, att 

önskatR t erhålles (l/R t = 1/ Ra+1/R ill )

l övrigt hänvisas till vad som i tidigare 
avsnitt sagts om ingångskretsen till HF· 
röret. 

TV-mottagarens totala förselektion 
bör vara sådan, att hela TV-kanalen 

med en bredd om 7 Mp/ s förstärkes_ 

Stegförstärkningen hos högfrelvens
steget kan beräknas ur: 

FHF =V2/ V1 = S'R/(ggr) (11) 
där: 

S= högfrekvensrörets branthet 

V2 = till blandarröret tillförd högfre
kvensspänning . 

Fig_ 19. Blochchema för en T V-motla
gares blandarsleg. Vid mottagning pa 
kanal 3 är = 62,25 och 1 /= 67,75Isb 5 

Mp/s. Antages att Jo = 91,0 Mp/ s er
hålles mellanfrekvenserna 1 = 28,75 mb 
och Im/= 23.25 Mp/ s. 

Stegförstärkningar om 5 il 15 ggr äro 
normalt realiserbara. I tab. 5 (i nr 12/ 
1951 s. 25) har erforderliga data för ett 
antal högfrekvensrör införts. Av denna 

framgår att brantheten S håller sig om

kring 5 000 il 9000 /-lA/V. 
P å höp:frekvensrörets anodsida 111

lägges ofta ett bandfilter i stället för 
ovan omtalade enkla parallellresonans
krets_ Kretsarna kunna härvid vara ka 

I-----Bloncta rsteg-------I 
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pacitivt eller induktivt kopplade till 

nHanclra, och kopplingen iiI' Ilormalt 

iive rkriti k. K lAsarna utföra på mol

svarande säll S Oll! de ovan tidigare be

skri vna och ullgefär samrna stegrörstärk

ning som vid den enkla paralleUreso

na n:;kret en kan normalt åstadkommas. 

Detla Leror på att de totala avstäl1l

nillgskapacitan se rna CII och C/~ hos 

primär- och sekundärkretsarna (jfr fig. 

Hl) bli lägre nd t å lullda impedansen 

h05 vardera kretsel1 {ör sig hö rrre än 

\'id den enkla parallelIre ·onallskretsen. 

E tt schema för ett högfrekvenssteg av 

denna typ aterfinnes i fig. 18. Kretsar

na äro här kapacitivt .kopplade till 'ar

andra och som högfrekv nsrör använ

des 616 med båda trioderna parallell

kupplade (katodingång oeh jordat st yr

galler). Låg iuimpedans (Z~:::;:; 75 ohm) 

erhålles, utimpedansen pa anoc1sidan är 

däremot hög. Kopplingen användes 

b1.a. i ellavstämningsenhet »Inputuner», 

av amerikanskt fabrikat (Du Mont). 

Ur brussynpunkt erhålles goda egen

skaper, då högfrekvensröret är en triod. 

Jämfört med den vanligare kopplingen 

enligt fig. 15 ( nr 12/ 1951 s. 24) med 

selekti vinkrets ·och högfrekven spentod 

bli emellertid brusegenskaperua ej så 

mycket bättre beroende på att i sellare 

fallet erhålles spänningsvinst N genom 

den selekti va ingångskretsen. 

la Rj Sb 

6 30 000 

4 20 000 

2 10000 

o o 

.BI,.\ND.\HS'fEGET 

De mottagna s ignalfrekvens rna urn

vandlas i blandarsteget till lämpliga 

mellanfrekvenser imu och j mi för bild 

oeh ljud resp. 
Genom förstärknillg i blandar-teget 

höjes TV-mottagare ns effektiva kän5

lighet. Möjligheterna härtill beru d l ' 
på blandar3tegets brusege ll ~kaper och 

dels på storleken av den efterfölj and 

för stärkningen. BlaIIdarstegelS uppgift 

är slutligen att höja mutta"arellS selek

tivitet, vilket sker med den på anod

s idan ingående lIlellanfrekvell ~ kl"f·tsel1. 

I fi g. 19 återfinnc.:i ett blocb chema, 

";0111 åsk l\dliggör blandaEtege ts funk

tion. Oscillatorfrekwn -en lo har anta

gits vara högre än s ii!nalfrekven:"erna 

Is!> och Is" varvid TV -kanalen spegel

vändes och ljudmellanfrekvenselI Im/ 
blir lägre än bildmelbllfrekvensen 1mb' 
Avståndet mellan bilrl - och ljudfrekven

serna förblir givetvis oföränd,rat 5,5 
Mp/ . Lägges oseillatodrekvensen uno 

der signalfrekvenserna, vilket ofta före

kommer i mottagare av »inter·carrier»

typ, blir kanalen ej spegelvänd. 

Ett schema för ett triodblandarsteg 

återges i fi g. 20. På blandartriodens 

gallersida återfinnes kretsen L/..'( med 

en bandbredd motsvarande TV-:kana

lens bredd 7 Mp/ s för mottagning av 

signaIfrekvemerna Is, oeh Is/' Denna 

Sb 
Ijvl.A!v 
I I 
I I 

IL1500 

1000 

)
500 

SOOt---j----I---P-':---j-- /
/o 

O+--~--~--r---+--- -10 
-8 - 6 -4 -2 O VVg 

mA I SI, ,uA/v 2000 
8 i40 000 2000 -f-- -l-- - -r----+--+--+-

1500 t---t--7"~f-----'k-,/-----+-

-1000t---j--~--r-+-+--+--

krets har tidigaru be~kri\,jt.5 i aV5nittet 

lll ll hög f rek \ cn:>s tegel. På blandart rio

den s anoclsida åtedlnnes första mellan

frck;'enskret!'en LmC/ avstämLl för reso· 

nan~ inom erhilllet mellanfr k\'ellsoJl1d

Je (1mb oeh fl/Il)' Denna krets behand

las i samband med mellanfrckvensfiir

" t ~i rkaren. 

Vid oscillatorn användes s,k. Colpitt,

(ultraaudion-)koppling med jordad ka· 
tvd. Oscillalol'spo le n Lo utprovas h·itU 
fall till fall , då dess utförande förut oJll 

av oscillatorfrekvensen lo beror av pla

u>ringen, tilledningamas jiillgd och dc 

a Ilvän d a k ompollen tern a.s ege.n.!' kClpl'l". 

i\.r oscillatorn lämpligt utförd, bör d"11 

fungera tillfredsställande inom 0l1lra

det 70- 250 Mp,ls enbart Q:enom spol. 

byten. Finavställlning av kretsen ulfij

res med kondensatorn Co. Genom att 
inlägga en 'liten kondensator Cos i serie 

med Co kan denna senare placeras P'\ 
något avstånd (max. .) il 7 cm) ifr(1Il 

blandarsteget. OscillatorspälUlillgc lI VII 
med frek vens lo inmatas via kondensa

tom Cbog 0111 1 il 2 pF till blandartrio· 

dens styrgaller. Såväl signal- som 05cil

latorfrekvensema tillföras sålwlda 5 t~ f

gallret. Blandartriodens galJerförspiin

ning utbilda~ genom ströJ1lmen i gallf'r. 

motståndet RI: ~' som i sin tur orsakas i1\ ' 

den tillförda osciUatorspänningen Vu' 
R,,~ är vid denna koppling vanligf'11 a\' 

-8 -6 -4 -2 o Vg 

Blandning;;branlhel för %6J6 vid olika "änkn 
tillförd AKR· (a utomatisk konlrasu·eglering). 

Fig. 22. 
pa yttre 

Fig. 21. Blandning,branthel, inre res istans och anod spänning under i övrigt samma förutsättningar, som gä lla 
st röm som funktion av gallerför,pänningcn för en triod enligl fig. 20 vid gallerförspänning -3 V. I lllottagan ·. 

GJ6 vid tillförd anodspänning 100 V. De olika galler där lämplig anodspänning uttages över seri emotstand 
förspänningarna erhålles genom variation av den till s t yr (jfr fig. 18), komm c' r regleringsområdet att bli nagot 
ga llret till förda oscilla torspänningen (j rr fig . 19). st örre. 
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, turlcksord nillgen l l\1Q. Skula fle ra 

l' -kanaler kUllna tagas emot med sam

Illa muttagare, b , tes Iiimplige n oscilla

to r- och galler~}Jol arna Lo och Li:' Om
koppling -er hiirvid i d med mä rkta 

punkterna varvid samtidigt ej använda 

spolar böra kortslutas. M n kan i et

,is iiven seri ekoppla "l1olar fö r sänk

n ing av frehellsen och parallellkoppla 

~p olar för höjn ing av frek" nsen. 
Lämpligt rör för iCrågavara,ude blan

darsteg är 616, med ilket e rhålles goD. 

stegförstärkning och ett <Tott resultat ur 

hruss)'ll'punkt. Förutum 6J6 kunna rö 
ren 12.\T7, ,FS och 6 B4 (en triod ) 

re.k ommendera8. 

Resultatet aven uppkuppling ellligt 

sehemat i fig. 20 blir till stor del bero

ende av det vrakLiska utförandet. Ge

noru ajIvändande av miniatyrkomponen

ter bör en ratione-lI ledningsdragning 

kunna genomföras med kortast tänk

bara ledningar till och mellan kompo

n nte rna. Rörhållaren bör vara av bästa 

utförande (exelllpelvis keramisk), och 

dess ceJltrtImskiinnhylsa kan begagnas 

50111 stegets gemensamma jordpunkt. 

Galler- och oscillatorkretsarna placeras 

irörhilllurens omedelhara närhet på sa
dant sätt, att induktiv koppling mellan 

kretsarna undvikes. Enklast kan exem

pelvi s oscillaton:polen utföras luftlin

uad u\- l mm koppartråd med 6 111m in

nerdiameter ; avståndet mellan varven 

ungefär lika med tråddiametern. Vid 
mottagning av kanal 3 -Her 4 blir oscil

latorfrekven"crna av storlekoordningen 

~O resp. 200 lVIjJ/ s, vilket gäller, om os

cillatorfrekvensen lägges över signal

f reb renserna vid mellanfrekvenser om 

25- 3.3 ~Vlp/.>. En spole utförd enligt 

un1l1stående beskrivning utföres med 

10 il IS varv för mottagning av kanal 3 

och 2 a 4 varv vid lllottagnin cr a\- ka

nal 4. Finjustering av induktansen kan 

utföras genom variation av varvav~ t ån

den och gro\'j ustering genom ändring 
a\' varvtalet. 

I fi g ur 21 har branthetskurvan Sv, 
kuryan för inre resistansen Ri och anod

strö11Jskurvan la för rör 616 inritats 

50 111 fUJlktion av gallerförspänningen 

V". Kurvorna gälla vid en tillfö rd anod

"pii nning Olll 100 V och för det fall att 

gallerför"pänning utbi ldas genolll elen 

tillförda osc ilIator~päl1 n ing ' n p det 

5~itt som ung s i schem at i Eg. 20. 

BIandnill lTshrantheten 1700 pA I er-

I 

I 

I 

~~' ,...........-+-


Fig:. 23. Schema för pentoclbJanclarsleg. O,eillutorn är ultraaudionkopplafl "l ed . jordad» 
anod. Som bJandarrör lämpar sig 6AG;:;. 6AK5 .. lI er 6AUfi 
6Al:l4 och 6C4. l sch emat bet ecknar: 

Lo =oscillatorspole R
bZ 

I .....W 
Co = finavstämningskondensator 1- 5 pF R

k 
= 800n 

(variabel) R = 3 kf) 
R~!! = 20 kfJHFD ~c högfrekvenodro, .J 

L",ct = R 
n~ 

=10 kDförsta mellan frekvenskre t, oa 

hålles vid galIerföf3pänningen - 3 V, 
varvid inre resistansen blir 16000 Q 

och anodströmmen 3,6 mA. Av kurvor-

Ila framgår vikten av att oscilIatorspän

ningen injusteras till ett r ikt ig t värde 

och att denna i varj e fall ej blir för Ii
ten. Då mellanfrekvenskretsens impe

dam är av storleksordningen någon ki

100hm, är inre res istansen i röret till

räckligl. hög. Ett SJ/ g-di ag ram /Siill a lldf' 

för det fall att Al\R-~pällll i ll 'Tl t illför ... 

blandars,eget iiterges i figur 2:2. Sp~i n . 

1 AK R = autornatj sk kän .' li g het"re ~l t: ri.n ;!;. Ti
dig:ar b 'nälnniIl t; aUlolllatiök , !vmkunlr,,11 , . 

'b 

Roa 

I------l-~ 
[oog 

Rog 

O scillotorspänn~ 
iii blondarrör 

Fig. 24. Schema för oscillatorstq~, ·.k. 
I schemat betecknar: 

Lo =oscillatorspoJe 

C0= fin av. tälllningskondel1sato(' }- .:; 1'1" 
(variabel) 

Rör: 6(4, lh 12"U7 

R 
O
.i[= 50 kQ 


R = 5 kf}
oa
 
Cbog:::::: l pF 

V = 250 V
b 
C = 25 pI-'Og 
C,,,,~<i pI-' (kerami "k, neg . t"", p. kndf.) 

Coa = :i 000 pF 

19:t 

och ~om ose illutorrlir ' ~12AT~ , 

Ck = l 000 pli 
(" ,.. = 1000 V ' 

C~ -;" ') 000 pF 

Cmo: 100 pF 
V/J = 150V 

c 

Hartle) ·kojJ plin ". 



Fig. 25. Blandarrör 6X8 a\ pentou
triodtyp tillverkat av RCA, speciellt 
lämpat att användas i TV-mottagare 
med hög mellaufrekve n" ca 40 Mp/s, 

ningen tänkes pålagd vIa R~g under 
samma förutsättning som anges under 

fig. 21 (gallerförspänningen - 3 Vl . 

Blandarröret strypes vid -8 V AKR

~pänning. I vanliga fall regleras ej TV

Illottagarens blandarsteg bl.a. beroende 

på att AKR-spänningen kan ko-mma att 
påverka oscillatorfrekvensen och orsaka 
besvärande frekvensdrift. 

Data för trioder och pentoder använ

da såsom blandarrör ha införts i tab. 6. 

Såsom j ämförelse ha även uppgifter 

lämna ts 0111 en modern heptod 6BA7 

och en äldre välkänd hexod-triod 6K8. 

Ovan har påpekats att mellanfrekvens

kretöens impedans är låg. varför bland

niug3brantheten Sil bör överstiga 1500 

,ilA/ V för att rimlig stegförstärkning 

s!<. all kunna erhålla. Av tabellen fram

gal' att hexod (heptod) blandarrör har 

fö r låg blandningsbranthet. "ilket även 
gäller mera konventionella pentodel' och 
triod er (ex. 1j~12AU 7. ungefär lika 

med 615, 6C5, 6C4). Vad ekvi\' alenta 

brusres istansen Rro beträffar bör denna 

givetvis vara så låg som lI1öjliO't och i 

varje fall ej överstiga 10000 Q, vilket 

motsvarar eH brusspänning Vrb på blan
darrörets gallersida om max. 30 ,aV be

räknat vid en bandbredd 0111 5 Mp/ s. 
Trioderna äro härvid givetvis överlägs

na pentoderna, och heptoder (hexoder) 

direkt olämpliga, tiK8 skull-e sålunda ge 

150 ,aV brus! 
Inresistansen Rill har UppgIvits vid 

100 Mp/s . Vid andra frekvenser blir 

inre"istansen ungefär omvänt propor
tionell mot frekve ll ~ens kvadrat. För 

6AG5 SOI11 blandru'pentod ~kuHe Eålun

da vid 50 Mp/s inresistansen ha stigit 
till cirka 30000 Q. IlIl'eEistansen hos 
rören skall alltid vara så hög, att högsta 

L/ C-förhållande hos gallerkretsen kan 

realiE.eras utan onödigt stor dämpning. 

--------------------------------------
Typbe tecknin g 614 lJ,616 If, 12:\ U7 1/212A T7 6A U6 6AK5 6AG5 6AC7 6BA7 1/26K8 

Rörtyp triod triod tri od triod triod ' IJcntou triod' pentod triod' llcntod triod ' pe ntod heptod h exod 

Tal;. 6. Data för trioder och penlod er använda som hlandan-ör pa K\-. 

. 
Fig. 26. A I·, tämningsenhet till verkad av Stan
dard eoil Prodll cts Co. Enheten, ~om tiuigare 
v i sal~ i fig. 8, d sas här llnderifriln, varigenom 
' poltrumman framlräd er. En spolsats är bort
tagen och av hildad separat n edanför enheten. 

Vi5sa rörtyper sås um 6AC7 äro ,klart 

olämpliga för mottagning av högre frp.
kvenser. Inresistall5en för trioderna ha 

satts inom parentes, då värdena äro 

osäkra. Genom inverkan av triodens gal

ler-anodkapacitans kommer storleken 

att variera beroende på mellanfrekvens

kretsens egenskaper, som för signalfre. 

kvenserna normalt motsvarar en kapa

citiv reaktans. Värdet på utresistansen 

Rat är normalt tillfredsställande hög. 

Gallet'förspänning tänkes åstadkommen 

på vanligt sätt genom katodmotstånd 

och uppgivna data gälla då oscillator

spänningens toppvärde understiger gal-

Blandningsbran t het S b ,uAj V 3600 1900 2200 880 2000 1400 2500 1900 1800 1400 4500 3600 9S0 3S0 
:\fedelbranthet Sm" ,aA/ \ r 5300 2800 3300 1300 2800 2100 :~800 2900 2700 2100 6700 SLIDO 
Ekv. hro sresislan ~ Rrb " n 1100 2100 1800 4S00 2000 11500 1600 7100 2200 9500 900 2800 62000 290000 
Brussp. (S Mp/ s ha nubr. ) Vrc" flV 9 13 12 19 13 30 11 24 13 28 8 15 70 ISO 
Tnres is tans (l00 Mp/ s)' Rin Q (0400) (7600) (1.3200) (.3300) 3300 (12S00) 12S00 (7200) 7200 (960) 960 
Utr , is la ns (låg {reh.) Rut Q 10400 10200 15200 13900 ]2800 6700 16700 6700 1000000 600000 
O,c ilJat or, p . toppvärde Viro l V 2,5 3,0 4,0 6,5 2,S 2,5 3,0 3,0 2,5 2,S 2,5 2,5 0,3S" O,lS" 
CaIIerförspänn ing Vi( V -3,5 - 4,0 - 5,0 - 7,5 - 3,5 - 3.5 -4.0 - -4,0 -3,S - 3,5 - 3,S - 3,5 -1,0 -3,0 
_-\nocl spänning Vab V ISO 1,50 250 ISO ISO 250 120 180 150 250 150 250 250 250 
S kärmga lle-rspänning 

\ nod , triim 
VSgb V 

[ab mA 6,6 4.8 - .0 5,0 4,S 
ISO 
3,2 5,4 

120 
4,1 4,2 

ISO 
,3,3 7,8 

150 
6,3 

100 
3,8 

100 
2,5 

~kärlngal1ers trönl [ ,, ~~ m.t\ 1,3 1,3 0,9 1,5 10,0 6,0 
Ka!odmot stll. nd R" n S60 810 1000 1500 810 810 810 810 810 810 470 4.70 

, Anod- oc h Fkiirmga ll er hopkop plad e. 
o Branthet vid uppg ive n o;;c illatorspiinning då m ella nfre kven,;,pänning tillföres blanu ar r ' irp!. 

ll eräkllat värde. 
t Inres iötan sen för trioderna \'arierar ber oend e på a nvänd blandarriir.koppling. 
3 0,c iIIatorga IJ erström 1"0' gallerläckans res istans 20000 n. 
o o " ilht orgall er"tröm l:". gaIIcrläckans resi stans SO 000 Q, 
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ledörspänningen med l V. Likn ande 

resulLat erhålles givetvis med den något 

fö renklade i fi gur 20 föreslagna kopp
li ngen utan katodmoLstån{l. 

Elt schema för ett pentodblalldarsteg 

återfinn es i fi gur 23_ BIandarpentoden 

n-håller lämplig sLyrgallcrförspänning 

genom kaLodmoLtånueL R", och katod en 

är högfrekvensmässig t j ordad genom 
~k- ~ kärmgaUe r~pänning crh älles genom 

Rg~ och högfrekvens jordningen skeT 

med Cg2 • Oscillatorn är av s.k. Colpitts

,ultraaudion-)typ med »jordad» anod 

r geno m Cou ). Fördelen med denna os

cillatorkoppling jämfört med den tidi

gare i fig. 20 beskrivna ä r, att vid ev. 

spolbyten endast enpoliga omkopplingar 

hehöver utföras (ej använda spolar 

böra kortslutas) . En na-ckdel är att ka

toden ej är högfrekvensmässigt jordad 

I. drosseln HFD utföres för området 70 

- 250 Mp/ s}, varför vid triodblandar

steg dubbeltrioder med separata kato

der måste an vändas (ex_ 12AT7 och 

7F8). Finavstämning av oscillatorfre

kvensen utföres med Co• 

Slutligen återges i fig_ 24 ett schema 

för en s.k. HartleyoscilJator. Därmed 

har tre av de vanligaste oscillatorkopp

lingarna för TV-mottagare berörts. 

Speciella blandarrör i miniatyrutfö

rande innehållande en pentod för bland

ningen och en triod att användas som 

oscillator finnas numera (6X8 och 

6U8). Katoden är gemensam (6X8j, 

pentoddel n har liknande data som 

6AG5 och 6AU6, och trioddelen är hög

brant. 

Vid TV-mottagning med »vanliga» 

apparater inverkar Irekvensdrjft hos os

cillatorn m est på ljudm ottagningen. In

verkan blir däremot ej så allvarlig vid 

mo ttagare av »inter-carrier»-typ, där 

»I judet» ullages från bildfrekvensför

stärkaren ( andra Ij udmellanfrekvensen 

alltid lika 5,5 Mpjs, eller skillnaden 

mellan bi ld- och Ij ud ignalfmkvenser

na) . Vid en omsorgsfull t genomförd 

onstruktion där goda kopplingselement 

inlagts kan driften föru tses or~aka en 

ändring av oscillatorfrekvensen med 0,1 

il 0,2 % 3\' frekvensen (100 a 200 kpls 

" id 10= 100 Mp/s ) . I vanliga fall orsa

HeIikol'tew . .. For/s_ jr . sid_ H. 

Resultatet av de utförda miiLningarna 

blev mycket gynnsamt, och man kunde 

besluta att Feldberg skulle välj as som 

slutgilti g uppställningspunkt för en stark 

UKV-sändare (senare dessutom för en 

tele\'isionssändare) . V-stationen kom

mer aU sättas i drift inom ett å r. 

FÄLTSTl:RKEMÄTNI:-iG }IED 

HELIIW PTER 

En annan in tressant uppgift, som Semi 

ma helikopter sena re fiek utföra, var 

en del mätning.ar för upptagning av 

strålningsdiagrammet för en mellan

vågssändare i Bad Diirrheim. Härv id 

fick helikoptern, utrusLad med en regi

strerande mätanordning för fältstyrka, 

pendla omkri ng antennen på ca l 000 

m höjd. Strålningsdiagrammet erhölls 

med mycket s tor noggrannhet , och vissa 

justeringar gjordes för att utföra mat

ningen på sändarmasten på sådant sätt, 

att rymdstrålningen minskades, varige

nom fadingzonen kund e »skjutas ut» "å 

långt som möjligt från sändarstationen _ 

kas driften dels av ändringar i rör och 

rörhållare under röre ts uppvärmnings

tid, vilken drift är kortvarig, och dels 

av ändringar i egenskaperna hos övri

ga komponenler i oscillatorkretsen vid 

den allmänna temperaturhöjning, som 

app araten undergå r. Båda dessa orsa

ker tiil drift verkar n ormalt siillkande 

på oscillatorfrekvensen. Driften är störst 

under första minuterna efter TV-mot

tagarens inkoppling och kan fortgå en 

hel timme eller mera _ 

OscillatordrifLen kan förutom i k}l/ s 

även uttryckas i pF s "om en ändring 

av avstämningskapacitansen i oscillator

kret,en (vid de oscillatorkopplingar 

som genomgatts är ändri.ngen av sLor 

lekso rdningen 0,01 pF). Genom alt in· 

lägga i kretsen en ko ndensator ·om någ

ra pF med en negativ lemperaturkoeffi

cient om 0,000750 pFI pF / Co kan tem
peraturdriften avsevärt red ucpras. En 

Distorsion ... Forts. fr. sid. 12. 

användes för att alstra den automatiska 

reglerings pänningen, ocksil. användes 

för att ge den nödvä ndi ga förspänning

en till signaldioden. Genom en lämplig 

di me nsionering kan man därvid uppnå 

aU förspännin gen blir mycket liten eller°när bärvågen är liLen , medan den ä r 
stor när man tar emot en lokalsLat io'n, 

varvid man med hänsyn till ljudåter

givningen är intresserad .av eJl tÖTT 

bandbredd i MF-förstärkaren. 

ANODJORDAD DETEKTOR 

Slutligen har man en möjlighet att 

låta signallikriktaren följas av ett för

stärkars teg, vars ingångsimpedans är 

mycket stor jämfört med R I • Ett sådant 

steg har man i anodjordade förstärkar

steget som, om det kopplas på lämpligt 

sätt, samtidigt fungerar som likriktare. 

Med e tt s teg av detta slag - ett anod

jordat detektorsteg - är det möjligt att 

uppnå praktiskt taget distorsionshi lik

riktning ända upp till m = 1. Man kan 

invända, att man härvid måste kos ta på 

sig ett extra rör, men om man använder 

kombinationsrö r blir utgiften ganska li

ten. 

Av vad som genomgå tls tidiga re fram

går, att signallikriktaren under vissa 

omständigheter ,kan ge .anledning till 

distorsion, en distorsion som inte kan 

tolereras i en kvalitetsmottagare. På det

ta område har en amatör en del att lära 

och att experimentera med. Atskilligt 

stih säkert alt vinna_ 

förbättrin g a\' r . ultaLet så, att maximala 

driften blir 0,02 il 0,04 o/< av frekven

sen bör sålunda kunna åstadkommas 

(total drift cirka :30 kp/s på TV-kanal 

3 och cirka 60 kpl på kan al 4) _ 10 il 
13 minuter efte r TV-mottagarens in

koppling bör o~cillatorfrekvens n ha 

stabiliserat sig, och temperaturdrilten 

håJta ig inom en tiondel av dessa vär

den. E n ändring i frehens u.nderstigan

de 0,1 Mp/ s kan knappast inverka på 

bildkvaliteten men inverkar givetvis på 

lj udkvali teten_ 
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FM-nlottagare utan avstämda l~retsar 


nedanstäemIe a rtil,e I beslHi
YeS en FM-motta~are med re i
tansl<oppln(le :\IF-sleg ocb en 

lik.:l enkel sl1m originell detekl.or
Imppling, A,'stämlla kl'etsar in
I:'år emlast i JU'- och blandar
;;t·eget! 

~4.lt bygga I'n FM-motlagar a\ \ unli g 

typ med avs tämda kretsar i MF-förstä r

karl' och detektur är för amatören uf

ta st cH mycket besvärligt företa g, Den 

stora svårigheten best år i att få lVIF-JÖr· 

stärka ren och framför allt detektorn att 

a rbeta distorsionsfritt. Och stora krav 

måste stä llas på di stor~iollsfrihet i en 

FM-mottagare, um FM-systemets fö r

Ilämliga egenskaper verkli gen skall kom · 

Illa till si·n rätt. 

PIUl\Cll>SCHEMAT 

Fig_ l visar en koppliJlg, sum utn yttjar 


en metod att kringg.i ovannämnda svå


ri gheter. 


Ett HF-steg (6J6) med jordat galler 

förstärker antennsignalen. Pä det n ya 

n1-bandet (88-100 Mp!s ) kan en 

kretsimpedans i anodkretstm på 1-2 
kQ erhållas; antag l 500 Q, vilket gcr 

en effektiv branthet av 7 mA/ volt. Rö

rets ingångsimpedans i galle rjordad 

6J6 ECH 42 

/ 220SG /L _______ -' 

Av 'teknolog Lars Lundahl 

koppling ( - inverterade värdet av 

brantheten ) =150 !J. K atodmotståndet 

150 D ger då en re~ ulterande ingånfrS

impf'r1ans på 75 SJ avsedd som av lut

ning till en 75 ohms koaxialkabel. Spän

ningsfiirstärknin gen i steget Llir ca 10 
gg r. 

Blandarröret är en \'anlig triod-hep

tod (ECH 42) . O"cillatorfrekvensen väl

jes sa, att ell låg mellanfrekvens erhål

les, ~äg 300 kp/ :;. Vid full ull110dulering 

uppstar då en mellanfrekvens på 300 ± 
/5 .kp/ s eller 225- 375 kp/ s. Med en Eå 

låg mellallfr 'kvens är det givetvis otänk

bart alt undertrycka spegelfrekvensen 

utan at t tillg ripa l vå frekv ensornvand

linga r. N, gOIl spegelinterferens kan det 

emellertid kn appast bli tal om, då j u 

an talet FM- UKV-slationer här i landet 

inte är sa överväldigande stort. Den här 

beskrivna mottagaren iir i första hand 

avsedd för rW1dradio, oc.h än så länge 

finn s del j \I inte mer än två F M-stiltio

ner igäng i Stockholm. 

6AG 5 6AG5 

MF-förstärkaren hpslar av tv å steg 

(GAGS) i r es istanskoppling. Blandarrö

ret och de tva MF- rören ha i anodkret

en likadana filter. Med hänsyn till rö

rens anod- resp, gallerkapacitanscr, vil

ka i fig. 2 b markerats med kapaci tall

sema 10 pF, mr fi ltret en frekvenskurvu 

enliot fig. 2 a . 

Förstärk nil1O'en i blandarröret blir 

med en lrallsponerin gsbranlhet p,1 0,/ 
mA/ V ca 7 ggr. I MF-stege n med ell 

branthet på 5 mA/ V blir stegförslärk

ningen ca 50 ggr. Total förstärkni ng' 

fram till begränsarsteget blir 10· 7·50 · 
' 50 = 175000 ggr. Det behövs alltEå 20 
IlV på all tennintagct för att hegränsa r

steget skall få 3,5 volt. För fullt till

fred sställande mottagning behövs ca ;'jo 

,liV. 
Efter !\1F-förslä rkaren följ er beg rän 

sarsteget. Dess ver.kningssätt skiljer sig 

väsen tligt från e ll dylikt steg av kOllven 

tionell typ med kretsar, vilka bibehålla 

den sinu5formiga spänningen. I modell

6AU6 6AG5 +300v 

LF 10 volt 
+---+-0-11-0 

Fig. 1. Princip;chf'ma [ör F _\l·mottagarc ulan a\' ~ l äl11da krelmr i ?IF- och dc tektor>lcg. 

___ I')') . 
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apparaten b-e ~ t år b egrän ar~teget av en 

\-snlig pen tod, om arbetar t arkt över· 

~t\Td . Fig. 3 a) visa r gall r pänningen 

pe1 begränsar te rre t (6AU6) . Fig. 3 b) 

visar anods trömmen. Denna kOlnInCr att 

he-tå av fyrkantpulser, enär gallret uno 

ckr negativa halvperioden är strypt, och 

under den positiva perioden ~lr galler. 

spänningen genom gallerströmmen be· 

;rränsad till praktiskt taget O. 
Till begränsarstBget hör också en 

kopplingskond ensa tor på 10 pF till näs

ta steg, detektorn. Spänningen med 

kopplingskondensatorn 10 pF och de· 

tektorstegets gallerIäcka på detektorns 

galler får genom differentiering ett för· 

lopp en!. fig. 3 c. Då det klo rn är en 

vanlig anodlikriktande detektor, kom

Iller endast de positiva gallerpulserna 

att orsaka anodströmpulser, fi g. 3. d. 

Gallerpulserna ha ett toppvärde av stor· 

leksordningen 10 volt. 

För filtret mellan begränsarröret och 

detek torn visas i fig. 4 ett ekvi valent 

s hem<l med galler. resp. ancxlkapaci. 

lanser på 10 pF inritade. Vanlig jw· 
räkning ger: 

[(I/R+ jwL) (1 / R +2jwL )+ 
+jwL(I/ R+ jmL )J V = jw lo 

Ulb . t nu symbolel! jw Illot opera. 

lorn D, växelspänningen V mot momen· 

lanspänningen v samt växelströmmen 10 
Illot momen tan lrömmen io, vilken i det· 

ta fall är kon tant så att Dio = Q erhål· 
le- : 

[( l/R+D.C) (1/ R + 2DC) + DC (1/ R+ 
+ DC)]V = DCio= O 

eller 

D2 + 4D/3RC+ I/3R2C2 = 0 


Dl = -1/3RC; D2 =-1/ RC 

Härav följer den allmänna lösningen 

v=A · e-L/ 3RC+ B· e-1/ IIC+C 
v= Rio (e - I /311C_ e - I IRe) / 2 

Fig . .3 vi 5.ar detta förlo pp med tids

konstanten RC = O,l ,us. 

:YIan inse r I ~' tt, att en lrömpu l ge· 

110m rletektorn till sitt förlopp endili't 

kommer att bero av begränsarstegets 

kopplingselement samt rörens egen~ka. 

per. Detta fil rutsatt alt mall tilL r, att 

~g~ 
dB ~"'t')

I I.. 
--o I 

-10 

-20 

Fig. 2 a. Frekvcn-· -30 
kurva för MF·delen. 

Fig. 2 b. Ekvivalent schema för RC-fillrcn 
mellan slegen (F i fig. 2 a). 

strömpulsens varaktighet blir mindre äu 
en halv period. Anodströmmen genom 

detektorn blir alltså proportionell mot 

antalet pulser pr sekund dvs. den mo· 

mentana mellanfrekvensen. På detta 

enkla sätt demoduleras FM·signalen! 

Kondensatorn till jord i detektorns 

anodkrets tjänstgör nels som avkopp· 

ling för mellanfrekvensen och dels som 

filterkomponent för att kompensera den 

diskanthöjning, som utföres p ändar

sidan. 

Till is t kan nämna~ , att förf. byggt 

en FM-mottagare enligt schemat i Iig. 1 
och uppnått utmärkt resultat. En lik· 

nande mottagar med dubbel Irekven

omvandling har ock konstruerats a\

föd. för P PULXR RADIO:s räkning. 

Denna apparat kommer att besk ri\' as 

mera i detalj i ett kommande nummer. 

I 

1" I 1",/ I I 

I "" I ~ 
- @~ ~ 

~ 

200 400 600 800 1000 1200 1400 kp/ s 

. 
Ij ~ 

2 

F ig. ;:;, K urvforl11pn h03 den piilagda H F ·spun. 
ningen i olika punkter av begrän,ar. och rl.;
:p ktor5Ic'~ . ~ ( ' texkll. 

Fig. 1-. Ekvival ..u t ~(;h ~
~ ma för filtr I mellall 
V detcktor - od, ]w o-rän· 
I , ar;; lt;'gen. 

5 

Re= O,I,t./ S 
C =IOpF 
R=IOkS2. 

I; j,.,. 5 P ul ~ iorm (' 1l i 
fil ~!:e t ·mella~ beg·rän. o 0.5 1.0 1,51) S"ant eg och detektor· -steg . l 
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V:\rn l~i",arp lir l"~i.lkomna lnpd bldrnl' 
under drnna ru h r ik : knppl g n koppllng-lIr 
or.h mutrnrtod ... r, liittllh·rrkHd .. dPtulJt'r, 
enkl.,. tw h ,.ff,· k th'u hJiilpm pd r l tör 8er
,-I('f' o C"h , .. '",fili n '"g- et c . Varje Inlö rt bl .. 
drul' bonorerns m od k r . 5: -. 

ISOLEHING AV FLACKTÄNGER 

Vid i~ol ering av flacktänger (enl. bilden och 

även andra tllnger ) mot farliga elektriska stö

tar vid radioarbe ten giir det fint att tränga 

på slang till bensinrör (omkring 5 mm i dia

meter invändigt) vilket isolerar och fä5t~r 

greppet om tånge n_ 

»INDEXLÅDA» 
När man skall sätta Igang med el t bygg ' 
uppstår problemet att hålla orduing på de 

olika komponenterna, sär,kilt sm1l.delar sasorn 

fasta motstånd och kondensatorer. För alt råda 

bot på detta kan man med fördel använda cn 

låda enL fig. indelad i numrerade fack. I fac k 

nr l lägges det mutstånd och den kondensator 

som ha index l i schemat, i fack nr 2 de som 
ha index nr 2 osv_ Under arbetets gång är det 

sedan lätt att snabbt och utan misstag få tug 

på önskad kondensator eller motSlånd. 

Th~be. 

FILNING A V PLÅT 

För att undvika väsen nal' man filar eller 


eågar i plåt, t. ex. i ett chassie, är det effek· 

tivt att klämma fast en trasa eller trassel· 


sudd eller vid plåten med' ett gummiband. 


Man undviker väsen både från plåten och 

från grannen. G. B. 


Ullthor rubrike n Rudioindll~trin,. n.f
hett>r införes u p pgifter från tilJverknrf'O 
ocb lm portör~r om nyh.-tt'lr, Nom ay 
töretaCf'q lDtrodu~era .. pA marknad~D. 

YERKTYGSYM:;K.\ FöR SJ<~RVICEl'II ,i\.N 

En hebändig \'erktygw ä, ka, innehillIande en 

omsorgsfullt utva lr! s8m lin N \' ~ rklyg för ,er

vice på rat.lio- o~ h telcvi"ionsa pp3rater. har 
in trodu('t'raI5 på den ,,·en.oka marknaden av 

ELFA Radio & Televisioa. Vä, kan , som ar 

alo cnge.]"kt ursprung, innehilller bl.a. cu upp
sät tning trimmejslar, tolkar för Les tämning av 

luftgap, en uppsä ttning hylsnycklar, \'idare 

skruvmej"lar , anordning fiir jus te riug av yax

lcyomkopplarr m.m. 

SVJ:<:NSKU YGGD.\ SI'OLLINHJ\INGS
ilUSKlNER 

Firma T V-teknik, Sundbyberg, har tag it upp 

lindntngsmaökiner avsedda för radioindustri en 

på sitt tillverkningsprogram. Sålunda tillver

kas en maskin för krysslindade spolar, för

sedd med räkneverk och anordningar för 

automatisk avstängning vid ömkat varvtaL 

Trådförararmarna är inställbara för såväl ex 
centriska som oc.xcentriska spol a r. 

Övri ga tekniska da la: 

Lindning 'bredd max 25 mnl 

Lindningsdiamcter Illax 90 mm 

Var"h3stighet pa " nk, ·I
lagl'ip, , pol .., lllU X 600 varv, min. 

Firman tillverkar även en planlindningsma

skin f;ir drosslur, reläer och transformatorer. 

Denna är u:ru,;lad med räkneverk, fOlrpgIera il 


slirkoppling för tre hasl ighet r, och iir fj-i! . 


, edd med el t t råd sl äll. 


övriiOa data: 


Linclnin" sbredrl llJax 120 mm 


Lindningsdiameler m ax 160 Jlllll 


Varvhastighct JJllX 8000 varv/ m in. fii ,. 


I r!lcld iamet rar u. 0,30 111 m 

De olika trad cl iJllc JI "ionerna in ställas mc· 

d el, t kugghjul. 

!\Y KATALOG 

AB Bo PalmVlad, Stockholm, bar ojv rsänt t' 

dig~r katalo"- i förnämligt tryck. Katalogen. 

;om är mön otergil.lt uppställd med utförliga 

data för de olika varorna, omfatt ar ~ändarf

materiel, mottagare, detalj er, mikrofoner. 

mä tinstrument, rör m.m. dvs_ i flir-ta Iwnl! 

materi el för sändareamatörer. licataiogen 

finns emell rr tid också a tskilligt annat av iii' 
treStie för konstruktöre.r och »va nliga» aJlJ ~\ 

tön'r. Pil , ärskilt blad hal' sammanförts en d,' [ 
s urplu ~mnt erial, som fortfarande finn s i la~,· r. 

GRID-DIP-M.ETERN 

{rån ELFA Radio och Tele vision., sunl 0 111 

nällJnd es i förra numret har frekvensområd r l 

1- 275 Mp/ s int e 1- 175 1l'Ip/ s . om felakti;: t 

uppgavs_ 

SKt\.R.M \DE TRANSJ<'ORl\I.\TORER 
OCH DROSSLAR 

Föl' att möla eft erfragan [dn radioindm;tl'irn 

p!l kapslade transformatorer och drosslar ha r 
Plesse)' Co Ltd, Essex, En gland, introdulCerar 

en serie nya enhet er, särSckilt lämpliga för an 

vändnin g inom industriell elektronik och KOUI

InuIl ika tion:;8nJ äggn inga r. T ransf orn1a torer n a 

och drosslarna är yakuumimpregnerade mel! 

isolerand e olja och helt inneslutna av lådor 

fyllda med i ~obt ionsmat e.rial. .\Iaximalt t ill 

lå len vä rme är +1100 C. 

o 

Radioteknisk Arsbok 1952 

, •.,"'lIning,'.".n. pli ,id. 29.r j 
~ 
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Nytt fonetiskt alfabet 
Den 1 1l0V. 1951 införde InIemalionai Ci vil 

Avialion Organization (L C. A . O.) ett nytt 

fonetiskt alfabet, av"~ tt att användas vid aero· 

nautisk telefoni. Detta nya alfabet återges här 

nedan tillsammans med mob varande alfabet, 

som Ln. användes vid intcrnationrll rad iotele· 

foni, d el ; den s.k. »Able·Bakcr·li ; ta n» och del 

mot varande alfabet enligt 19'[7 a r s Atlantic· 

City·konfer!'ns. 

Enligt 
1.C.A.O. 

» Able· 
Baker· 
Ji ii lan» 

Enlig.t 
\i1antic C ity
konfer n sen 

A Alfa .\bJe Amsterdam 
B Bravo Bake r J:b l timore 
C eoca Charlie Casa blanca 
D Delta Dog Danemark 
E Eeho Eas!' Erli !;on 
F Foxtrot Fax Florida 
G Golf George Gallipoli 
II Hote! How Havana 
l Jndia It em l talia 
.f J ulielt Jig J erusalem 
K Kilo King Kilo gramme 
L Lima Love Liverpool 
111 I\lel ro ), [ ike \ladaps," >, r 
JV Nectar l an 1 ew York 
O Oscar Oboe Oslo 
P Papa Peter P ari., 
Q Qu ebcc Qucen Quebec 
R Rom eo ROlIc r Koma 
S Sierra Sugar Santiago 
T Tango Tare Tr ipoli 
U nion U ncle Up~ala 
V Vic tor Victor Valencia 
W Wbiskey William Wn hin gto n 
X Extra Xrav Xanthippe 
y Yankee Yoke Yokohama 
Z Zulu Zebra Zur ich 

Skydd för bildröret 
I England har man sedan flera ar varit på 

det klara med alt användningen av T V·mot

!agar~ innebär en vis s fara. Om b ildröret ut

sättes för &tötar eller slag, k an d et explodera 

eller rättare sagt implodera, varv id kringfly

gande glasskärvor kan förorsaka skadegöre lse. 

British Standard Institution har av denna 

Ilnledning utfärdat normer och provmetoder 

för de skyddsglas, som enligt bestämmelser

na måste anbringas på en TV·mollagare fram

för bildröret. Enligt sHa bes tärnm ' l erna 

skaLl skyddsglaset ha den minimitjocklek, 

som framgår av nedanstående sammanställ 

ning: 

glastjocklek
Rördiameter Minimum

Toleranser 

<9" 3/ 16" 11/64"- 7/32" 
9"-16" 1/ 4" 15/64" 9/ 31" 
over 16" 3/ 8" 23/ 64"-13/ 12" 

OmräkningstaJ : 


(JU = 22,86 cm, 16" = 40,64 cm. 


Fack!'edaktör för amatörradio i Populär Radio 


POP ULAR RADIO har fr å n oc: b med inga ng · 

"n av delta r till s in r edaktion knulit kam· 

marskri vare C O H euström. 

redaktör för amatörradio och 

Hr Heclström, som är aktiv 

med grundlig kännedom om 

alla dess a pekt €! , torde Lö. 

S'.15AK Q, som 

kortv g"teknik . 

sundareö lllUlör 

amalöl'l'adioIl i 

vara väl källr! 

bland våra lä,are för eina artiklar i P P . 
LÄR RA DJO. Vi är övertygad e um, att ha ns 

in träd e i redaktionen kOlllmer all inne hära en 

värdefull förstärkning, ,om säkert komm er alt 

livligt uppskattas hlaud d em, som i amuli;r· 

radio och kort l'ugslys;;ning funnit "u lika Iiiro· 

ri k som Ja c inc ra ndc hohby. 
( Sr h) 

C O lIedström, S .\ ISAKQ. 

J{ortvågssändare och -mottagare för nybörjare 


I Radiotekui ~k An-bok 1952, som nu finns 

alt få i var je bokhandel l eller di re kt fr!..l för

laget; s a unons med b e;; tällningskupon g på 

sid. 29), tc rfinncs rn kons truktionsbeskriv· 

ning aven enkel men dfektiv am3törsändare. 

Den ger 25 W output pa 80 mete.r och ca 15 
W på 40 meter och karakteri seras framförallt 

lV verkligt god frekve Il~kon s tans ta ck vare en 

ilY styro5cillatorkoppling (»Te.:!a·oscillalor»). 

POPULÄH RADIO:s redaktion har var it i 

t illfälle al t prova oändarcn linder någon tid 

Ra-

och kan intyga, alt det är en verkligt Iällskölt 

och trevlig sändare, synn erlio-cn väl läm pad 

för nybörjare. Nyckling sker i e t t kombinera t 

buffert· och drivs teg och in ga som hel t sv<l
righeter uppstår att få e n förnämlig ton utan 

nyckelknäppar och l"> chirp». Rörbestyckningen 

är följand e : 6A U6+6V6+807. Sändaren driv, 

med ellda , t 400 V på anoderna, \'ilket i hög 

grad förenklat nätaggregatct och har gjort att 

sändaren blir billig att bygga. 

l åre boken återfinnes också en an nan be· 

okri,ning, avsedd för nybörjare på kortvåg: 

"n konverter för amatörbanden, som beskrives 

i minsta detalj med mängder uV fotografier, 

. om bLa. ilsklldliggör tillverkningen av spo 

larna. 

ii.ven d enna konverter har redaktionen varit 

i tilWille all prova. Den har därvid använt s 

tillsammans med en vanlig rundradiomottaga

re, som ställts in pa 1600 kp/s, dvs. 180 me· 

ters våglängd. Konvertern är he.lt enkelt en 

extra blandarsteg som omvandlar signalerna pli 

amatörbanden till en MF·signal, som förstär· 

kes i rundradiomottagaren, vars stora för

stärkning och selektivitet man sålunda ut· 

nyttjar. Då konvertern är försedd med en 

beatoscillator, fär man på detta sätt en ut

märkt trafikmottagare utan att behöva befatta 

~ig med omständJ ig trimning. I själva verket 

bör det inte bereda \'ilken händig amatör som 

hel s t n ämnvärda svårigheter att snickra ihop 

den lilla behändiga konvertern, som faktiskt 

oebil kan ha s itt värde som reservmottagare 

[ör mera erfarna amatörer. För att slippa 

ifrån de risker och besvärligheter, som är {ör

knippade Uled ingrepp i en rundradiomottaga· 

r e har konvert ern gjorts batteridriven. 
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matörsandare för nybörjare, beskriven 
dioteknisk Årsbok 1952. 



KONSTANT SPÄNNING 
oberoende av belastning 

och nätspännin gsvariationer 

Likspänningsstabilisatorn CM ItSlt 

är utomordentligt 
lämp li g för t.ex . la

• o boratorier, provrum, 
serv iceverk städer 
och undervisnings
ansta lter. Två he lt 
skilda, stabiliserade 
II kspä nni ng skretsar, 
båda kontinuerl igt 
reglerbara, den ena 
mellan 30 V och 
450 V, 125 mA och 

den andra mellan O och 300 V. Dessutom finnas två 
växe lspänningsu ttag på 6,3 V och max. 5 ampere. 
Variat ionen vid belastningsännrinnar mellan O och 
100 '10 av lull last är maximalt 0,2 V. 

Växelspällningsstabilisatorn G N la" 
är helt kontrollerad 
av elektronrör, vd
ket gör att den mot
svarar mycket höga 
krav på stabil itet 
och kurvform vare 
sig det gä ller be
lastnings- eller nä t
spä"n n Ingsvariat io
ner. Fordror ingen 
skötsel och är on-
vändbar överal lt 

dör konslant växel spänning erford ras. Inspänning 
200 - 240 V 50 pis Utspänning 220 V (med va
riat lcnsm " jl:ghet) Belast ni ng område O - 0,5 kVA, 
0,5 - l kV A. Regleringsnoggrannhet i utspänningen 
!: 0,5 % oberoende av variati oner i nötfrekvensen. 

Växelspänningsstabilisatorn GM 7776 

för konstanthållning av 
nätspänningen i laborato
rie r, provrum m.m. Inspän
n ng 220 V (+ 10-15 9'0). 
Utspönn ing manuellt varia
bel mellan 210 och 230 V. 
Be las tn ing 2 kV A. Reg le
ringsnoggrannhet ±-0,5 % 
Jberoende av variationer 
i nätlrekvensen. 

PHILliPS 


I'l'oblemsidall Fort,. jr. sid. ( . 

" sekundärnll'vtalet ( j höglalarlid llingen ) 
a;sluten en högtalan~ med resistansen r och 
induktansen L. Visa llllr man genom atl 

+ 

fl 

L 

n. N, / '2 

Fjg. ;-L 

över primärsidau inkoppla lämpliga kreti' 

element kan få belastniugsimpedansen mot 

slutröret att bli komtant och frekvensobe· 
roende. 

Lösningar till detta problem skall in sä nda~ 

före den 20 jan. till POPULÄR RADIO :8 re

daktion, postbox 3221, S toekholm 3. Kuvertet 
~kall märkas »Problemlösning l / 52» . Bä,"ta 
lli,n ing belönas ~om sagt med 5: - kr. och 

hedersomnämnande. Och välkommen med nya 
problemrör~lag ! 

TJ. pro{){emrerl. 

NYA TEI~ESY:\'IBOLER 
Svenska Elektriska Kommissionen (:iEKj har 

utarbetat e tt förslag till ~'rafiska symboler för 
elek trisk teleteknik, SEN 13 - 1951. Försla

"et har ut sänts på remis:;, och r emi;s tiden ut
gar den 15 januari 1952. Intrc"e.erade kall 

rekvirera nonnJön' ]aget från Svenska Tekno
logförening~ n, Brunkebergstorg 20, Stockhol m. 

BOKRECENSro~ER 

R AG N, G L: M icrowat:e Transmissio ll 
CirCll lls, Radiation Laborator)' Serie" No 
9, ) [cGraw Hill Book Company, New York 
1948, 725 sidor. 

Boken, som ingår i den efter kriget utgivna 
välL ·kall ta » lIT-Serien», behandlar på eU re
lativt lättfattligt oeh praktiskt sätt olika kom
ponent er i ett mikron lgssy· tcm. Den är i hund
boksmäss ig form cn god viiglcdlling för den 
lahora lori,; t arbetande ingenjören och en s tor 
del av de tcoret iska sida Lör klInna inhäm
ta , med e1emelltiira förkunskaper. 

De transmi sionskre tsar, som hehancllas, äro 
dc, som huvudsakligen ingå i tt radarsystem. 
men de ha också sin tekniska användnin!! 
inom navigerings- oeh kommullikati()n steknik~ 
I hörjan möter oss en grundläggande lednings
teori och ell praktisk behandling av vägledan' 

Möti nslrumentovdeln ing8n, Stockholm <> oeh koaxialledningar. Vi fil i komprimerad 
Tel . 340580, för rikssornlol 340680 form olika mater ials egenskaper och den verk· 
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KONTAKTER Fabrikat: AMPHENOL 

SKÄRMADE FLERPOllGA KABELKONTAKTER: 


Dessa kontakter äro välkända Amphenolprodukter med otaliga användnings


områden. Hankontakternas stift äro inbördes placerade som på amerikanska 


rörsacklar, va rför vanliga rörhållare kunna användas då honkontakten skall 


vara monterad på ett chassi eller en panel . 


Skärmkåpan är av helpressad metall och hålet för kabeln är försett med en 


gummibussn ing, som har 11 mm innerdiameter. 


Kontakterna kunna även levereras med gummibussningen utbytt mot en av


bäringsklammer, som dras åt om kabeln med två skruvar. Efter nedan angivna 


typbeteckningar tillägges då »-11». 

Typ Typ Antal Pris 
hane hona Kont. kr 

1/86-PM4 1/78- PF4 4 1 : 90 

1/86-PM5 1/78-PF5 5 l : 90 

1/86-PM6 1/78-PF6 6 1: 90 

Typ Typ Antal Pris 
hane hona kont. kr 

1/86-PM75 1/78-PF75 7 1: 90 

1/86-PM8 1/78-PF8 8 2:25 

1/86-PM11 1/78-PF11 J 1 2:30 

OSKÄRMADE FlERPOllGA MINIATYRKONTAKTER: 

Små bakelitkontakter tillverkade med hanen för kabel- och honan för chassi

montage. Lämpliga för balteri- och högtalaranslutningar där utrymmesbrist krä

ver konta kter med små dimensioner. Honkontakterna äro utförda som miniatyr

rörhållare och den 3-poliga passar t. ex. som hållare till miniatyrfotoceller. 

Typ Antal Pris Typ Antal Pris 
hane kont. kr hona kont. kr 

1/71- 35 3 O: 95 1/78-535 3 1: 10 

1/71-45 4 O: 95 1/78-545 4 1: 10 

1/71-55 5 l: 30 1/78-555 5 l: 30 

1/71-65 6 1: 30 1/78-565 6 l: 30 

NÄTANSLUTN INGSKONTAKTER AV AMERIKANSK TYP: 


2-poliga flatstift skontakter av svart bakelit utförda med hanen för kabel- och 


honan för chassimontage. 


1/61-Mll hankont. Pris 3: 35 1/61-MIP-61 F honkont. Pris 1: 85 


REKTANGULÄRA 4-POllGA KONTAKTER: 


Dessa kontakter äro mycket lämpliga för batteri-, hand mikrotelefon- eller hög


talaranslutning. Hankontakten, som har stiften placerade i rad, kan med fördel 


användas till små siälvbärande kortvågsspolar. 


1/70-26 hankont. Pris 1: 15 1/77-26 honkont. Pris l: 85 


ÄV EN ÖV IGA KONTAKTER AV AMPHENOLS TILLV ERKNING 
OFFERERAS pÅ BEGÄRAN 

AB BO PA LM BLA D - Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm - Telefon 449295 
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RÖRVOLTMETER 
Clippard typ 406 

m ed en ny bryg gl1l;nunde koppling, 
30 111 ger h ög ötabllitet. 

~Ili.tonlrå<1en : 


l.ik- och vuxels[Jiinning: 0---1, 0-3. 

0-10, 0-30, 0--100, 0-300, 0-1000 V. 


MOlstIllId: 0- 1, 0- 100 ohm, 0-1, 0-10, 
0-100 kohlll, 1 1110 11m. 

Frehell .• område: 30 p/,-100 Mp/s. 

Den mest s:lWa l'ön'oItmotero i Sve rige 
under 1951. 

Ingen jörs/irman 

INTRAM AB 
Stopviigen 2;), Bromma - Tecl. 263530. 

samme konstruktören kan erhålla tips och 
dala vid till\'erkning av kopplingar , övergång. 
ar, transformatorer, anpassningssektioner m.m. 

Särskilt bör nämnas bokens två sista kapi· 
tel, där en behandling [ör teor i och konstruk· 
tion av mikrovllgsfilter ges. Författaren har 
här lämnat ett värdefullt bidrag till filtert eo
rin även utanför det egentliga mikrovågsom· 
rådet. 

(Lennart Torstensson) 

Electronisch Jaarboekje 1952. Bus_um 
1951. 192 s. 

Den holländska radiotidskriiten »Radio Bulle· 
tin» utger varje år en årsbok »Elektronisch 
Jaarboekje», som förutom en kalender inne
hå ller olika data, rördata, rörsockeltyper, van
liga beräkningsIormler, fiirgkoder, en del 
kopplingsschema m.m. 1952 ars årgång, den 
femte, har nu utkommit. Bland schemorna 
återfinnes bl.a. ett för en teIevisiommottagare 
med elektrostatiskt avlänkat rör. I boken åter
finnes också en storcirkelkarta i flerfärgs
tryck. Formatet är behändigt (7X14 cm) och 
även den som inte kan holländska bör kunna 
ha glädje av schemorna och formlerna. 

Radarteknisk ordlista. Stockholm 1951. 
Utg. av Kungl. Krigsmaterielverket. 32 s. 
Pris 2: 50. 

Krigsmaterielverket har låtit utarbeta en ra
darteknisk ordlista, omfattande företrädesvis 
ord med teknisk innebörd. Med hänsyn till 
den ledande ställning, som radartekniken i de 
engelsksprll.kiga länderna innehar, har man 
funnit det ändamålsenligt att låta ordlistan 
förutom den svens.ka ordförteckningen också 
omfatta en engelsk-s\'ensk uppställning. Pub
likationen är avsedd för försvaret, men en 
mindre del av upplagan fjnns tillgänglig 

r---------------------------------~\ bokhandeln til1 ett pris av 2: 50 pr ex. 

Radiorör för amatörer BOLL, M: Radio, Radar, T Clevision, La
rousse, Paris 1950, 4·28 sid., 239 fig.och industribehov 

l\'Ied nära 430 sidor tiII förfogalId e borde en 
Typ 805 Siindartrlod 12:1 watt ... M: god och populär översikt över tekniken inom

" 	 807 Siindartetrod 25 watt... 9: ~O 


2X2/ 879 Hö!>spiinnlngsllk ovannämnda områd en kunna åstadkommas. 
riktare ..... ........... .. . .. ........ . 10: ~O Författaren till ovanstående volym är enligt 

" V872/6E'32 HF pentod .... .. 9: ÖO titelbladet lärare (eller professor?) i tilläm·
" 	 954 Acornrör Pentod 0,3 V 11:


055 Acornrör 'friod 6,3 V n: pad elektroteknik och dessutom medlem av 
" 056 Acornrör P l' lltod 6,3 V 11: den vetenskapliga kommitten för telev ision i 
" 	 9002 Mlnllltyrtrlod .......... .. 7:  Frankrike. Efter granskning av boken förstår 
" 	 2C22 :...: 7193 slintlarrör triod man, att författaren redan frän börj an måste 
" ~C34 = RK3-l stin darrör 

3.u \v a tt . ........... ... ........... . 7: 
försöka att mobilisera sin auktoritet, ty den 

triod lO watt ... ......... .. 7:  blir rätt skamfilad innan man hunnit till slu
" 	 El"50 Pcntou .. ................. .. 9: 
" 	 2J21 ~lagn c tro n ............. .. 50:  te t av boken. 

" 2.J2~ ~rn~ll et ron ... .. ......... . 50: I en underlig blandning av kvasifilosofiska 
" 	 (1.1137/1853 Telcvisionspen spekulationer lyckas författaren verkligen få 

tod ..... ...... .... ... ..... ....... . .... . !l:M 

" OAC7/ 18;;Z TelevIsionspen med en del elementärt om det ämne han vill 

tO ll ............. ... ... .. .............. . !l: GO behandla. Att närmare redogöra för innehål
" 	 OIl3 = \ORIGO Stabilisator let är överflödigt; det är tillräckligt att konrör ....... ..... .......... . .. . . ... ..... . 12: 

S'1'V 280/ 40 lll eu 3 stabill· statera att något verk att r ekommendera är 
t-i(~ ring~ s pHnntngnr •.... ....... 10: GO detta icke. 


" OSTI7 Mottaga rrör pentod II: GO 
 (COH.) 
" EC5~ (Groullrleu Grld) .. .... 22: 
" VR7 8 - D11n s trlllUentrllod -1:: ilO 


CV102 Krititall<liod ..... .. 6: 50 
 Fortschritte der Radiotechnik, Archiv fur 
" 	 1:'148 T'l'h; t ~ lIdi o d .... .. 7 : 50 Radiotechnische iVeuerungen, 12: e årg. av 
" 	 5HP~ i,n tocls tr:i1erör .... .. . 75: - Handbuch der Funktechnik, Neue Folge 
" 	 3RP, Kntod s trå ierör .... .... . GO: 
.. 	 r,CP1 I<a tollstrMcrör .... .. 3(;:  1950/ 51, Häftena l , 2 och 3. Redigerad av 

Oljekon,1. 1 .u.F 700 V .. . 5: 50 H RICHTER. Varje häfte 96 sid ., iII. 
Olj ekoLlu. 2 il.!? 600 V . 6: 50 Franckh'sch e Verlagshandlung, StuttgartOljekuocl. 2 ur" 1.000 V ....... ... .. !l: 50 

OljckoTld. 2 "r" l.~OO v .......... .. 13: GO 
 1950. 

OIJekonrl. 8 uI" 1.000 V .. ... .... .. . 18: Enligt förlaget: anmälan till oVl1ll 5l.ående puRörh:ill a r e för EF'GO och EC54 2: 75 

blibtion är a\' ~ ikte n att där huvud sakligen 
taga med material av beståe.nde värde, rep rc

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM ~entativt för utvecklingen, allt i likhet l11 ed 

Ehren~\'ii l'lisgatun 1-3, Stockholm. vad som varit fallet med häft enas föregån


T el. ;:;-1 Q:3UO. gare, de tidigare som år"bok utkomna delar

\ 	 na av »Fortschritte der FUll ktechnik». Med \ 
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RO R 

OZ4 OK7 12S.J7GT 
1A5GT GK7GT 14A4 
1LC6 OK8 25Z5 
1Q5GT OP5GT :lGZ4GT 
1R5 GSA7GT ~3 

1S4 fiSD7GT ~fl 

1T4 GU7G "8 
3ASG'.r 7E5/ 1201 '17 

3137/ 1291 7R7 82 

3D6/ 1299 7Z! :)003 

OJ5 12A6 n006 
6D2 (6~\L5) 12C8 2X2A/870 
fiX4G 12J5GT RK807 

fiZ4 12K8GT 2AP1 

6A6 12S_\7G'.r 3,~P1 

6KGGT 12S1>'7 5JP1 

Miniatyrrör 
2E31 2G22 CK52-!AX 

2E32 CK502AX CKG26AX 

2E3tl CK503AX CK527AX 

2E36 CK505AX CK534A X 

2E41 CK5l2AX CK568AX 

2E42 CK521AX CrGiHAX 

2G21 CK522AX CKJG31 

KOL-MOTSTÅND 
v. w ~ 'I, O: 29 

1 W 5'1, O: 42 

2 W 5'1, .. O: 6:~ 

KONDENSATORER 
glimmer 

:l000 pF 5 °/, l: sa 
270 pI>' 10 'I, ........ .. .... .... .. O: 60 

Z5pF !jO/o . .. .. . .. .. . .... . .. ... . O: 6~ 


10 p1o' 10 'i, ..... ....... ....... .. O: 3;3 l 

papper 

0.05 mF GOD V Solar .... ..... .... O: 62 


Oljekondensatorer 
olll,a utförande n 

Högfrelevensspole 
75 mR 5 'I, ................. .. ............. . 1: 25 


ISOLATORER, steatit 
10 mm y) X ;;8 rum o· "') 
]~ .5 X 12.!,) X ~18 mm O: 22 

Vä.vbakelit 
12.;;/O.r. Ulm 0 X 6:l mm O: 12 

Kontakthylsa 
För s ilvrau 0 4,5 11110 O: 10 

TELEKTRON A/B 

Skeppargatan 8, Stockholm 


Tel. 620822 - 6224·22 - 673022 


I 
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kvartalsp uhlicer ing av materialet önskar för
laget åstadkomma en snahbare kontakt med 
teknikerna i fält ct_ 

De kao tiska för'" Ilandena i Tyskland åren 
närmast efter krig -J utet ha numera efter
trätts av mera normgla sådana - åtminstone 
vad västzonen beträffar. För fackmännen på 
de t rad iotekniska gebitet innebär detta bl. a. 
e tt behov att till godogöra sig och bearbeta 
r esultaten av krigsårens lavinartade utveck
ling. Ytterl igare en omständighet inverkar på 
det t, ~ka radiofolkets arbe te, nämligt:n den 
frekvensfördelningsplan som antogs i Köpen 
hamn 191-8, och ~om i huvudsak dikterades 
a v segrarmakterna. För tyskt vidkommande 
innehar den ett starkt nedskärande av det 
antal slindarkanaler pä mellanvåg, som står 
t ill d isposition för rundradiosändningar. 

Den tyska radioindustrins S \ " rbemästrade 
p rob lem avspegla r sig också till en del i äm
nesvalet för artiklarna i ovannämnda häften. 
Rubriker som »Skalheräkning och frekvens
områdesutvidgning vid rundradi0lIlottagare» 
eIJer »Till satsapparater för UKV-rundradio
mottagning av • M» tula sitt tydliga språk 
härvid lag. Att man ej helt lyckats undgå det 
dagsaktuellas lockelse är sålunda tydligt , 
men avhandlingar av mera långfr istigt värde 
överväger dock. Framställningen hålles hela 
tid en på ett reson erande plan och långa ma
teniatiska utredningar undvikes, men inne
hållet vänder sig dock i huvudsak till kon 
struktörer och mera skolade. Tydligt är, att 
en sallllad årgång av dessa häften ger en god 
översik t över de områden av radiotekniken , 
som planmässigt bearbetas av tyska tekniker 
och forskare. 

(eOH,) 
Anm. Sedan ovanstående recension skrevs, 

har första årgången samlats och utgivits i 
bokform (pri;; DM 46: -l . Samtid igt medde
las att förlaget funn it, att flertalet subskri
beuter föredrager detta se nare publicerings
sätt, varför kvartalsutgivningen slopats. (Red.) 

BENNlNGTON, T W: Shon - Wave 
Radio and Th e lonosphere, 138 sid., 57 
fig., Iliffe & Sons Ltd., London 1950, pris 
10 s. , 6 d. 

Var och rn som sysslar med radiokommun ika
tion av ol ika slag torde ha någon kännedom 
om jonosfärens betydel se för upprätthållande 
av förbind elser ö er stora distan ser. Att för ut
sägelser Olll lämpliga frekvenser för olika ti
der på dygnet vid komm unikation mellan 
praktiskt tage t alla punkter på jordklotet pub
l iceras varje månad är välhekant , men hur 
mfi nga känner närmare till de företeelser, som 
förut sägelserna grunda sig på? 

I ovanståend e arbete redogöres ingående 
och ändå populärt för de joniserade lagrens 
roll vid kortvågskommunikat ion. Boken är en 
omarbetning av det under kriget puhlicerade 
arb tet »Radio Wavcs and The lono phere». 
Författaren är anställd vid BBC och har kun 
nat utn ytt ja de erfarenh eter, 'om gjorts där i 
fråga 0111 kort\'· "strafik över stora avstånd. 

Helu det gan ska im ecklad e och fö r fl erta
l et racLiotekniker ok~nda ämnet behand las pil 
(;ukclt o ·h lät tfattl igt _prllk u tan användning 
av matematik . .'Ifan f r för t en allmän presen
tation av jonosfären egen kaper och hur des
sa uppmätas. Därefter genomgås hllr man 
prakti_k t skaU kunna draga nytta av lIIätning
ar och t 'ori er nämli"cn i fonn av förutsä!!el
scr för uthred:ling ' fii;:'hllland na för olika fre
'vens(;r vid olika tider på dygnet, I ett par 
kapitel d isknteras överfiiring av rundradiopro
gram och amatörsignalcr, varvid intressanta 

o 

Radioteknisk Drsbok 1952 

UR INNEHÅLLET: 

öV.F:R- nalvlctlarlement. A\' fil. lic . 
SIKTER Dick Lund qvist. 

1\Ieteorologi och m ikrovalgsut
bredning". .Av tet' D. lic. B Jo
se pllsoll: 
Filter tör HF-I{ompenRntion 
videotörsUa.rkare . .l~V D r-Ing. '1' 
'l'isc hcl' . 

RadioastronomI. Av A W Hu.
we tt. 

D ERÄJ{ Beri-ikning RV s mal transformn
NINGS torer. AY civiling, llolgcr Mar
ARTUi	 cus. 
LAR n e rå)(ning nv fnduktanSlpolnr 

fö r radiofrekvenser. .AV log.En refe .Jobn Sc lll'öde r . 

rensbok 
TEI.E LJusfliicksproJektor. Av tel<n. 
V1SION li c. Björn Nilsson. av bestå DRto. för 	 de oUka televislo D8 

sys t em e n i Europa och USA. 
Television.teknlsk nomenkllltur.ende 	vär

de! 	 FöR Störllingfibegriinsare för radiO
KON mottagare. A v l:c telegrafassi
STRUK stent Sune Uuecks tröm SM4XL. 
TöRER ~Iu1tipelresonan81{ret8ar rör 

k o rtl' i.gMSiindnre. Av C O H ed
ström SMliAKQ. 

AMATöR- Amntö ..lindllre modell 1952 tör 
RADIO nybörjnre. 

N ybör J a r e n s kortvill'smottogare. 
Kon,·erter för amatörbande"n. 
Hur JoJ:' har det: Besök hos 
Jlågra. sunda..rcum[ltörer. 
B es tiimm ehfer rör n.mutörradio
unlliggningnr. 

FöR Ai}IA- Konverter för DX-lys8ollre. 

~~~~YG- Amatörern:> o ch S -märknlogen. 

. ~ FöR l\liitinstrument tör ser\'iceverk
SJ':R \ ' JCE- .täder. 
:\IÄN 	 Grnmmofonmodnlntor rör ser

, ' Iee·mun och radiohn.ndlare. Av 
ingenjör Stig Hjorth.t l/l· .., 

TABEL	 Fl'c],;,·pnsföl·delulng-splaner . Ston 
\ I ,ER 	 (tnrtlfrek"cnser från \YWV och 

111. 	 JII. WWVU. "Luthnnd fö r r udiotck 
niker." nadiot.plollt:lka Domo· 
grUlll. I~'Öl'l'lling-Hr m. m. 

-I BOKBESTÄLLNING 	 I 
I Ti ll ... .... .................. . ...... . ... ... ... . ...... .... . ...... . . bokhandel I 

I eller dirckt till Konl isk Rotogravyr, Postbox 3221, Stoc kholm 3 	 I 

' ndertecknad bcst,ill"r härl1l\' d 

I .... ex. IRad iotekn isk t rsbok 1952 il 12: 

I . Iu nlll • ........•.•. ... • • • .•. . ..... •• . . . .. , . . • • • .. , . .. ...... .. . .. . .. . . ... . . . .. . 

I J re" .. .. ..... ... ... . . . .... . ... .. .. .. . , . . . . . .. . , ... ... . .... . , . . .. . . . .. . , . .. I 

' Po~tadress . ... . .. . .... .. . . ..... . ..... . .......... . . .... . . . ...... . .. . .. . , . . . . ~ 
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KOAXIALKONTAKTER 


"N"~Kontakter 
Typ N 

::;0 ohm för RG -S, D, DA, 10, 87 o. 116/ U. 

Amer.Ämphenol Beskrivning Prismilitör
beteckn. beteckn. 

82- 61 UG-2lB/ U Stiftpl'OIlP 11: 50 

82-24 . 82-24 UG-58/U H~' lsutl"g 11: 2il 

GO ol1m föl' RG -5, J -A, 2l/U samt G/U.Typ BNC 
8~-8G UG-1813/ U 8tiftpr OllP 10: 

"BNe"-Kontakter3'-002 31-003 

00 ohm Hil' HG-;), (j8, 58Å/U.Typ 83 
31002 1:G-88/ U 	 StiCtl'ropp, 13: 80 

t:i tad 

31·003 	 13: 80 

"83"-Kontakter 

F':ir RG-8, 9, 9A, 10, il. 12, 13, 29 , 55! 58, 58A, 

fJO, 62, Ga, 63, 71, 70/ U. ! '; j refI ek tions frin. 

83-1SP PL-259 	 Stiftpropp O: 50 

83-'0.' 8:3-lSPN PJ,-259Å 	 StiftprOfJP, 3
(Ie lad 9: 

8:3-1R 80-239 	 Hyl"utLas·, 
g'lilumcr 
lJakelilisol. 8: 

S3-lÅP M ~3::;9 	 Vinkc l[o;kar,-· 

stycke 11: 70 

83-1H UG-lOG/ U 	 SI<ärrnlluv f ör 
!W-8, 10. 11, 
~/U 1:45 

S3-lAC 	 Lock med ked
ja för l1yl sut
tag" 3: 95 

83·lT )! · 308 	 'l'-sknn'styc kc 16: 

"93"-Kontakter 
Stiftpl'OPp nj ö t! g :; og-ad l !ts 

ring 10: GO 

93-C 03-Fl H~' l s [>ropp med g:ill ~ ucl lii s 
93·C1 r ing- .. 10: 50 

O:3-C l-Iylsuttug l(il' chas~ i G: 2G 

03-Cl Sti Cl ultag' flir ehass i 6: 25 

Generalagent för Amphellol 

83-IT 

JOHAN LAGERCRANTZ 

Värla\ ägen 57 - Stockholm - Tel. 613308 

30:1 

synpunkter framskymta. Verket aV8utas med 
en redogörelse för de störningar av radiokon
takter, som förorsakas av magneti , ka stormar 
och onormal solfläcksaktivite t. 

Som en lättfattlig introduktion för fackfolk 
lämpar sig boken väl, även om hänvisningar 
till annan utförligare littera tur på området 
helt "a knas. För sändaramatörer är den emel
lertid fullt tillräcklig, och anmäl aren anser att 
den icke borde saknas på nagon ambitiös 
amatörs bokhylla - speciellt om DX-ing upp
tar vederbörandes intresse i någon högre grad. 

(COH.) 

WRONA E: Ultrakurzwellen - Frequenz
modulation, 45 sid., 35 fig. Weidemann\ 
Buchhandlung, Hannover 1949. 
RICHTER H: UKW-Technik und Fr c
quenzmodulation, 64 sid., 91 fig., FUllk
sehau- crlag, Stuttgart J949. 
DIEFENBACH W W: Ultrukurzwellell , 
105 sid., 104 fig., Jakob Schneider Verlag, 
Berlin-Tempelhof 1951, pris DM 4:-. 
RICHTER H: UKW - FM, Radiotechnik 
flir Alle, 2. Teil, 267 sid ., 132 f ig. , 
Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 
1950. 

Betecknande för den trEka radiobranschen 
just nu är UKV-balld ens utnyttjande {ör fre
kvensmou ulerad rundradio. De tta sä ll er sinn 
spår icke minst i dcn rikhaltiga flora av 
böcker och broschyrer över ämnet ,om nu 
börjar komma fram. Ovannämnda publika
tioner utgör en liten provkarta pa vad SOIll 

finnes. Samtliga vända ,ig till tekniker och 
servicemän so m, utan att söka en invecklad 
matemati, k analys av ämnet, måcle skaffa sig 
en tillräcklig kunskap om det för att kunna 
handha uppsättning och reparation av FM
mottagare, till sa tse r och antenner. 

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

Bygg själv en enkel men 
användbar 

Bandinspelningsapparat 

!<:m-ar med Lillgfll1g till en radio
apparat med gnuulUofouu ttag samt 
en gr:lmlllofon med 1H)."orluuua 
kraHig-t fj iiuerverl;: knn efte r våra 
be"l, rivningllr och med material 
SOUl kan rekvirera>: frtlll o~s bygga 
en enkel men fullt am·i.illdbar 
banflins)lelningsapparat. Dt'u Wru
par ~i.<; i fiirst.H hand som experi
mentbygge ocll som hobby f ör hän
dig l folie K()~ tnauerua i iir 8jä lva 
wuteil"lllet uUr lllyd<et läga - - en
da. t ('fl GO : - kr. Apparaleu kan 
lätt utbyggas för nilgra tior. An
n an metod iir uu brul<lig. Enligt 
paten tanspril k nr 44::;4/49. PriklLstn 
Udl l"issa IlPP!. kr. 2: - + porto. 
Kumplett ritnillg och beskrivning
Ju'. 14 : - . Avser ii"ClI tr;ld- och 
plattinspeluiug-. Y('trt inDl'!i 'gnnde 
luger uv muteriel fiir inspelning,,
apparatemu Hr lJeg6insat. Tag dHr
fiir k (mtakt weIl us,; redan nu ! 

NICOT WABA 

Iiolllluelluörsgaiall 11, )ta lmö. 


Tel. 14200, 241 8D. 


(SaU1LUU innehaya r e l:iOrll 20-ttriga 

firllla »Kvlcl,t och LUll». 


,------------------------------_/ 



Gcmcntiarnt för samtliga ovan angivna böc
ker är också , alt deras sä a Lt suga sa"ong
mäss iga karaktär understryke av ett enkelt 
typografiskt ut förande_ Detta innebär dock 
il'ke att det Eakl iga innehållet gpr anledning 
till inviinunin gur - tvärt om prugh" det ge
nomglIend e av tradi tionell tysk vederhä flighet 
och grundl ighet. 

(COH_) 

lBlNC, H K : Blick in das Femmeldwesen, 
Stauffen-Verlag, Köln 1949, pris DM 10,20, 
300 sid_ , 80 fig_ 

Yörfattaren anger i förordet till elella arbete 
avsi kteu vara att prcspntera cn » lä~ebok», som 
Ekall ge såväl fackmän sorn lekmän en över
sikt över telefonLeknikeus utveckling och nu
varand e st li nd punkt med spcciell hänsyn till 
tys ka förhållanden_ I relativt korta avwilt av
handlas olika grenar av trådöverföringen på 
ett bade intressant och sakligt givande sätt. 
Att nä rmare g in på innehållet torde ej vara 
motiverat i dessa spalter. Det må räcka med 
atl kun tatera, alt boken ger såväl en goel 
överblick över telefonteknikens problenBtäll
ningar som exempel på hur dessa kunna lösas _ 

För den som har allmänna kunskaper i elek
tricitetslära ocb fysik, torde boken kunn a vara 
av intressc_ För den fackkunnige torde dock 
dess största värde ligga i de konkreta och del
vis rätt detaljerade da ta om egenskaperna hos 
de olika leden i ett telefonnät. Bild mate rialet 
i boken är rätt rikhaltigt, även om det till 
dels ej kommer till sin rätt på grund av det 
grova papper boken tryckts på_ 

(COH.) 

T ROPPER, H : Electric Circuit Theory_ 
161 sid_, 100 fig _ Longmans, Green & Co, 
London 1949, pr is 15 s_ 

Analys av växelströmskretöar med mera kom
plicerad konfiguration erbjnder ofta svårighe
ter. All analys grundar sig ytterst på tillämp
ning av Kirchoffs lagar, men den direkta till
lämpningen av dessa lcder ofta till mer eller 
mindre komplicerade ekvationssystem som 
fordra mycket omfattande mat ematiska kun
~kaper för all leda till praktiskt användbara 
lösningar. En annan ofta användbar väg är att 
angripa problemen indirekt och härleda en 
lösning med hjälp av ett mindre a ntal teorem, 
som utgöra den reella grunden för detta sy
stem_ 

I ovanstående arbete baseras lösn ingen ti ll 
e tt stort antal viktiga fall på tillämpningen av 
superposlllOnsprincipen, TheveniIIs teorem, 
dualiteLsförhilll andet mellan ström-spänning, 
impedans-admit tans, etc_ lek enda t statio
nära utan även transicnta förlopp undersökas 
med hjälp av operatorkalkyL Framställningen 
föres fram tiii ell inledande studium av La
placetrall sformationerna _ 

P å det hela taget innebär framställnin gen 
intet nyt t men uen är värdefull som en sam
manstäLlning av de ,a metod er. Språket är en
kelt och stor omsorg har nedlag på att göra 
den sammanbindande texten så fyllig all luc
kor i resonemangen icke skall uppstå även om 
läsaren icke är fullt säker i tillämpningen av 
de nödvändiga matema tiska kunskaperna_ För 
själv tudier är d en därför väl ägnad även om 
ett större antal övning xempel skulle kunnat 
ge läsaren bättre säkerhet i tillämpningen av 
uet genomgångna_ De förkunskaper i matema
tik som fö rutsättes torde ungefär motsvara 
vad som läses i tekniska gymnasierna här 
landet. 

(COH_) 

\ 

....... -.
!fiilA Högtalare 

. 

!tA -. • 

B3KO 

Ta lspole I Dimen- ITy p Gauss Pri s Impedans sion tum I I 

B3KO 7.500 3.Q I 3" I 20: - 
B5KO 
 7.500 3.Q 5" 20:  BSKO 

K46DO 6_500 3.Q 4"x 6" 26:50 

F6JO I 9_000 
 613.Q 30:/ 2 " 

K46DO 
(ova l) AB CHAMPION RADIO 

Rörstrandsgatan 37_ 

Tel. 227820 (växel) 


STOCKHOLM 


Nordhemsgatan 62, GÖTEBORG F6JO 
Tel. 124075 (växel) (Ilat) 

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

DET ÄR EN FRÖJD 

1 NÄR KUNDEN ÄR NljJD 

- det fh vi ofta erfara 
under vh dagliga kontakt 
med skickliga servicemän 
runt om i landet. 

Det beror kanske främst p~ 
det rika urval av god ser

vicemateriel och andra elek
triska artiklar vi ha att er
bjud a dem_ 

Därför tycker vi det är na

turlig t, a tt även Ni kontak
tar oss och får några goda 
tips för komplettering av 
Ert lager. Skriv elIer ring 
redan i dag! 

WÄllliRENS 
Göteborg 2 

Telefon 174980 (Växel) 

31 :J 
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GELOSO 
SPOLSYSTEM 
med HF-steg 

Spolsystem llled HF-steg för 6 våg
llingusområden 10-16, 15---25, 24-40, 
39-G5, 64-190, 19 ',SO m - gram
lllofon utförd nted jiirnkärnor och spo
lar med hiiga Q-viirden samt försedd 
med lufttrimrar, inbyggda rörhållare 
för IU'-steg och ulandarsteg. Detta 
är en nykonstruktion av den världs
bekanta fabriken Geloso, som torde 
tiUfredsstiilla de största fordringar. 
Spolsysteruet lir )cciellt lämpligt för 
sii ndaramaWrer, då det har uand
spridning pi'! [) kortl'ågsomr:lden men 
liimpal' sig förstås liven för amlra 
DX-»jligare:». HIi'-stege t samt oscilla
tor- uch ulundnrsteget är inuyggda i 
spolsystemet, som är synnerligen ge
diget ol'h vUl skärmat mellan kret
sarna. Mellanfrekvens 467 Kc. Llimp
lig vridkonuensator: 3X420 pF split 
stator. HF-rör 6BA6. Oscillator ocll 
ulanclarrör GBI!:6, Pris Kr. 98: -. 

Stationssimla, till spolsystemet utförd 
med swinginsWllning och flodbelys
ning. GIasskalan med stationsall1n il 
alla uand samt liven graderad för mua
töl'banc\en. Pris Kr. 29: 50. 

l\IF Transformator 467 Kc försedd 
med lufttrimrar ocll j ilrnkä rnor. 

Pris Kr, 8: 25. 

VridliOndensator 3·gang kap, 420 pJo' . 
Slllitstator med 3X7G pF. Keramisk 
isolation. Pris Kr. 25: -. 

Chassie färdigborrat. Pris I{r. 15:-. 

Rekvirera vår Radiokatalog, 
80m sändes mot postjörslwtt 
JÖI" 1:65 plus porto 

Allt mellan alltenn och jord 

ELFA radio & television 

IIolländargu!an 9 A STOCKHOLM 


Tel. 20 78 14-, 20 78 15 


~~---------------) 
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TECKE:-<FöHKLARINGAR OCH LÅNE
VILLKOR. 


Tecke nförklaringar, se POPUL;\R RADIO nr 
8, 1950, s. 10;;. 

För teknisl<a bibliotekens lånevillkor m. m. 
se POPULÄR RADIO nr 9, 1950, s. 302-304, 
306 och 308. 

LiTTERATUR PA NORDISKA SPRAK 

203 
Glas, E T: Rscl1oteknik. Del 1. S t o cldlOl m 
1951. 8 ;0, 31!) s. Ljus. Inb. 32; GO kr. 
Författaren; Lektor i teleteknik vid Högre 
telmisl", lä.roverke t i Stockholm. 
Ur innehåLLet: Förklaring till vissa symboler 
och lJeteckningar. - Några kapitel ur elektri 
citetslUran : })lel<trlska fliltet i en luftiaole· 
rad kOlluensator. Magnetisl'll fältet kring 
en strömkrets I tomrummet. Elektriska 
rUItet l~ l'ing spännlngssattu le tlare i tomrUIIl
Jn c t. P olarisering i cJektriskH. och luagneth5ka 
fältet. Inkoppling av likspli nning till e n spole . 
Inkoppling av likspiinning till en konden sa
tor. Kre tsar med bii!le induktans och ku paci
tans förutom resistans (svlingnlngskretsar). 
In!luktionsfenomen. Elektronen. Den elerllen
tlira strålningsidilIan. - Rullioteknisk orie n
tering: Allmiint om radiotransmission. -
Hacllovågorna ocll !le ras uthre!lnlng; anten
ner för sändning och mottagning: Strft lning-~
begreppet. F'UtBtyrkebegreppet. Allmlint om 
antenner för slin!lning oc h mottagning. Mark
och rym!lv:\g. Radllrtransmission. övning, 
uppgifter be trliffan!le rUllio vil.gor och anten
ner. - Elek tronrörens konstruktion och egen
skaper : Olika slag . elektronrör . Dioden; all 
mänt om elektronik. 'l'rioden, FörsUirknin:;s
begreppet. Tetrollen . P entoden. Sekundär
emiss iollsrör. GalI e r s trönl i nlo t tagarrör. Gas
rör, Fotoce ller. - Hesonanslu'c tsftr: Sväng-
ningskretsen. Serieresonnnskretsen. Reduk
tio ner. Kvalitativ jämförelse mellan serie
och parallellresonanskret s. Parllllellresonans
kretsen. Den reducerade pnrllllellresonanskret
Se DS r es istans- oclJ reaktansdingrR.ID. Reso
n a nskurvaU8 Hymnletriegenskaper. Nomogram 
för resonansl;;:ret!::lur. - Pral.:;tiska kondensa
torer, s polar och Illotst,inll. - Mätningar pil 
rcsollnnskretsar och J,onst.ruktionselement: 
Mätteknik. - Transformatorer : l"ysikaliska 
g run tler. Transformatorn i tomgån g och i 
lwrtslulning. Den ideala transformatorn. An· 
passoingsbegreppet , 'Jlonfrek\'(-'ostransf'orma
torn . lle;;r eppet drirtc1 ilmpning. Skärmning, 
Distorsiou8begreppe t . FO l1rier~ ~erier 80111 
hjälpllledel i radiotekniken. Anpassnings
transformatorer vid r a <lio f r e l(\·cns. Se kunuär
kretgon s åtcrv·(~ rkan p :"l primiirkrc tt3en. All
mlint om koppling. - In!luktansberiilming: 
Om begrcI,pe t induktans i allrotlnhct. Beräk
ning uv spolars indul,tans. An t5utse r vill 
förut.hcriikning uv en spole mc,} föreskrh'en 
in!luldnns. - Lnboratiousllppgifter; UncJer
sö knin g av uiad. Vndersökning av tl'iod. Un
!Iersökuing nI' tetro!l / pentod. Fiirstiirkning 
och uppmUtning av fotoström. Undersökning 
aven tyratrons egensl,flper och l'egl(\ring' av 
t:rrat l'onliluiktare. Resonan.mätning p ll. spole 
m ed jli rnl,iirna genoll1 frekven ss tHmning vid 
toufl'elivells. Undersökning nv aV"i'i tiiJllnings
spo lar vid ra!llofrl'k\·cns. Undersökni n~ av 
tonfre ln-ens transformatorcr . - Regis te r. 
Hlstorisl,n notiser: Ni.!gr" piollj:lrel·. N å gra 
!Iatu I elek tl'onikcu. N ngru mutematll<l'r. 

CTHB '.rI( (M 15/ 10 1951) 

201 
~[,umst.röm. S: Grunlllllggunclc radiote knik. 
Del 3. Uau!omottagare och fCirst:trkare, ra!lio
teknlsl<a miitinstnlmellt, radiotcknl"ka mät
lue t oc.ler, radiose rvice. S tocklJoho-r.,idin~ö 
19·10. 4 ;0, 111 S., clol'lic_ SvensIia AB Gasaccu
roulator (See lig) . 7 : 50 kr. 

K'l'l-IB Ce·2003 (C'l'JlB 'l'K SHlB 621.30G.) 
(Delarna 1- 2 finnes ock"l ho~ ovann iimn(lu 
iJibliote k. För uppgifter om sidantal och pris 
se notis 2, jull 11l50, s. 227.) 

205 
Teletelmn,. AlImHn elektroteknik, Fackre clak
tör: S Ekelöf. Stockholm 1050. 8 :0. lOG.. s . 
(Ingeniörshantlboken. 3 a.) Nor!llsl, Rotogra
vyr. 42 : -, klotb. 48: -, halvfr. b . 54: - kr. 
För niirroure uppgifter om innehållet se no
tis 169, sep tember 1951, s. 28. 

K'l'HB 0-862, 8G3 (C'l'Hll 'l' SIlIB 621.3) 

Universal
instrument 
Modell 260 

Endast Kr 250:

MÄTOM'RÅDEN: 
V= 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
V= 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
uA 0-100 
mA 0-10-100-500 
A 0-10 
ohm 0-2Kg-2oo-KQ-20M!J
dB -12 till +52 

Beställ idag från 

AB GYLLING & CO 
Sot Eriksgatan 50, Stockholm. Tel. 5207 OS (växel) 

\ 

POPULÄR RADIO:s 
Prenumerationspriser 1952 

Helår 12:50 


Halvår 6:75 

\. 

AMATÖRER 

B C HG 140 pF m. hä lL 12;-. 

Ker. nidkond. 25 pF 4: -, 3G pF 4: 50, 
5G [lF G:-. 

OljekoDll , 2 m!d 1000 v. 11: - , 4 mf!l 
GOO v. 12: -, 6 rofll (l00 \'. H: -, 5X5 
mf!l 400 10: - . 

Rör VU 10;:;/30, 12: 75, 3m;; 7: -,9tH 
o ; GO, 9J5 Il: 50. 


Kristaller 3525 och 3855 kc. 12:-. 


Selcnllkriktal'e 130 v. 75 m A 8: 50. 


Kristalldio!l IN34 A 9 : 50. 


G. Jönssons El-radio, Ljungbyhed. 

http:reaktansdingrR.ID
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SELENLIKRIKTARE 
för 

radioapparater 

• erfordra ej glödström 

• obetydlig värmeutveckling 

• 	 elektriskt och mekaniskt okänsliga 

• 	 lågt inre motstånd, lämna därför hög anod
spänning 

• 	 ringa förluster, därför hög verkningsgrad 

• 	 billiga att montera 

o •• 

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

FICKVOLTMETRAR 
Typ TE för likström 
K1 pa av brun bakelit, [iS mm di::tm. )Iätnoggrunnhet ± 2,5 Q/o av max.
utslag. Provspänning 1000 Y. God dlirn])ning. l\1ätomril.den: 0--6 v., {}
240 Y. Mycket liimplig för batteriprovning. 


Pris pr st. Kr. 23: 50 netto. 


Typ TEW för likström och växelström 

Utförande lika TE. ~liitolllråden: O-G V., 0-240 v. Ett behändigt instru

ment för den experimenterande rad ioamatören för alla >ila"'.' spännings

mätningar . 


Pris pr st. Kr. 26: 50 ne tto. 


SPÄNNINGSPROVARE 
Typ WJ för likström och växelström 

Kåpa helt av bakelit. Storlek 70 X 70 X :30 Ulm. l\1ätnoggrallnbet ± 2,5 % 


av max.-ut.slag. Proyspiinning 2000 Y. l\1ätolllrfLden: 0--6 Y., 0-300 v. 

Levereras med kr:tftiga testsladdar och test.pinuur. Ett bra oeh behändigt 

in~trument för installatörer, radioservicemän m. fl. för kontroll av nät

spänning, glödspänlllllg och anodspiinning' m. m. 


PriS pr st. Kr. 38: 50 netto. 


RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56, Stockhohll. Tel. 313114·, 310025, 322060 

\. 

Fickvoltmeter typ TE och TEW 

Spänningsprovare typ W} 
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Mekanisk enhet till 

TRÅDINSPELNINGSAPPARAT 

Denna (' nhet lir anvund till den i 
P opulär R a dio nr. 10, 1!)i'i1, beskrh-
na ir lldiosJle [llio~s:lpparaten . 

D en lir konsl rnerau för inspeln ing 
o ·h llte rg- i ning a v tal och mus ik , 
p å 0,1 sLLlldard illsvelningstr{ld. 

:\Ianövreringen a v s t.art, stopp och 
fl te rsllolning ske r centralt genom 
et t enda m1l nöyera rgRll. 

FrunLl'::mPle ll faCQnettlackera d och 
för I.:dd med gr a " crade texter, liyen 
f ör först:irkuren~ lIluuöverorgan. 
U ldun kludd med pegamoid och 
för::;edd med blirhandlag. Varje cu
llet ur noggrant j ustewd före leve
ransen. Pris ink\. vil ska endast 290 kr. + frakt. 

Kopplingsschema över förstiirkaren 
medföljer. 

:\Ionterud på platta 
260 I.r. + frakt. 

f ör inbyggna d i skflP 

ING. INGVAR JARNALD 
Kluhhacken 19 Hägersten Tel. 465446 

Inbundna årgångar 

POPULÄR RADIO 
1949 och 1950 

/DX-BOK 
Fortfarande finn es i begränsa t an

01n utlandslyssn'ing 
tal kval' illbulldll:L å rgfUlgar a v Po

ger mer 
puUir Radio f ör UH!) och 1050. Pri 

set ur för 1!)-W kr, 10: - och för 

Vel Ni vilken tjusande h o bby utlandslyss

radioglädje 
1950 kr, 14: -. En å rgtll1g a v Po

ningen är? Vet Ni hur lätt det är att komma i 
pulär Radio iir en utll1 tirkt uppkontakt med fjärran länder och folk, även utan 


språkkunskape r? Vet Ni vilka utländ, ka sulio
 SlagsbOk f ör varje radiotekniker 
ner som sänder på svenska? Om allt detta 

eIIe'r radioamatör.och mycket annat kan Ni läsa i den nyut· 
kom"" DUX DX' - bok om utlandslyssning 
som lär Er hur man (år stö rre glädje och be

PunDar föl' inbiudning finnes förhålln ing av radiolyssningen . Den innehåller, 

förutom rikt illustrerade artiklar, v;irldens 
 å ren 1947-1950. Priset iir [j'en 
me" utförliga våglängds tabell med uppgifter 

Hl47-1940 I.r, 2:;;0 och för år 1950om över 2.000 radiostationer samt cn världs

karta i flerfärg i väggformat 70;<40 cm. Pri, 
 kr, 3: 25. 
kr 3:50 i bokhandeln, radiohandeln samt i 

pressbyråns kiosker. Boken kan även rekvj· 

reras från 
 Inbundna ex. av Populär Ra(lio 1951 

DUX RADIO AB beräknas bli leveransklara, i maj,
Svarvargatan 11, Stockholm 

*DX inI. förkorlning lör diJlanJlyuni"g, \, 
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DUX""-

Aherg, U: Rapport över s tudieresa i USA 

[fiir öt lluier i e lektroakustik m ou huvudvikt 

lag d ]J rl tul t ran 8mission oclL börsclakustik.] 

[ St.oc kholm 1951.] 4 :0, 29 ö. , Ulllllic. 

D å K l'TIB numera liven Ilar ett h emlftne 

exeuL pla r a v OVftlllliimnda re ::chcrUttels c, flle l' 

införc~ n otis 185, ok t . 1951, ~. 4:1 , Undrad i 

ö\'er \.! n ::l~ I :'i mme ls e diil'llled . 


K'l'III:l R ese be ,'. 1\);-;0/ 51 (M 12/ G 19( 1 ) 

LI T 'l'ERA'l' OR P Å FIL\:Inr.\ NIlI'J S PH AK 
20i 

C,l g c, J )1: Theory U.llU fi]lpll clltio n of lnrl,, 
~ t.l'iul lcc troni cs. New Yo rk, I JO llUOIl 1051. 
S :0, 290 S., 2H iII. (mcctric.al und c lec tronic 
enginee rin g sC l·i es.) i\IcGnnv- HiII. 4 : 7G , r es p. 
40 s h, (j tI. 
l"örCattar" n: Professor of eIectricul eng-ine~r
in ,:; , lw:ul of e lectl'o nics u e par t m ent, Purclue 
uni\" c ,·s ity, U . S. A . 

r iUlle hnUe t: P r e.fa ce . BI 'ct rieal sYlllhols . 
Po ly]l ba'e r Dctilier s. Gri ll cOlHrol circuits f or 
g'as t.l1IHJ:-\. Alllplifiers fo r inc1u s tl'ial e lectro
n k s . n eg ulato r s and. ~ery o ll1 ec hulli:::Bn~ . D YIl::I 
mics of d u el-Ioop s y s tem s. Elec troni c controI 
of nlotur~ alld genern tonc Masic ci r c uit :;;; . 
IgnitJ'oLl~ and thy ratl"on~ a ~ lin (! ~ wi tchc~. 
Res ista nce ,,"c lding controIs . Inull c tion h ent
i ng . Diclcctde Ileating' . A Slll"\"e y nr e lec trn
nie m e uti ure me.nts. Osc illa to r~ H11(1 puls0 
tcchnlques . lIIi scellaneoll s principlc8 flnll 
llppli catlons . Appendi x . Index . 
AnmUld. i: Eleclronic e n g lll e l; riug', okt. 1051. 
s. { O\), 410, 1 sp.; Electroni c" au g . 1951, s . 
288, 290 , 7/ 8 sp.; Proc. UU;, sept. 1951, s. 
1105, 1/2 sp. 

CTHB TK (hl 15/ 8 1951) 

208 
Chute, G M: Elcc troui c moto r a od w elll e r 
co utrol s . N ew York , L ondon 19:>1. 8 :0, 3-18 s. 
i\IcGruw-Hill. fl: 50 $. 
F ii rfatta rcn: Application e ngineer, General 
eJee trlc company. 
Ur innehå llet: Bnsle w clt11n g controIs. GE 
sequ en cc \Veld timer s. :Mol'c t:\fo qu cn ce time r s. 
GE hig h -speel! "c qll cnce ~omblllation. S)"n
chronOllS ti m in g. GE synchronOllB co mh1na
tlons. Slope con t r ol , t emper weltl1ng und fOI'I! ~ 
timIng. GE seanl weltliog controis , 'Vcstillg 
house sync hron o us combinations. "'e ld.1ng
"'Ith IlmHe d power suppl~'. Three-phnse w e ld
lll.g controls. Pos ition controIs. Specd con tro! 
of DC motors. Pbotoe lectrlc r egister control•. 
Thy -rno-trol antomatic tnbe contro! of DC 
motors . Motor-generator contro i o'f speed. 
The e lec tronlc amplid y ne. Stnhility of a 
elosed-e yele syste m. Tlle photoeleet.ric tracer. 
Rubber cale nd er controI. lIIultlcolor pl'lntill;;-. 
Paper-machlne con tro!. 

CTHB TIC (11l/l0 1D51) 

209 
Knnze, F : FUllktec hniker l ernen F orUl e l
r echnen aut kUl'zweilige, lannige Art. Bin 
le ic lltver s tlinullcher mathematiscber L e hrgl1n g 
fiir RundfunkJuechaniker , Prii fcl' , Ba s tl e r. 
Rnn(} f unl,htinc1ler uDd Ve rld iufcr, e ine in 
iere~ sante AIgebrnwiec1e rbo Inng fUr Funk
tecllllil,er . Brl 1. Mtinc hpn 1951 . 8 :0, 64 s .. 2~ 
III. (Radio -Praktiker-Biicher ei. 21.) Jj' ranzis

Verlag. O: !lO DM. 

Ur inneh å lle t: I·;inlr> itlln g . Die Grundlagen 

d er A!gebra. Von Potc uzc n unu WUl"zeln. D er 

1'cc be n ,c hieber . 


BULLETIN FRÄN WORLD RADIO 
HANDBOOK 

(De tider som ange s i bulletjnen avser m e d el
europeisk tid = svensk normaltid.) 

Aden. Station ZNR (2 kW) kan höras p å 
6085, 6760 och 12115 kp/ s. Den äges och 
drive s av The Cahle & Wireless Ltd, Aden, 

http:mcctric.al


och är en radiotele loni. ändare. Den användes 
möjligen även för annan trafik. F. n. finns 
inga reguljära rulldradiooändningar i Aden. 
Indonesien : Djakarta sänder två lokalprogram 
på indonesiska. Program l sändes över YDB 
2240 k p! s (0,3 kW) , YDB2 4910 kpl s (0,3 
kW) , YDF 6045 kp/s (l00 kW) och YDC 
15 150 kp/s (3 kW kl. 23.30-l.<l5, 5.30
8.15 (sönd. 0.30-8.15) , 10.30-16.30. Från 
10.30 endast över YDB och YDF. P rogram 2 
sändes p YDD 2 600 kp! (0,3 kW), YDA3 
4945 kpl s (3 kW ), YDG3 7 270 k'}J/ (3 kW) 
och YDE 11 770 kpl (3 kW). Tidsschema 
i likhet med program 1. Station YDE avbry· 
ter kl. 15.30, då dcn sänder engelska till A 
(västkusten). Station YDU änder pli 4 840 
kpls med en effek t av l kW. Tidssch ma : 
23.30-0.30, 5.30-8.15 (sÖnd. 0.30- 8.15), 
10.30-16.30. 
Mozambique. Engelska sändningar från ~Ra· 
dio Clube de 1ozambique» sker kl. 5.00
8.00 på 11 762, 4 911 kp/s, 8.00-11.00 på 
11 762, 7305 kp/s, 11.00-14.00 på 11 762, 
9 732, 7305 kp/s, 14.00-18.00 pä II 762, 
7305 kpl s, 18.00-22.00 på 4 911, 3490 kpfs, 
Portugal. »Radio Nacionai», Li sabon, använ· 
der nu 11995 kpl s för sändningar ti ll ut· 
landet och 11 960 kp/ fö r LissaboDs lokal· 
program (vard . 13.00-15.00, sÖnd. 13.00
19.30) . 
Samoa. Station Z1Il2AP, pia, kan nu höras 
kl. 6.30-9,30 lörd., ~ön d., ti~d ., torsd., 7.03 
- 8.30 månd. och 21.00-22.00 månd., tisd., 
onsd., Credo Pro frch ' nser: 3 410 och 6040 
kp/s. 
Vietnam : 1! Radio Dalat», Dala t, sä.nder dag· 
ligcn pr ogram på ,-ietnamesiska på 7265 kp/ s 
(l kW) kl. 11.1$-12.30. Ett program pä 
franska sä.nd es var lördag kl. 12.30-13.00 . 
»Radio Hanoi», Hanoi, sänder på 6 165 kp/s 
(l kW) enl igt fö ljande : 0.30-1.30, 5.00·
6.30, 11.00-14.30 pa victoam es i~ka , fran öka, 
engelska och kinesiska. Nyheter på franska 
0.05-0.20, 5.45- 6.00, 13.30-13.55. Nyheter 
på engelska 11.30-11.45. 

STOCKHOLMS RADlOliLUllll 

Den l nO"e mu c,r nnnr<lll aue klu uuen ett stu· 
di euesök vid T Iegraf,·c I·kct. skola, H ornsga
tan 10a. Ciceron ynr sl,ol ll n ~ fö r es tända.re. 
llyr,h llrektiir E in ar ~ll1lmll'ren, som Inlec.l· 
nillg's\'is framhli il , ntt ~kol (j n !!inge häJllt till 
i otidsenliga oc h tr tln g a l oka ler. Den nya 
bygg'nauen ii r bygg <l .pec! ' lit fö r lindam!tlet, 
och vid 1'IlUd\'-:HHll'in;;l'U gcnolo mor · esa lar, 
tcletypesulur och teieprintc r sa iuI' m. fl . kun· 
!le llHIll kOIl ,tatera att allt Ya r vä l !l l nnlngt. 
Pör utbildning a,· radio" i!; nali s tet· ba r man 
i ett rncltorum u ppb yggt ett untal fartygs 
ratlioanHiggnlngar av olika lyper. S to rt In
tresse tiUdrlw s i~ ii \' en Inbo rn tori d med a ina 
ilS kddl1 11. , ;;:<:elruodeUcr, (Illr lJl an p å lamp · 
tahl:1er tm !] se hur ko ppiin gsför lop pen t or t· 
skrilla och ynd ~O:rll ske r "id f ·\ nv ollkn sla~. 

Nlista sam man trii(\e höll. deu 15/ 11, vard,l 
iOgl.>ojÖr I~eon. NHss trönl beskrcv och uClllon
streratlc "WiJIiamsolllörstU r knren" . D enna 
tir en slutföl'stiir.kul' t:!, SO t 11 ba r ett n1y C' l;;ct 
stort. fl'eln' ensomfiing (2 p/ ' -200 000 p/lI ) o c:h 
lnycl,et ringa t1 i~tor~ ion (ulIg-ra pron IiII ' v i (l 
uteffekter Ullp emot 20 W). UIlde .. de!] efte r
följande delllo n s lrati nOll bl'YIsades 11;\ ett 
ijye.rtyga ntic glitt. a t.t förs Lll rkorcn ha,le s to ra 

fitl(>e rhete rod ynm ottagare med 9 
rijl'[unktioner och e lektriskt öga. 
Fyra \,ugliing-dsomr:'lden. Dubbla 
kort\'agsoml'flc1eu med bandsprid
ning . Utomorden tllg t god IjucI kvall 
t et genom dubbla Jl11 g talare, Va r a v 
en IWl1.ertllögtalare . Högglanspole· 
rad mö b el i ljus zapelimahogllY
eUer lju s alm. Inbyggda s klvCac k 
m ed plats för 150 skivor . I nfordra • 
",,",",., ,," ,"""j"'"g~m,..·. &><~ 

TJERNELDS RADIOFABRI K 
Hudiksva Ilsgatan 4. Stockh o lm 


Tel. (väx el) 332001, 330370,330380 


av 

6 A/250 V .,. 
10 A/2S0 V N 

15 A/ISO V '" 
med metallvippa 

upplysningar från 

(UTLER-HAMMER 

Vidare 

strömbryta,re 

nu godkända 

SEMKO 

Ensam· TelefonA B I M P U L S 
försäljare 210808 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 
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Följande r\)rtype r fii]' olllg[leude leve
I'UIl S fni Il Inger : 

MilO :24:- OJG ......... 1:3:
GAG5 15 : - G8:\'7 ...... J.2: 
GAKG 20: - 12AB7 10: 
tU.KG 14: - 12AT7 10: 
6AL5 12: - 12AU7 1<1 : 
6.\Q5 11:- J2AX7 16 : - 
OAQO D: - 12BA6 11 : 
GAS7G 36 : - 12BEO 11 : 
GATO 10 : - :;::;W4 .. 7:
6AUG 11:- GOB5 12:

JOHAN LAGERCRANTZ 
Auktoriserad ReA representant 

Värtavägen 57 Stockholm 
613308 617128 610891 

\. 

\( 

Byggsatser & Motorer 
Drivmekani~m f. trrlU SP lure k om p. ~10 : 
Grammofon\,cl'i{ för <I ha,l! ;;iJ c tcr :!lO: 

Byggsats för ~kiy\'U.- Iare kOlll!), ... 125 : -
Brgg~':Hlts för s k ini p ' lar (~ komv . ... 90:
.Motorer spec. lii lllpli ga Hir ban tl - & 'l ' riid 
spelare 127/ 220 V, 25 W 35: -, 40 W 60:-. 
Grarnmofonrn. Elekll'olll" 40: - . ' l'onhu\'utl 
för tråu 55: -. Skivtallrik nIed ce ntrll111p. 
& lager 12: -. Rit.nin g titI tddspclarc kr. 
6: -. l:~lIf'a ", lLotor('r 20~OO ,V. rro[lcl!er
fl iiktar Ill. m. Prislista m . p. 

N. V. ANDERSSON 
H O b b Y f Ö r ro c d l j n g, K l ' Ö n u ro 

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

WIRE-RECORDER
verk till VRAKPRIS 
Genom en lillfilllighet kunna vi er
bjuda "erk med nå!!'ot skönhetsfel, 
såsom fHkkar i lackering el. gods, 

till lf)G : - 1,1'. ntun Ijudhllvllll och 
2:39: - kl'. mc.!. 

Rekvirera omg[tende elil endast ett 
mindre antal fillnes_ 

A. R. C. - Box 224 • Mölndal 2. 

~-------------------------------~ 
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IjuurcsUl'ser. Som bnshögtal.are aIl\'!indes den 
l amerikansk littera tur p,l senare tid mycket 
ornsk rlnla FAS All· · Coupler. Som diskant
högtalare auvUndes c.n vanlig kouhögtalu l'c 
monterad i busreflexle,dn. 

Son1 "Tekniska glimtar" be!4krcy först ing. 
Hons \Vnllden elen s. le ~lac Illto8h · för~t1irku
r en, $O lll avhjälper vissa sT"årigbeter vid slut
steg i klass B och A.n. Diirefter demonstr e
rad e hr Lngerstedt Ill. fl. nya radiokolllPO
nenter, frHmst precision.s})otentioluetl·ar, ström
bl'.vtul'e och omkopplare. 

Sammanträdesdagarna för vUrte.rmlnen äro 
,i unn ej t1erinitlvt fast.stiilltla, lU~n klubbens 
me,lIenllnar fil personlig kallelse till alla 
sammanl,omster. Det Ur mycket e nk e lt att bli 
medlem, man har cnl1:1.1~t att sätta in :1. rs 
:l\'glften 15: - kr. (studcran.lc och lands
ortsmedlemmur 12: -) på klubbens postgi ro 
konto G 00 01. I denna ""gift Ingår kiubbe ns 
organ POPULÄR RADIO. Adressen lir: 
Stocki101ms Radioklubb, Box 6074, Stock
holm G. 

Sekreteraren. 

RÄTTELSER 
Televisionsmottagare Iör allström. 
I POPULÄR RADIO nr 7 1951, sid. 16, har 
av misstag i schema för fig. 3 katodmotståndet 
för röret Vo fått beteckningen R,G• Beteck
ningen skall vara Ro" och resis tans\'ä rde 680 
ohm. I fig. 25 i nr 9/1951, s id. 19 skall R,zo 
gå enbart till ~kärmgaUret på V. (ej till ano
den). 

Kristalljilter i sllperheterodynmottagare. 
I POP LÄR RADIO nr 12, sid. 29 har texten 
till fig. ,t delvis bortfallit. Skall vara: 
Fig. 4. Kristallfilter med kristallens ekviva
lenta schema vid fullständig utbalansering 
medelst er. 

Till sist 
hämtar vi en bild ur Hudribas, som skämtar 

med de primitiva tekniska anordningar, Eom 

den danska televisionen arbetar med. 

- Der er desvrerre sket et teknisk uheld. 

Vi håbecr at vrere klar om et pjeblik, .. 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 

®
DaA'- och aftonskola. Ingenjörs-, verkll1iistare- och fÖrmanscxamen. 

Teleteknik med radlo- ocb radarteknik. Ha.klnteknlk med .,.erk.tadoleknlk. 

LA... l""nad.ko.tnad..r: 100 kr. liere pr min. lin I Stockbolm o. Gllt_bore.
ml ~Ioderna kursplaner. Värterminen börjar H jan. Studiehandbok söndeR
Kr\ I I pi b.Caran. Anel.,. fack, praktik, lider m. m. Åberopa denna tidDlnc. 


lIIurmli.t.r.....t.n • A - KöPING - T_l, 111 11. 

INGVAB LILLIEBOTB. CI.,.U1n....nJlr. R .. kt.r. 


\ 


\ 

Elektriska motorer 
127-220 yolt al!8tröm, 100-1G0-300 
watt, kan anviindas till milllire s\'ar
var, bOl'rma ~ldner och flirgsprutor. 
symaskiner m. In. Utförs:iljes så lUngt 
lagret rilcke r för kr. 28: iiO per st. mot 
postförskott. Drivhjul kr. 3: 15 per st. 
Drlucmmar kr. 3: 25 per m. Regle
riugsmotstånd kr. 7: 80 per st., kan 
am'lindas pii alla vfin-tn l. Nya Blink
borrlllfl,kiner kompletta lllN1 cej
Bchuck kr, 140: - per st., allström. 

ELEKTRO-MEKO 
Ringvägen 149 A Stockholm 

, 

PRECISIONSMOTSTÅIND 

För INSTRUMENT 
o. MÄTAPPARATER 

INGENJÖRSFIRMAN 

L. G. ÖSliERBRANJ 
Tegelbruksgatan 8 - Jönköping 

\~_________________J 

R A D A N N O N S E R 

rnder denna rubrik införas radannonser till 
ett pris av kr. 2: 50 Der rad. AnuoJlstypcn är 
avsedd end,utt för anlatiirer och för enstn..ka. 
försii.lJlllngar. }1' irnlaallJlonSer måste hiilll"isns 

till , 'ara ö\'rlJtn anuollsCormat.. 

Till .alu: Dr!nllcknniHlU för talwreconler. 
Engelsk, ny. lo\:, B. Tulldahl, Söderköping-, 

Till Huln: BC-iH8 P, omb:rggd för \'äxeI
~tröm, loI,ahiteg Dl. ECH 21, 050: -, 

TlIl sul,,: EBL 21, ECH 21, El" 22, GAC7, 
6'\1<5, GAQ6, 6BS, HBM, 6BBG. 6F6, 6K7, 
GS~7, 6V6G, GV6Gt , 807, 1851. 1852. S\'ur till 
sit;·o. "GO 0/, ', u. t. kont. f. \', b . 

Jiöpes: KOl'l'esp.-kurs i radioteknik köp. 
(c\'. önsk. h nn). Å. H"n~son, BUI·se blick . 

http:enstn..ka
http:studcran.lc
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Materiel - Litteratur - I(urser 

för 


RA E EVIS 
Katalog 
1951-52 

- för var och en som 

har radio eller tele

vision som arbete 

eller hubIJ,\'. 

Har Ni 
fått den? 

Om inte - skriv efter 

den redan idag! Den 

ger Er värdefulla 

tips! 

Den lJ il s La m et Q(]"I1 u l t li.iru ,ig radioteknik, 
att fij r~ta en r:ldi o Ul{) rr:1 g" U I" (I ~ och Siinu.Hr(~ H 
uppby g ;:na(l och Y t' rkll i n~~ Hiit t , lir att re(la n 
friln lJÖl'jall g C\n Ulll I)l' a ktisk t h ygg e och ex
pel'imen t Olll ~ ntta t CCl ['c lh;ka b l' l'LU.-:·ningar och 
fVl'klal'ingar i pl'ukt l k (\n. 

AMATÖRKURS 

RADIOTEKNIK och PRA.KTISKT 

RADlOBYGGE. 
ytlr instl'uktiyu vc ll pO lJulill'u kur s onlfattar 
all tCVl'l ocb alla lll' :l k t ts ka anYisningar som 
en nybörjare behöver för att bli en skickll;:: 
radioama tör. 

I(ANNI 

GRUN DERNA? 


Lär Er mera! 


Ka talogen omfattar lllateriel för radio, television, trrld- och 
lmllr1~[lelare m. lll. De8sutom ingår kopplingssehema, förteck
ning över litteratur etC". 

Ni mr katalogen g r a t i s lllOt insii ndande av ;;0 öre i fri 
lll,trken t ill po1'to- och expeflitionskostnader. 

B B VA-TEK K 
Lager och e"I).: Bjälbogatan 8 D, Linköping. Tel. 414 7-l. 

Till AB BEVA-TEKNIK - LINKöPING 

f;iilld snarast Er katulog över Radiomateriel. 50 öre i frimärken 
till ]JOl'to- och exp.-Iwstllader bifogas. 

SUnd yidare mot 40 lire i frimärken till porto- och exp.-kostnad 
f ör" ta IJreyet i ».'\mutörlmrs i radIoteknik och Praktiskt radio
bygg'c» samt prOSlwkt ocll vidare upplysningar , 

Stryk det SOlll e j gliIler! 

:\":}llln: 

I Adre~s : .... , ... .. .... .. .. . " .... ............. .. .. .......... .. .. .. .. ... l'H l! ;J ~ 


En god vägledning 
hjälper Er att ]ära mer! 

Försum m a inte alt på eH 
inl res~ant och instruktivt

i sä ll från början tränga 
in . J"udioteknilfens teori. 

'i kan med ledning av 
den mångfald ritningar, schema och 
beskrivningar som ingår i kursen själv 
välja ut och praktiskt konstruera för
stär:kare eller motlagare av de typer 
som synes Er mest tilltalande. 

GRATIS 
r, r Xi dN 111'1)""'\\I,,,lk rij~..-ta bre"et , vJUJ 
bl. u. h l!tu l" en. trwlIU,;urh j t ll!i e~l'ltff . 

.11ctl.;i"d 40 öre i fM' 
miir/{cn /.i II p or/Q- oel) 
,..>lp . ko IlIoel. 

, 
!'!'Ullr' i II k upo"gc n idag! 



Typ 304-H 

marknadens 

i sin prisklass 


bästa och 

mångsidigaste 


oscillograf 


Katodstrålerör: 5(''P-A 

A cce!erat;ollspolelltia l : .1000 V 


Nedanstående data böra särskilt beaktas: Frekvensområdc: 


Direktkopplade, balanscrade förstärkarc för håde 0-100.000 p / s med 10 0/ O diil1lpn ing. 

y. och X.avlänkning. 0-300.000 p i s med 50 % dämpning. 

Bägge förstärkarna äro försedda mcd dämpsatser Övcrstyrning av förstärkarna inträffar först sedan 
i 20 dB.stcg jäUttc l,;:ontinuerlig spänningsdelare avlälll..ningen 6 ggr överskridit skärmdiametern, 
täckande , rarjc 20.dB.steg. vilket medgiver motsvarande förstoring av varje 
Känslighet (växelström och likström ) : hilddetalj. 
Y·förstärkare - 10mVI tum. Tidavlänkning: 2-30.000 p/s s<lväl kontinuerlig 
X·förstärkare - 50 m Y/ tu m . som »triggad». 

Pris: 2135:

En ändning av ovanstående oscillografer väntas in om ca 6 veckor. 

Rekvirera en utförlig beskrivning av Du. ~Monts oscillograf TJ1J 304-H 

o AN A"GERCRANTZ 

Än~ YÄGE~ 57. ST CKlrQLM - TEL. 613:I08. 617108. 610891 

133975 Noidll lrl h 'aott. "' 'i r. SiO(kho1m 1952 

... 



