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presenterar IN: ""'''' 
ur försäljnings
programmet. Universal

instrument 

. l Multimeter nr 5 
2,5-10-50-250-1 000-5000 V~.. : 
20000 ilN= 1000ilN "" 

__ __ If i 0,05-1-10-100 mA-l-lO A= 
0-1000 il x1x10x1oox'lkxlOk 

;r7"'~,~:o '~~i l -20 till +70 db'.. I - Il" .. =:. ..;::e . 
~. . 20-20000 pIs. 

- - . . '---'-"' ~ 

Multimeter nr 2 
2,5-10-50-250-1000 V C'>o> 

1000 ilN"'" 
1-10-100 mA -1-10 A "'" 
0-1000 il xl x100 
0,Q2-10flF 

Multimeter nr 3 
2,5--10-50-250-1000 V <::S! 

1000 ilN <::S! 

1-10-50-250 mA 1-5 A C'>o> 

0-5000 il xl x10x100 

NoggrannhetskJass för samtliga instrument: 

likström 1% 

Växelström 1,5J~ 

= ~
~IN: .'''.... 
Åsögatan 113-119 STOCKHOLM Tel. vx 44 99 90 



nad så, att galle rspolen, som lindas på staven,Tyska ferrit-stavantenner kommer alt ligga gynnsamt till i fö rhålland e 

R edan i våras i år hade tre tyska radiofab ri

ker få tt ut på marknaden små fi ckrad iomolla

gare, som utmärkte sig för överraskande hög 

känslighet , ehuru de endast var utrus tade med 

fyra miniatyrbatterirör. Hemlighcl en med den 

höga käns!H lc ten låg i att man i s tället för 

en vanlig ramantenn utnyttja t en magn eti sk 

stavantenn ni el ferritkärna _ 1 De fö r ta t) ~ka 

för<;öken med dylika an ten ner gjord!'> under 

kriget , då man för specialändamal hade behov 

av mycket små och känsliga pej lant enner. De 

työka industriföretagen utvecklade på pej lra

l Se f.ö_ notis I stiille l för ramanlenn i POPU
LÄR RADIO nr 9/ 1952, 5_ 9_ 

mar, försedda med kärnor av högfrekvensjä rn, 

varigenom effektivi teten hos ramarna ökade i 

proportion till ölmingen i den effektiva per
meabi liteten . 

I resemottagare har hittills ramantennen all

tid utgjort en del av gallerspolen och har mes

tadels anb ringuts på apparatens bakstycke_ Här

vid är det ofrankomligt, att mott agarens chas

~ i e pllc-r andra metaJldelar kommer in i ramen·· 

JIlagn,·t fält med påföljd all ramens egenskaper 

försämrats. De nya ferrit -slavankllnerna från 

Dralowid AG (Porz) kan bjg;"ao in i mottaga re 

nästan utan dämpning tack vare sina små di

mensioner (14 cm J. ng, 0,8 cm diam.). Stav

antennen anbringas horisontellt och är anord-

Fig. L Stavan tenn 
av ferritmaterial för 
rundrad iomo ttagare_ 
Avs tämningsspolen 
pålindad längst till 
höger och väns ter. 

till de övriga koppl ingselemen ten_ Genom det 

relativt höga effektiva värdet på .u för sta ven, 

kommer de magnetiska fältlinj erna i spolen att 

, tarkt koncentreras och de små förlu ste rna hos 

ferritmaterialet ger osedvanl igt hög ingångs

spänni ng på mottagaren. Härigenom förbättra s 

ju och<i signalbrusförhållandet. Minimet hos 

ant <.: nn ens riktning,karakterislik är mycket 

skarpare än vid en dämpad ram. 

De n)"~~nämnda fördelarna med en ferrit 
stavan lenn har föranlett några tyska konstruk

törer att också använda dylika an tenner i ,tiir 

re nätanslutna mo ttagare. Exempelvis har 

Blal'pnnkt i en av sina -törre mottJ ~a retyper , 

»Notturno», infört en sudan . ta ant enn. An

tenn"taven kan vridas med en ratt, varvid sta

vens lä!;,e markera s m"e1 en visare på s ta tions
skalan_ Det fö rduller ,;om om d,>s,;a nya stav

anlcnner skuIle vara gan;ka ideali ska ersättar e 

för dc - atminstone förr allmänt använda 
s tora r·amantennerna. Sådana antenner skulle , 

genom sin ri ktningsvcrkan möjliggöra för I)"ss

naren att eliminera en el ··1 interferensstörn ing

ar mellan närbelägna stationer och sk ulle där

igenom åtminstone nilgot förbättra den just nu 

nästan ohållbara situationen, so m förorsakas 

av det \()ao'. som !"åder på mellanvit~"o mr;idet, 

framför allt i mellaneuropa. 

(K T) 

Band spe I a rse n sa tion e n 
från 

(GRUnDIG) 
RADIO-WERKE 

FURTH (BAV.) 

Generalagenter 

S01ioplOdlllcter 

AKTIEBOLAG 

ARTILLERIGATAN 87- 89 STOCKHOLM TEL . 67 5161, 675190 

\ 
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MAGNETOFONBAND 

av högsta kva litet. 

KOPIERINGSEFFEKT: minst 52 dB efter 24 timmars 
lagring. 
J\Iagnetofonband f! n erhåller v id vissa tillfiillen en mer eller mindre 
sturk kopiering :lV ljud uppteckningen pil de över- eller underl1ggande 
varven av det löpande bandet, vilket ger sig till kunna på ett s tö
rande sil tt genom ett flerfaldigt för- eller cft ereko, Genom s peciella 
arrangemang har )<opieringseffekten hos GENOTON-bandet minskats 
så, att ljudåtergivningen sen are lel,e stäres härav, 

KÄNSLlGHET*: 	GENOTON EN + 2 dB, 
GENOTON Z + 6 dB 

Kän slighe ten f~ r inte underskrida ett bCR tämt gränsvärde sli att 
bl'llSnin' n hos !t \ 8peloing' Rförstärkaren vid överföring av svaga toner 
och under pau scrlla fram träder störande. 

DISKANTKÄNSlIGHET*: 	GENOTON EN + 7 dB, 
GENOTON Z + 5 dB 

Möjligheten att reg istrera höga tonrr mins l,a r ju mindre hastighe t 
bandet hal', .Jäm fö rt med GENOTON ]i] å tergiva GENOTON EN 
oeh Z de höga f"e l,venserna på "tt förstärkt sätt, Härigenom u t 
jiimnas minsknin gen av bandhastio;heten sä pass mycket, att även 
med enldare a pp rater utomordentliga ljudupptagningar kunna åstad
kommas. 

'Värdena liro angivna i decibel och då en allmänt e rklind normerad 

mätmetou för band ännu inte finnes , ha värdena angivits 1 förbi\! 

lande till GEKOTON E. K!i.nsllgbeten är angiven vid 1000 p/s, 

disl,antkiin s ligh eten vid 10000 p/s , Bandhastlgbet = 76 cm/selt. 


Genotonbanden äro ettskiktsband innehållande magnetiserbart ma
terial och bindemedel 	av vlast j jämn fördelnina-. 
Genom en allsidig inbäddning av de vanligtvis mycket härda mag
netiserbara pnrtiklnrua i ett. mjukt omhölje nedbringas deras ut
präglade slip\'erknn på ett effektivt sätt. Tonhuvud oeh band banor 
skonas härigenom, banden nötn,s prnktisl{t taget inte, och en ned
smutsning av motorerna är oUdeles utesluten. 
Banden äro oJtiinslll:'a mot vatten och ändra.r därför icJ<e formen 
vid lagring i fuktig luft. Genotonbanden äro icke brännbara (eld
fängda) och lngrlngen beröres "Medes icke av brllodskyddsföre
skrifter. Vidare har ba.nden inga tendenser att bli sköra, att dra 
sig eller att l<röka sig. 

Alla dessa egenSkaper göra att Genotonbanden få en framträdande 
anviindning bl. a. för ljud upptagningar, vilka skola bevaras under 
flera år i arldv. För ett tonbands prestationer ör summan av dess 
nlagne tiS]Hl och mekaniska egenskaper ntslagsgivande. Standard ... 
bredden är 6,35 mm (1/ 4 ), länl:'d 1000 m. [ribärande uppspolat. 
GENOTON EN och Z levereras dessutom i kortare längder, spo
lat på plastspolnr. Bandens tjOCklek är c:n 0,05 mm. 
För specialändamu.l exempelvis för framställning av magnetiska. 
skivor ellor för omarbetning till breda· band med eller utan per... 
forerillg, finnes GENOTON-folier i varje Öns](.ad längd och i tJock
lekar av mellan 0,04 mm och 0,2 mm upp tilJ eu bredd melJan 28 
och 3ö cm. Deras magnetiska egenSkaper n10tsl'ara typerna E, E:N 
eller Z. För mÖjlighet till preciserad kvalitetsbedömninJ:' num .. 
nas följande data.: 

KLIRRFAKTOR: mindre än 3 ,%' vid normal utstyr
ning, 1000p/s 
En högT":Jl'dig touövcrförin g maste vara fullkomligt fri frå n för .. 
vrungnin ga r och förfal Sk n ingar a'l' klun g k!l raktären, Genotonbanden 
:1terg-e pil e tt naturtroget s il tt de tonfrekventa svängningar inom det 
omr:1ue de ii ro avsedda föl', 

DYNAMIK: 65 	dB 
An" prilken på ostörd återgivning uve/l av de S":1I1:a ' te ljuden inne· 
fattar att ban de t sjiil"t inte fitr å s raukoill llla niigot n iimnvärt ljud.
Proportionen av ll en största möjli ga återgiyning sstyrkan till detta 
bottenljua, dynami!{en, li r virl nuv/indning av GENOT ONBAND 
s törre än vid varje annat upptagni llgs fö rfafarande tack Vare den 
jiimna fördelningen aV' det magneti se rbara materialet. 

AVMAGNETISERINGSDÄMPNING: minst 70 dB 
En "Urskild fördel ,' id mu g netofonfö rfaranclet består i möjligheten 
att a\"lllup;n c tise rll banuet, blirigenom kan uetta begagnas hur m ånga 
giJ. nger som helst för nya upp tagningar, förutsatt att vid avmag n e· 
t1~eringen icke det ringuste sp:1 r av den tidigare upptagningen fö r 
blir k\'ar på tonbandet. Dettfl villkor uppfylles helt och hållet av 
GENOTON-bandet . 

DRAGHÅLLFASTHET OCH TÄNJNING: 
För band av 6,35 mm bredd ligger draghållfastheten över 2,5 kg.;
efter 1 minuts belastning med 1 kg är de n elastis ka uttjänjningen
mindre tin 1,5 0/ 0, En minut efter avliigsnandet av belastningen utgör 
den plastiska uttänjningen max, 0,2 %. 

Pris i rullar om 1.000 meter kr. 63:
366 » 39:

» 183 25:

Slarl- och slulband finnes i rullar om 300 meler Pris kr. 12:

Allt mellan antenn och jord 

ELF A RADIO & TELEVISION 

Holländargatan 9 A Stockholm 
Tel. 207814, 207815 Postgiro 25 12 15 
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RÖRVOLTMETER 
Clippard typ 406 

Denna nya rörvoltmeter är ett 
synnerligen prisvärt instrument 
för dagligt bruk i teletekniska 
laboratorier, provrum och ser
viceverkstäder. 

Lägsta mätområdet är 0-1 V 
och frekvensområdet ä r 30 p/ s 
-100 Mp/s. 

Genom en ny bryggliknande 
koppling erhålles hög stabilitet 
och stor noggrannhet. Nätspän
ningsvariationer kompenseras 
automatiskt. 

Mätområden : 
Liksl)änning: 0-1, 0-3, 0-10, 
0-30, 0-100, 0-300, 0-1000 V. 
Växelspänning : 0-1,0-3, 0-10, 
0-30, 0-100, 0---300,0-1000 V. 
Motständ: 0-1000 megohm (i 7 

omräden). 

Decibelskala : -20 t ill +11 dB. 


Begär offert och närmare upplysningar från 

Inge n jörsf i rman INTRAM Å.-B. 
Stopvägen 22 - BROMMA - Tel. Stockholm 263530 

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

Ro,!at RECORDER 
den ~ bandspelaren ... 

Till lägsta pris kan Ni 

få en förstidassig band

spelare med lättmanöv

rerat trycldmappsystem. 

Royal Recorder är av 

svellsl< konstruktion, var

för också priset är så 

pass reducerat att den 

är överl<omlig för varje 


amatörbyggare. Mel<anismen för


sedd med tonhuvud och lel'ereras 


plastlätlerklädd väska i trevligt utförande. 


Närmare upplysningar genom 

Ro,!at RECORDER 

Nybrokajen 7 Tel. 204056 Stoc1,llOlm 

~------------~-------------~ 
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Skiv- eller rörkonden

satorer på UKV? 


Utvecklingen i fråga om UKV·rundradio och 
television har gjort frekvenserna i närheten av 
100 IVlp/ s och däröver intressanta både för 
rundradioindustrin och för amatörerna. [ nom 
detta frekvensområde måste utnyttjas mycket 
små induktansvärden, exempelvis av den stor· 
leksordningen, som uppträder i keramiska rör
kondensatorer, vilkas tilledningar inte kan un
derstiga en viss längd. Förlustmotståndet i rör
kondematorer blir i allmänhet större än i skiv
kondensatorer på grund av de längre strömba
norna i de förra. Kondensatorer av skivtyp har 
därför mindre förlu stvinkel än keramiska kon
densatorer. tterligare en fördel har skivkon
densatorerna: vid dessa upphävs d t magnetis
ka fältet härrörande fr./ln uppladdningsström
men. Detta är av särskilt stor vikt vid konden· 
satorer med barium-titanat som dielektrikum, 

Skivkoudensatorer av tyskt ursprung. 

i vilka stora laddningsströmmar kan uppträda 
I6cnom det höga värdet på dielektricitetskon
stanten. 

Flera faktorer tala därför för användning av 
sk ivkondensatorer vid höga frekvenser. En 
nackdel har dock de senare: det är svårare att 
tillverka skivkondensatorer än keramiska av 
rörtyp. Men sannolikt är detta en nackdel, som 
kommer att elimineras genom tillkomsten av 
nya förbättrade fabrikationsmetoder. 

(K TJ 

Mystiken kring 

trådradion 


M ystiken kring telegrafverkets trådradioför
sök påtalas i en artikel i tidningen Expressen 
den 25/7. Det påpekas i artikeln att det var 
Gotland, som av riksdagen utsågs som experi
mentområde för tråd radio. En omfattande 
trådradioinstallation tog sin början där strax 
efter kriget liksom försök med lokala dubbel
program. Hur dessa experiment utfallit tek
niskt och programmässigt har aldrig redovisats 
oUentli ,t , och inte heller lär någon undersök
ning ha genomförts. Av allt alt dömma har ex
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PENTODRÖRET 4E27A/ 5-125B har 

under de två sista åren givit belägg för 

Eimac-konstruktionens höga klass. 

• 	 Speciell anod - hög överbelastningska 


pacitet, frihet från gas rester. 


EDIAC 4E27A/ 5-125B 

• 	 Pressglas - förenklad l,ylning, lägre för
Effektförstärkare och oscillntor för 

luster, snävare toleranser. radiofrekvens. 

Klass-C telegrafi eller telefoni. 

• 	 Hraftiga anodtilledningar - smil HF
Arbctsdutn: 

förluster. 
Anodspännjng ....... ... .. ... 2000 V 
SktirmgaIlersptinning nOD V 
Brom sgallerspänning 60 V 

• 	 Torierad tungstellsglödtråd. Gallel'försPänning .... . ..... . -150 V 

Anotlström . ... ..... ...... 200 mA 

Drh'effekt ..... ........ . .... ca 1,8 W 

AnodeEfekt, input ...... ...... 400 "IV 

Anotlförlust ....... 100 W 


• 	 Precisiollsjusterat, icl<e emmiteranrle gal

ler 	- stabil ka rakteristika. Anotleffekt, output ......... 300 W 


För den amatör, som bygger med talll<e på framtiden, är eu billiga för användning både i ama.törstationer och i konuller
rigg med ett 4E21A det bästa för telefoni och CW Vifl medeI siella anläggningar. 4E27A ä.r dimensionera.d för 125 watts 
hög eller hög effekt. Den höga uteffekt, som detta rör ger anodförlust och l<an användas för c:a en halv kilowatts input 
\'id låg driveffel<t och det enJ<la lIloduleri.llgsfÖrfarande, som i klass-C-drift. Med broJllsgallermodulation ger röret 75 watts 
kan tillämpas, gör detta rör till det mest användbara och uteffekt. 

eller skriv och begär närmare upplysningar från 

Generalagen t: 

K. L. N. QtaJing- Ca. LtJ. d.B. 
Sveavägen 70, STOCKHOLM Tel. 215205, 206275 
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,----------------------------------------------------------------~ 

STOR GELOSOSUPER 

D-rörs s torsllller H . F.-steg med 6 viiglängds 

Olllrllden 1 1G; 1J.-25; 24--40; 39-65; 

G-l--l !JO; 1DO- ;)SO m., pick-up-anslutning. 

Danchuridnin!; på kort \·ågsba nden. Stor 

sk n la il \"E'n mell aJlla törbanden u tsa tta. Push 

l'ull-~kg. 8 "'att" u t.gångseffekt. En förnäm

lig motlagare för den kräsne DX-Iyssna ren. 

OmJwpplin gsba r 110-280 volt 50 per. KOlll 

llle tt kons tnlkt ioll sbeskriyning medföljer 

\'a rj e bygg'sa ts. 

KmIPLETT BYGGSATS EXCL. RöR, HöG'nLARE SAMT UTGANGS
TRA~SFOR"IATOR PRIS KR. 286: - NTO. 

I byg'"sa tsen ingåend e delar kunna liv'en prh'lll as separat : 

Spolsys l em 2602 ( la boratorietrimmat) ., ...... .............. Kr. 86: - nto 

S tll lion s~.kala kOllJjJ\. llH?ll clrh'anordnin g "...... ... . » 29: 50 » 


Vr icl lwt1llensator 3 X '!20 spI it-s ta tor . . » 22 : 75 » 

~IF-trallsforllJato r 712 (med lufttrillltllC'r ) » 8: 25 » 


» 713 » » 8: 25 » 

Vår sla ra »Jllbilelll.llskat: ll llg» be rilknas lltlw tllllla i s lutet ay oktober månad. 
Rekvirera densammu redan nu, si inlles gmtis ocl! franko. 

NATIONAL RADIO 
~I:i largata n l - Tel.: 20 8G 62 - Stockholm C. 

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

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

In b indningspärm för 

Populär Radios radiolexikon 

avsedd för hela serIen 

kostar 3:- pr st. 

Gör beställning genom all sända 

beloppet per postgiro 196564. Var god notera på talongen 

vad beställningen gäller. 

~~--------------------------------------------~------------------/ 
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perimentet bli\ it ett slort fiasko, i det alt i näT

va rande s tund endast 2000 av Gotlands ca 

15 000 li censinnehavare har skaffat sig tr!l.d

radio. »- \ arför antalet är så li te t», skri ver 

ExpresFen i for tsä ttninge n »varför så få bTytt 

sig om att skaffa sig de n lilla dosan på tele

fonl edningen som bara kostar 5 kr. för abon

nenten, men tillförsä krar honom störningsfria 

radioprogram, tycker man att både hr Esping 

och hans medhjälpare i telegrafverket bord " 

vara intresoerade av att få reda på. Men sa 

tycks inte va ra fallet. Möjligen beror det på att 

tråd radion vid Brunkebergs torg inte är e tt tek

niskt problem, ut an en tro ; fr å ga. Att experi

mentet på Go tland misslycb ts eller i varje fall 

inte fullföljts spelar ingen roll , och att vi nu är 

nästan ensamma i världen om detta tekn iska 

PF,e l, tråd rad ion är fräl sn ingsvägen och E,

ping pro~den.» 

»- - Att för e n utomstående förs öka genom

tränga mystike n kring det go tländska trådra 

dioförsöket är nästan omöjligt. På en d~l håll 

förklara r man att det tar _ lå ng tid att få tr li d

radio insta llerad at t ingen bryr sig om att be

gära detta hos telegrafv erket. De t hela är dub

helt m) ~ t iF k t, eftersom mottagn ingsförhållan· 

de na på Cotland fortfarande är långtifrå n go

da. Visbysändaren är en svag lokalsändare med 

en räjong på ett par mil, och den ha r aldrig 

bygg t · ut, eft l'r<o m den enligt planerna helt 

sku lle s lop3'; då trådradion var hun draproce n

ti l!t införd . ~u har Gotland varken trådradio 
.-lle r en b ra lokalsändare, och a tt på en god 

resr rad io ta in Sverige på östra Gotland är i 
\'3 tjl' fall efter mörkrets inbrott nästan omöj

li gt .» 

»- Att dubbelprogram, som det vid trådra 

dion s debut på Gotl and talades vitt och hrett 

om , för svunni t hänger samma n med trådra 

dions ringa u tiiredning. Radiotjänst an:oe r < i ~ 

inte kunna ko:o ta på ett spec ialprogram för 

2000 lys:onare och de 20000 kr. som d e bada 

första åren ut ~ ic k för verksam heten har nu 

skurits ner till :; 000 . Efter vad det uppges Ilar 

Radi ot jämt p lane r pii att försöka skingra dim

morna kring den got länd ska trådrad ion genom 

e n ulredning av något s: lag. eftersom initiati v

ta~ d re n, tel egra fve rket , inte tycks ha lmt att 

göm det , men att den radiolyssnande allmän

hl'ten skull e få besked om hur d et hel a egen tE· 

ge n arta t s ig är nog ett fåfängt hopp. De n får 

nöja sig med vä l till rätta lagda kommunikeer i 
dagen, eko.» 

Att trådradion leder in i en åte rvändsgrä nd , 

ur vilken telegrafverket får allt svåra re atL 

trassla sig ur , blir alltmer uppenbart. Skulle 

de t till äv entyrs vara så, att tråd rad ion är det 

en da kort tel egrafverket kan spela ut, förefal

ler det ur alla synp unkter bäs t att s tatsmakter 

na ordnade sil, Il tt telegrafverket mera odelat 

finge ägna sig åt trådkommunika lion och över

lät åt Radiot jänst jämväl det tekniska inom 

ru nd rad ioverksamheten. 
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Mullard fotoceller 
för industrin 

I 

Typ e 

20AV 
20CG 
20CV 
90AG 

*90AV 
*90CG 
*9QCV 

58CG 
58CV 

Bese 

B8G 
B8G 
B8G 
B7G 
B7G 
B7G 
B7G 

Wire-in 
Wire-in 

Se n ~i- I 
Ma x. Max. livity 

Max. 

Anad e Cathad e 
Dark 

to colour 
Ga s 

Supply Current 
Current Amplifi -

te mp. 
Volta ge L" A ) 

I ,u, A) 2.7000'K 
cotl o n 

(V ) (,u.A /I ) 
Fa cto r 

150 10 0,05 45 -
90 5 0,1 150 10 

250 20 0,05 25 -
90 2,5 0,1 200 7 

100 5 0,05 45 -
90 2 0,1 125 10 

100 10 0,05 20 -
90 1,5 0,1 85 9 

100 1,5 0,05 15 -

Fotoceller användes mer och mer som 

industriellt hjälpmedel. Intensivt forsk

ningsarbete såväl inom materiai och 

konstruktion har resulterat i en serie 

Mullard celler för olika ändamål. 

Serien indelas i tvenne grupper. Cae

sium-silver oxid katod (C-typ) celler, röd

känsliga; samt caesium-antimony katod 

(A-typ) celler känsliga för dagsljus. 

Allmänna data återfinnas här nedan. 

Ytterligare upplysningar lämnas på be

gäran. 

" These valves are included in the new Government list of 
preferred valves for the services. 

U.rnt'trör f ör i ndu strie llt bruk - Sända rrör - R.ö n tgenrör - Tyratroner - Likrikta..rrö r .. FotoceUe r .. Elektronblixta r .. Accel ero 
m eterrö r - Katodstrålerö r - St a bili satorrö r - Kall-kat.odrör - E lektromet errö r e tc . 

Ge n e ra la gen t: 

För närmare upplysningar 

vänd Eder till 
 -Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401-02 

\ 
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I varje hem har man 

glädje aven 

SEKUNDÄRHÖGTALARE 

Sound Radio tillverkar flera trev

liga modeller i olika prislägen. 

Illustrationer och prisuppgifter 

sändas gärna på begäran. 

J..trV n.,JA a 

FÖR 

KÖKET 


BALKONGEN 


SOVRUMMET 


RESTAURANTEN 


TRÄDGÅRDEN 


VERKSTADEN 


BUTIKEN 


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

,/,. er 

SOUND RADIO AKTIEBOLAG • SPÅNGA. TEL. STOCKHOLM 362560 


\. 
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POPULÄR RADID 


T o K II. T Ö R II. A O o T v o N 

Ny ""TV-boom"" i USA 
I USA har nyligen Federal Communications 
Commission (FCC) upphävt den »television 

freeze», som sattes in i sep tember 1948 och 

som inneburit att man kategoriskt avslagit alla 

ansökningar om sändningstillstånd för nya te

l cvi s ion s~ t a tioner. Alt man tvingades vidtaga 

denna »djupfrysning» av telev isionen hängd e 

sa mman med de ökade störningar mellan TV

stationerna inbördes, som 1948 hotade alt för

orsaka kaos pil de amerikanska televisionsban
den. Det hade nämligen visat sig, att troposfä

risk refraktion m.m . fö ro rsa kade alt TV·sta

tionerna fick en betyd ligt större räckvidd än 

vad man urspru ngligen räknat med. ' 

1948 fanns det 107 TV-stationer i gång i 

SA, samt liga förlagda till de båda televi

sionsbanden, kanal 2-6 (54--88) och kanal 

7-13 (1 74- 216). :Ilen ingen var från början, 

a tt djupfrys ninge n - som allts å inn ebar, att en

dast de 107 s tatio lle rna som redan f,itt licens 

skulle L fort sä tta slindningarna - endast skul

le vara helt kort tid , medan teknik ,-rna utarbe

tade detaljer för J e t lämp li gaS I ~ avstande t 

111.m. mellan de stationer, som skulle få arbeta 

på sanllua eller närliggande frekvem. 
Frän bör jan ,äg probl emet tämligen ctt"ell. 

ut. Efterhand " 0 111 tek nikern a s tuderade sa

ken, fann de emellert id, att det var be tydlig t 

svåra re än man trott, och enligt de crfarr'nhc

ter, ~om underhand gjordes, befanns de l, all 

< Se SVEDBERG, B: DX på tcln;sionsball
den. POPULi"R RADIO nr 6/ 1931, s. 9. 

s törninga r - i synnerhet sommarmånaderna 

erbjöd betydande svårigheter. Det visade sig 
efterhand nödvändigt att upprätthålla sänd

ningsförbudet under längre tid, så att man 

skulle hinna göra en noggrannare und ersök
ning av fö rhå llandena. 

Man kom snart underfund med alt de hittills 

utnyttjade bandel! inte skulle förslå långt för 

den expansion för telev isionen, som man kunde 

förut se_ Därför börj ade man undersöka möj

ligheterna alt förläg ga TV-stationer till högre 

frekvenser, och man kom fram till att man fÖL 

detta ändamål skall exploatera en del av deci

metervågsbandet inom frekvensområdet 470
890 Mp/s (våglän gd 0,638--0,337 m ) . Inte 

mindre än 70 nya kanaler om 6 Mp/s bredd 

får rum på detta frekvensområde mot de 12 
t icl igare befin tli p kan alerna 2-6 och 7- 1.3 
på meterV[lgsOmrtldc t. 

Experiment salte ' igilng på dessa frekven
ser med ett antal s tationer, och mottagning- 

försök utfördes på olika hall i landet. Härvid 

har mottagare!alJrikanterna tagit verksam del; 
resultatet härav torde inom kort visa sig i 

form av nya a pparatmodell er som inkluderar 

decimeten-ågsbanJn och konvertrarna som 
möjliggör motlagning på decimctenågsbandet 

med dc äldre T V-mo ttagarna, som endas t kan 

ta emot på kanal 2- 13 på mctcrvågsIJand et. 

Enligt uppgifter i fa ckpressen liir de t !lya 

decimctr rvn.gs banclct erhjuda p:'lagliga för

ddar g"nom rl r'n relativa frihe ten fran stör 
ningar från bilarnas täncbys tem och andra 

o C H K T II. o N K 

elektriska och atmosfäJuska stöTll ingskällor, 
som besvärar mottagningen på de tidigare ut

nyttjade TV-kanalerna_ 

Den omständigheten, alt sändningsför,budet 

upphört, innebär förvisso inte , alt den ameri

kanska televisionen utan vidare kan s tarta sin 
ex pansion. Del krävs y.tterligare en hel del 

fö rbered elser, innan allt är klart. Till en bör

jan kommer FCC at t begära in ansökningar 

för dem som önskar licens för TV-,tation. 

J\Ian räknar med att det finn s plats för ca 

2000 nya stationer, och av deö,a kommer ca 

1 500 att placeras på det nya dec imetervågs

bandet, medan 500 kommer att placera~ på de 
tid igare utnyttj ade metervågsbanden. Sedan 

gäller de t a lt kom ma överens om vilka statio
ner, som skall förlä gga s pil vilka frekvenser, 

, 'ilket , jälvfaIlet kan leda till Lino"dragna di -

kus, ione r och tvi,t <> r. l vilken tak t sedan T 

näte t skall kunna bygga, ut beror ju av den 

ull1eri kanska rad ioinduSI rins kapacitet, men 

det säger sig självt, att det inte gå r att stampa 

ur marken tusentals nya sä ndan 'utrustningar 
och miljontals nya konvertrar och mottagare. 

M ed kännedom 0111 amerikanarnas gåpllar

anda och enorma industriella och ekonomiska 
re;urser kan man dock med stor _onnolikhe t 
räkna Illed, a tt upphävandet av »TV-freezen» 

i L~A inom något år kommer att re:ultcra 
i en ny våldsam TV-expansion, i jälllförelse 
lIled vilken den tidigare TV-boomen i U 'A sä

kerligen kommer att fullständi ~t förblekna. 
(Sch) 
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AKTUELLT 

TV -programuthyte Frankrike-England 

Efter månad"l il. nga förhandlingar och tekniska 

förberedelser kunde Television Fran,aise och 

BBC under tiden 8-14 juli genomföra ett pro

gramutbyte mellan TV-näten i Frankrike och 

England. Även om dessa sändningaT knappast 

är banbrytande ur teknisk synpunkt, innebär 

de dock en antydan om framtida möjligheter 

för ett internationellt utbyte av TV-program. 

Det är visserligen inte första gången TV

program sändes över kanalen. Redan för över 

ett år' sedan överfördes ett TV-program , upp· 

taget i Calais, till l)'ssnarna i England. Det 
var emellertid då inte fråga om ett utbyte av 

program utan egentligen endast en utvidgning 

av BBC:s egen programtjänst. De erfarenheter , 

som vanns vid dei>sa experiment , var emellertid 

av värde, när det gällde att överbrygga kana

len för det engelsk·franska TY-program utby

t eL 

1 Se Radiolänk för television Frankrike-Eng
land. POPULÄR RADIO, 1951, nr l, s. 20. 

Fig. 2. Karta visande de radiolänkar, som ut· 
nyttjades för TV-överföringen Frankrike
England. Heldragna linjer =,koaxialkahlar, 
tjocka heldragna linjeT = permanenta reläIän
kar för TV·programdistribution och tunna 
s treckade linjer= tillfälliga radiorelälänkar för 
TV-överföringen. 

Firr 3. Delta är 
de~ ' anordning, 
som utnyttjades 
för att transfor· 
mera bilderna från 
det franska syste
met (819 linjer) 
till det engeloka 
4OS-linjers syste 
met. En engelsk 
kamera fotografe
rade helt enkelt 
den skärm på vil 
ken den franska 
bilden återgavs. 

Hur relänätet mellan London OCll Paris var 

utbyggt framgår av fig. L Programmet över

fördes till de franska lyssnarna inom Parisolll' 

rådet från de två TV-sändarna i Paris, av vilka 

som bekant den ena arbetar med 819 linjen' 

system och den andra med 441 linjers system'. 

:'I1ellan Paris och Lille, distans ca 210 km. 
finns det redan förut en radiolänk' . Över den· 

na länk överföres programmet från Paris till 

Lille, och från sändaren i Lille, som arbetar på 

ca 180 Mp/s med 819 linjers system (effekt ca 

300 watt) utsändes programmet över Lille·om· 
rådet. Sändningen från Lille togs upp i Caso(, l 

med hjälp aven ordinär mottagare. För a tt 

gardera sig mot ev. driftsavbrott hade T ele,·i· 

sion Franc;aise ock~å installerat en transporta

bel radiolänk, arbetande på 9000 M p./S , mel· 
lan Lille och CasseL 

'Se TV-aktu.ellt irån Frankrike. POPULÄR 

RADIO 1951, nr 3, s. IL 

3 WAHLSTRÖM, G: TV·radiolänk Paris-Lil

le. POPULÄR RAmO 1951, nr 3, s. 12. 


Fig. L Den eng
elska TV-kame· 
ran, placerad på 
taket på Triumf· 
bågen i Paris, tar 
upp programmet 
för den engelska 
TV-publiken. 

f 
, 

00_--"; 
ParisL 

De signaler, som på detta säll mottogs i Cas

sel matades in till en al' BBC utvecklad »linje

talskonvertep>, som överförde bilden från 

fransk standard 819 linjer til! brittisk stan

dard, 405 linjer. Principen för denna överfö

ring var enkel nog: den franska 819 linjers

bilden at r rgiven på en 40 cm katodstrålerörs

skärm med relativt lång efterlysning togs helt 

enkelt upp med en 405 linjers bildortikonka

mera. 
405 linjersbilden sändes sedan vidare via de 

för tillfället uppsatta radiolänkarna till Eng

land. På sträckan Cassel-Alemuon-Swingate 

- Wrotbam-London utnyttjades engelska ra

diolänkar av samma slag, som användes vid ti

digare sändningar frlln Calais. Från London 

distribuerades programmet över BBC :5 ordina

rie TY·nät till TV-sändarna i Sulton Coldfield, 
Holme }[oss och Kirk O'Shott, jfr fig. 1. 

Att detta pl'ogramutbyte kommit till är re

sultatet av det förtroendefulla samarbete, som 

existerar mellan de franska och engelska radio

förvaltningarna. Det är kanske symboliskt att 

den byggnad i Cassel, där en brokig blandning 

av engelsk och fransk radioutrustning för över

föringen installerades, tidigare varit skådeplat

sen för ett tidigare engelsk-franskt betydelse

fullt samarbete. Denna byggnad var nämligen 

en av de engelska generalernas huvudkvarter 

under första världskriget. 
Programmen som överfördes lär inte ha varit 

a,' sådan art, att de blivit särskilt uppskattade 

i engelska kretsar, men det har stått klart, att 
den tekniska kvaliteten varit god . Man fäster 

därför stora förhoppningar vid de utförda ex

perimenten, och rä.knar med att. därmed ett 

första steg tagits mot ett internationellt utbyte 

av TY-program. :'Ifan har planer på att inom 

en inte alltför avlägsen framtid förbinda Paris 

genom radiolänkar med Holland, Schweiz och 

Italien, och det är inte uteslutet, att de engels

ka kröningshögtidligheterna nästa år kommer 

att direktutsändas från åt skilliga TV-sändare 

på kontinenten. 

Stockholms-planen 

för UKV 

I förra numret lämnades en redogörelse för 
Stockholms-planen för ultrakortvåg. BLa. an

ga,·s de kanaler, som tilldelats televisionssän

dare i Sverige. Tyvärr saknades här de svens

ka TY·sändare, som enligt planen förlagts! il! 

TV·kanal nr 9. Dessa sändare är följande: 

TV-kanal Effektivt utstrålad effekt 
Sändare Bildkanal Tonkanal 

nr (kW) (kW) 

Borlänge 9 60 15 
Härnösand 9 3 l 
Luleå 9 l 0,3 
Malmö 9 l 0,3 
Nässjö 9 60 15 
Stensele 9 60 15 
Varberg; 9 l 0,3 
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l cm-radar för flygfält 

Radartekniken har nått ett bra stycke på väg 
i s in utveckling alltsed,an de första apparaterna 
pa den engelska kusten hjälpte till all vinna 

slaget om England. Ett av de senaste framste· 
gen utgöres aven radar för flygfält, som 
för kontroll av trafiken - »kartlägger» flyg. 
fältet, varvid man på radarskärmen får en 
bild, som med förvånansvärd rikedom på de
taljer återger lägena och rörelserna hos plan 
pa banoma och övriga delar av fältet. Som sy· 

Il e, av vidstående bild är skärpan och känslig· 
heten så hög, all man nästan kan göra en järn. 
förelse med televisionskameran och ögat själv. 
Flygplan framträder på skärmen inte bara som 
ly; ande streck eller punkter utan med lätt 
identifierbara konturer. 

Radarn indikerar till och med en människa 
"0111 promenerar över fältet på närmare två ki· 
lometers avstånd, eller - en flock kråkor, som 
slagit sig ned på fältet. 

Den nya radarn, som har fått benämningen 
ASDR (Airport Surface Detection Radar), har 
erhållit denna höga detaljupplösningsförmåga 
tack vare dels W1let aven extremt kort våg· 
längd, nämligen en centimeter, och dels kon-

Fig. 3. Radarante nen för ASDR·anläggning
en. Anläggningen arbetar med l cm våglängd 
och har så hög upplösningsförmåga att exem
pelvis en människa indikeras på radarskärmen 
pa ca 2 km avständ. 

Fig. 1. Bild av radarskärmen 
upptagen på ett amerikanskt 
flygfält. Den oerhört starka 
upplösningsförmågan fram
går aven jämförelse med 
fig. 2, där olika detaljer, 
synliga på rad'arskärmen, 
specificeras. Lägg märke till 
exempelvis DC-3 :an på start 
banan, och den skugga, som 
den kastar. 

LJLl smarkeringa r [Dngs 
startbanan 

Öppning '"eralltråos I 

~t ng5Jet 

GroSJISJ 

Fig. 2. Skiss visande de olika 
föremål, som framträder på 
radarskärmen i fig. 1. Ge
nom den s.k. radarskugga n 
närmast antennen kan inte 

RaaarsKuggaföremål i antennens omedel· 
bara närhet identifieras. 

centrationen av energien i ett ytterst skarpt 
strålknippe. Radiovågorna har i själva verket 
koncentrerats i en så smal stråle, att den Ge
nare kan särskilja föremål på endast några få 
meters avständ från varandra på så stora av
stånd som nära 2 kilometer. 

Medan fartygsrad,arn ej arbetar med korta
re än 10 eller 3 cm våglängd, eftersom i an
nat fall bl.a. räckvidden blir alltför begränsad, 
erhålles med denna en-centimeters radar räck
vidden begrän.sad till några få kilometer. En 
fördel är däremot att radarn kan särskilj-a före
mål mot en mindre »ren» bakgrund, l.ex. en 
skog. Under nalten och när dåliga siktförhål
landen råder är denna flygfältsradar givet vis 
av ofantligt värde på en större fly gplats. 

(B. S.J 

-><-. 

Radiotekniska kurser 

I programmet för Kursverksamheten vid Stock

holms Högskola finner man bland höstens 400 

kurser en del, som bör vara av intresse för ra 

diotekni:ker exempelvis: 

Radiotek",ik /. (Grundläggande teorier med 

principiella praktiska tillämpningar.) 

Radioteknik II . (Aktuella mdiotekniska till

ämpningar med anslutande teori.) 


Televisionst eknik 


Radarteknik /. (Allmän mikrovågteori med 

praktiska tillämpningar på radar och UK\' 

länkar.) 


Radarteknik II och //1. Allmän kurs för sii,,

daramatörer. Radioteknik för sändaramatörer. 
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1 Se artikel »Ny TV-boom i USA» på sid. 7 i 
detta nummer. TV i banker 
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En uppsätt
ning TV-an
tenner för de
cimetervågs~ 
band et-

TV -antenner för decimeter
vågsbandet 

Ioch med att amerikanarna börjat exploatera 

en del av decimetervågsba ndet ( rrekvensområ

det 470-890 Mp/s ) för t,elevision" har det 

dykt upp en rad nya typer av UKV-riktantcn

ner. Då våglängden för dc:=.:-.a vågor är av S-IO[

leksordningen 3-----6 dm, blir antennerna av 

mycket nätta dimensioner- Likaså erbjuder det 

inga större svår ip;heter att sätta samm3n rikt

antenner med mycket hög antennförstärkning, 

utan att antennerna för den skull behöver bli 

skrymmand e. D ylika riktantenner blir ~äker

ligen nöd vändiga inte minst i tättbebyg,gda 

omrilde n, där annars reflexioner och störning. 

ar frå n andra sä ndare skulle bli besvärande, 

om man inte had e möjlighet att utnyttja df e-k

I iva riktantenner. 

Fig. l visar ett exempel på en såd an ultra· 

kortvågsan tenn, en hörnreflektor med en bred

bandig dipol som aktivt element-

Vinjettbilden visar en uppsättning nya ultra

kortvågsa ntenner , avsedda för televisions

mottagning på decimetervågsbandel. En del av 

dem är gamla bekantingar exempelvis överst 

till vän ster en lit en rombantenn, längt till hö

ger en hörnreflektor och ungefär i mitten en 

Ya"-i-antenn med fyr a parasitiska element. Me

ra ,;peciella är antennen med cylinderformad 

reflektor, slit-sa ntennerna, spiralantennen med 

plan reflektor och den av två triangulära pla t· 

tor uppbyggda bredbandiga dipol en. 

Matnyttig 

uppslagsbok 


Brislen på radioteknisk facklitteratur på 

s\'emka språket har länge varit kännbar och i 

m anga avseenden ytterst besvärande. Framför 

a llt har bristen på en vederhäftig radioteknisk 

uppslagsbok va rit ett svårt handikap för vårt 

land s radiotekniker av alla kategori er. Radio
teknisk Uppslagsbok, som nu u tkommit på 

' ordisk Rotogravyrs förlag, är avsedd att fylla 

denna lucka. Den är en översättning och bear

betning aven handbok, sammanställd av de 

ö terrikiska ingen jörerna Ludwig Ratheiser 
välkänd här i Sverige bLa. för sina böcker 

»Rundfunkröhren, Eigenschaften und Aml'end

ung» och »Radio-Praxis» - och Anton F Kec
lik. Boken är upplagd på ett sådant sätt , att 

den kan utnyttjas av radiotekniker m ed högst 

varierande förkunskaper: ingenjören finner 

här förutom arbe tsbesparande kurvor och dia

gram de fle staformler och tabeller, som han 

behöver i sin dagliga gärning, systematiskt 

samlade och överskådligt uppställda, den ex

perimenterande amatören finner en uppsjö av 

kopplingar och kopplingsvarian ter, förutom 

män " der av rent prakti ska anvisningar. En om· 

fattande rörtabell - uppställd efter ett nytt 

och överskådligt system, med alla viktigare 

data koncentrerade till sockelkopplingsschema 

- liksom tabellerna med arbetsdat-a för elek

tronrör i olika kopplin gar bör v·ara av stort 

värde för både radiotekn ikern och den experi

menterande amatören. Se annons på sid. 37. 

Pye Ltd, Cambridge, har introducerat en TV

anläggning avsedd all anvä ndas vid kontroll av 

dokument, exempelvis namnteckningar på 

checkar, e lc. AnläggningerJ , som insta.llcrats i 

en London-bank, innefattar en miniatyr-TV

kamera och en miniatyrmottaga re. Kameran, 

var, dimens ioner är 28 X 17X12 cm, avsöker 

checken, som hålles framför kameralinsen, och 

bild en, som erhålles på mottagaren i bankens 

avdelningskontor , är tillräcklig t tydlig för att 

en namnteckning skall kunna kontrolleras, jfr. 

fi i!. Fokusering av kameran sker från motta

g-an:;idan via en t elefonlednin~. 

AnLig~ningen är givetvis särskilt användbar 

för banker i stora städer med avdelningskon

tor , pridda över stora område n. Överföringen 

sker pr rad io med 15 cm våglängd. Sändare

effekten ca l W. 

Bilden Lv. visar T\-
ka meran i centralban 
ken jämte belysning o • 

anordningar. Bilden 
Lh. vi,ar hur en 
namnteckning på en 
check återges i TV
moltagaren, 



TELEVISION 

Några olika typer 
av kamerarör för 
television. Från 
vänster ikonoskop, 
ortikon och bild· 
ortikon. 

I(amerarör för television 

T elevisionskam~ran genomför tre operatio· 

ner. Den skall p ~ en ljuskänslig platta proji· 

cie ra en optiek bild av föremåk l iramför kame· 

ran, uppdela denna bild i bildelem ent och slut· 

li ~t,n fotodekiri skt omvandla bildelemenlen 

till en iöljd a" elektriska impu!'", r, "ilkas s tyr
ka och s törnin g, fr ihet helt bero på kam era rö · 

rets konstruklion . Kamerans optiska uppgift 

I analog med den fotografiska kameran s) bör 

lö"a" sil , alt bilden får tillr äc kI ig ljussty rka och 

gOlt skärpedjup. Den förra ege nskapen bes täm· 

1111'S av fyra faktorer: föremålets Ijustäthet , lin

:;e ns öppningsförhållande och transmiss iuns

koefficient samt den vinkel slrå.larna bilda med 

lin-en" optiska axe l. För vi nklar upp till 1.5° 
gäller följande el farenhetdonnel 

(1) 

denna eho belec knar 
lo'= bely, ning., ot yrkan på !otop lattan, 

B -=föremålc t- ljusläthet i lm/m" 	(asb) 

l = Di F = förha Ilande t mellan Jinsens uia· 
meter och fokaldistans . 

Begreppet skärpedjup inn rbä r, att linsen vid 

oförändrad ir,.;tä ll llin g kan obrpt a\'bilda före

mål på myckt-'l olika a"tand. Oskärpan i lin

,· ,'n s avbildning är direkt proportion ell mot D, 
,arför det skull e innebära enbart fördelar att 

ha omå, Iju ,;:; tarka obj ektiv . Delta "ar emd· 
'Iert id länge omöjligt, på grund av att fotoplat

tan i kameraröret måste hållas sto r, om ej ut· 
gångssignalen skulle bli för låg. Vid mod erna 

rör är dock plattan så liten, att filmobjektiv 

ofta använcles, och därför kan lin ssystemets 

ljusstyrka hållas hög med bibehållet skärpe
djup_ 

Av tekn. lic, strömmen i vor gång det träffas, dv s_ l / pn see 
Björn Nilsson 	 kunder pr bild (p . antalet avsökniJlgar av den 

komplelta bilden, S0 111 elektronstr:Uen utför per 

, ,,kundl. Så arbetar dissektorröret, och samma 
Kamel'arören, som omvaJl(llar princip har tidigare an vä nts vid mekanioka sy· 
J .ius illtI'~·d{ fn'i n ett fÖl'emål till s tem. Även a,,;jkning enligt Ijus[]äckm elodt·n 
elellt!'islm signa h' r. är i väsent, sker mOIlH·ntant. 
lig grad bcst iimmall!le för tele Den effektiva slrömm en från ett bildelement 
visionens resulterande bildlnra kan mångfaldigas med användning av /agrings
litet. ( ·tvecldandd av Ilänsliga principen. Även und er tiden mellan avsökning· 
IwmerarÖl' med god sldiqJa har a rna av ell bildelement lå ter man foto ström 
emellertid hävt Irlllg tid och fl y ta, som då laddar upp en konden,alor \ladd· 
mye!len mö~la , som fö..;;t \lInlel' ningsplattan), på ett ell er annat ;;ätt a nknu~t'n 
de sista tio åren medfört verk· till fotoplattan. Då el eklron stn'r lc l1 träffar en 
Iigt påtagliga framsteg i lIJlP viss punkt på laddningsplattan, finns där t'll 
tagllillgsmö,iligheterrl<l. laddnin:", hopsamlad under l / p sekunder pe r 

bild , o("h den ger teo reti s-kt upphov till en ur· 
laddnin gss tröm 

Den st röm , man erhåller från ett. fotot :! :li ..·

siv t bildelcmcnt. är direkt proporlionell mol 
Genom diverse bifenom en blir den praktiska

det Ijuoflöde <ii e' som träffar el emen let. 0111 A 
"inoten av lagringen ej så stor som beräknats 

är foto plattans area och n totala antalet hild· 
men tiIJräckligt bra för att motivera metod ens 

element , blir 
användning vid alla moderna kamerarör. 

rj5 e= A E/ n(lm) (2 ) Den fotoelektrioka omvandJin:,;e n kan "ara 
i linjär eller gå mot mättning vid s tora amplitu· 

Fotoskiktets känslighet S mätes i .' I.A/lm , var· der, ;,asom ju också ögat och den fotografiskaI 

för strömmen ie från e tt bilclelement blir ~fil~en gör. Typiskt för de tta slag av kar~ kt p-
i =SEA ' ,,( uA) (3) nstlkor ar , att man kan tacka ett stort IIlg<l flgs

e . . energiområde med liten ändring av den om-

Om bilden är stillastående, kan denna ström vandlade (ev. lagrad e) energien, t.ex. 

ständigt erhållas. 
( 5)Det finn s tva principer för den eleklriska 

avsökninp;en av bildelementen. Vid momentan där 
avsökning låter man en elektronstråle stryka 

över fotoplattan, där ett bildelement a,'gl' r 	 (6) 

13:]0 



Både laddnin~ .-kapacitansen C och ·.- j1 ' i ll · 

ningen E ökar med kraven på viuro.ignaJt.ns c 
storlek och kvalitet. 

Bland de egenskaper hos ytor med fototlll i.- · 

sion, som äro av be tydd.-I" för användni o"'f.'Jl i 

kamerarör, märks följande: den fotoelektri ska 

effekt/ 'Il inträd.. r praktiskt taget omedelbart 

vid bel ysning, tidsfördröjningen är ca 0,01 .'lS 
och utan infl ytande vid televisionen. Utbj,t et 

vid energiom vandlingen blir Ulyd;rt lågt. De 

känsligaste fotokatoderna förmå ej al :!(' mer 

än 200 /'.\ per lumen beIY;Jling, och i teknisk 

användning har mall uppnått högst 80 ."A / lm. 

Strömm en är ytterst känslig f,ir förändring i 

yt ans kemi d .a "ammansättning eller fysikalis· 

ka struktur. ::;lutli :! /'n har lju sets .-p ektralför· 

delning stor betydelse lör fotoele k tricit <icn, 

och proportionalitet mellan strölLl och klys· 

ning rade r bara vid oförändrad färiY.-amlllan

sättning. 

Den idealiska fotokatoden borde ha ~J Ullna 

spektrala känslighe tskurya :' om öga t, men "id 

högkänsliga kamerarör kan färgfiltr.r anbring· 

as, om fotok a todmateri alet har en mindre lämp· 
lig sp(,ktralkurva. 

Signals trömmeu i fr ä n en fotoplatta medo 
momentan avsökning kan o/ :ks' skri\'as som 

funktion av ett par andra viktiga ::tarh ete r, 

nämligen signal ·s törnin g2förhållandet R och 

te1eli sionskanalens nominella bandbredd tJI 
p/s. 

Man ser i å ledes a tt kraven på si i! nalen" , tor· 

kk ökas. när man ön-kar en tll/\'is ionsbild 

m ed god detaljskärpa (stort 11f) . och brusfri

het ( stort R). Det angi\na oambandet gällt"r 

direkt för rlb"e ktorn (utom Ub .' "l, ·ktronmul· 

tiplikator) samt för upptagning rnligt ljus· 

fläckm etoden , som båda arbeta utan la:cring. 

D€'~:" a okän sliga upptag ningsmetoder un~I ·.~ .lI U

mera lämpligast för film , iindning och behand· 

las därför ej vidare här. 

Vid kamerarör enligt lagringsprinc ipen al st· 

ras bilchgnulen i tlå etapper, dels den futo· 

elektriska omvandlingen av infallande ljus till 

Elektronkollektor 

\ 
Signoiplotto 

-l kV 

Fig. L Principiell uppbyggnad av ikonoskop . 
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elektriska laddningar på en laddnin .~" platta , 

d/l- bildningen al' <ignalström ur laddningar· 

na . Expon eringstiden för va rje bild element blir 

teoreti skt - biJdperioden l / p sek. Signalens 

kvalitet beror i princ ip på hur stor energi Q 
som kan uppladdas och omvandlas till elek· 

tri .<ka signaler. Laddninge n bestäms av Ec och 

C, men båda äro i praktiken begränsade. Ec 
kan vanligen högst uppgå till 5 il 6 volt (bl.a. 

genom sekundäremiss ion) och om C göres för 

stor kan de n ej urladdas fullständigt annat än 

med en elektronstråle av hög ströOltäthet. Detta 

far till följd att man antingen m ås te öka ladd· 

ningsplattans yta med bibehallen detalj skärpa 

(dåligt skärpedjup) eller finna sig i en oskär· 

pa till följd av den kraft iga strå len. 

I avsikt att hålla god skärpa låter man ofta 

varje liten del av laddnin O' <plattan eller foto

plattan ha sin gen kapacitans, dvs. plattan be· 

står aven s ilverkornsmosaik med diclektriuOl 

emellan. Elementens kapacitans ökas genom en 

parallell, jordad platta, signalplattan. Signal· 

plattan kan vara en vanlig ledare (ikonoskopet, 

bildikonoskopet ) , en lju,t ransparent ledare 

( ortikon en) eller en elektrontransparent ledare 

(kollektorskärmen i bildortikonen) . 

En översiktsmässig relation mell an infallan

de ljus cP och avgiven s ig nal il från olika ka · 

merarör med lagring kan "krivas 

<P = iJ SK lumen 

där S är fotoskiktets känslighet i fIA / Im och 

K en kamera rÖrfaktor. J( inbegriper rörkon· 

struktionens inve rkan på den fotoelektriska 

oml'andIingen och signalbildningen (men Lex. 

ej ele ktronmultiplikatorfön tärkning ) . K va· 

rieraT al",e värt med belysningen. i\Jan kan 

ock, " substituera kanalströmm en enligt (7): 

Faktorn i / il behövs därför att s ignalbildning· 

en efter lagringen kan introducera en s törström 

i f som ej bidrager till den nyttiga s ig nal en. I 
bildortikon en är exempel vis ij=strii lströmmen 

och iJ if är strålens modulationsfaktor (högst 
25 "/0). 

fotoelektroner 

Ag- korn
Anoder 

;:!LForst 

~;JJR -
~~ t 

I 
'~\ 

'----11 - - - ~ 


\ Strål e 


Fi ~. 2. Analogiocllcma vi sande ikonoskopet~ 
ve rkn ingssätt. Varje s ilvel'korn (Ag·korn) kan 
betrak tas som en individuell fotocell, vars ka
tod a terföres till jordpotential vid elektron· 
s triil en, avsökning. 

Fig. 3. S ignaler vid stark resp. svag belysning 
från ett ikonoskop . V=potentialen hos ett mo· 
saikelcment i = slrömmen genom den till iko
noskopet anslutna belastningsresistansen. 

Om kameralinsens transmissionsegenskaper 

in kluderas kan signals trömInen skril'as: 

(8) 

E (t 'rsom man strävar efter möjligast hög 

oig nalström men önskar hålla nere fotokatod· 

ytan A blir man hän visad till en ökning av S 

och [( (eventuellt också n. Hur man lyckats 

med detta framgår av tab. l och fig. lP, där 

några optiska och elektriska karakteristika för 

olika kamerarör sammanställts . 

Kamerarör enligt Ia.gringsprincipen. 
Vid all scenupptagn ing, både inom· och utom· 

hus, a nvändes numera kamerarör med »minne». 

De mest utvecklade typerna äro ikonoskopet 
(e tt vi,,· t fabrikat kaJlas »Emitron») , bildikona

skapet (»Super·Emitron», »Pboticon», »Eri

scope» ), ortihanen (»c. P. S. Emitron» ) bild· 

artikonen samt vidikonen. Till modern s tudio· 

apparatur för rundtdcvision använd es ikono

skope l , ällan numera . I Europa omväxla de tre 

övriga typerna, medan U . A helt domineras av 

bildortikonen. 

Jkonoskopet . 

Jhonaskapet förskriver sig från 1930·tale ts bör· 

jan och var det första kameraröret med la l; ' 

ring . Det ut gör prototypen till de moderna 

rören och kan därför förtjäna en närma re be· 

skrivning (fig. l). Bilden projiceras på en 

, I kommande nummer. 

http:viuro.ignaJt.ns


fOlokän slig glimlllerpla tt a (0,05 mm tjock), 

försedd med en mosaik av cesiumaktiverade 

silverkorn. Varje korn kan betraktas som en 

individuell fotocell isolerad från alla de övri[';a 

kornen t jfr fig. 2). Den avsökande strålen 

täcker samtidigt ett stort antal korn, varför de 

äro små i förhållande till bildelementen. Båd e 

fotor!cktronemis"i·Jn och lagring sker i mosaik
plattan. Den från det infallande ljuset vända 

sida n av' mo,,~ikplattan är försedd med en le

dande heläggning, signalplattan. Likaså har 

glaskolvens insida runt mosaikplallan en le

dande bel ;iggning. en »elektronkollektoD), som 

bildar avsökningsstrålens anod. 

När en bild fokuseras på mosaiken, utlösas 

fotoelektroner från denna, varvid de mest be

lysta kornen få större positiv laddning än de 

övriga. En skarpt fokuserad l 000 volts elek

tronstråle sveper i ett raster periodiskt över 

alla kornen och återställer deras potential till 

ett jämviktsvärde. Varje ändring av laddnings

till,tåndet hos e tt. silverkorn orsakar en ladd

ningsä ndring av motsatt tecken i signalpIallan, 

varför en signahtröm genomgår utgångsresjs· 

tansen R (se fig . 2) och sedan förstärkes. Om 

varje silverkorn betraktas som en separat foto

cell med kapacitans till signalplattan, fungerar 

strålen som en kommutator, som ' via anoden 

jordar alla fotokatoderna i regelbunden följd 

genom ett högt motstånd (ca 10 Mohm). Strål

strömmen rör sig om 0,2 I-'-A och kapacitansen 

mellan fotocellerna och signalplattan är ca 100 

pF/em2 . 

Den stora \' inst i känslighet, som man vänta
de sig av lagringen i ikonoskopet, uteblev till 

s törsta delen och visade sig bli ca 1000 ggr. 
Förklaringen ligger dels i fältförhållandena 

framför mosaiken, dels i sekundäremission. Vi

dare begränsas den effektiva känsligheten av 

rörbrus och kretsbrus i ingångsförstärkarröret. 

Poten tialen för ett belyst och ohelyst silver

korn varierar med tiden enligt fig. 3. 

Silverkornen Ilar inte bara hög fotoemis
sion utan ock,a högt sekundäremissionsutbyte, 

kanske i närheten av' 5. Ett silverkorn måste i 

medeltal erhålla lika många elektroner (genom 

strålen och sekundäremissionen från andra· 

korn) som det avger till anoden och andra 

silverkorn genom foto- och sekundäremission. 
Anodens potential är vanligen högst "n eller 

'ett par volt positivare än mosaiken, varför ett 

rymdladdningsfält uppkomm er utanför denna. 

Då strålen träff:tl' ett s ilverkorn får detta ge

nom sekundäre!lliss ionen en gränspotential av 

ca +3 V relativ t anoden. Då strålen lämnat 
silver kornet url addas de tta genom upptagning 

av s·ekundärelek ~ roner från andra element, och 

når så småningom en negativ spänning av ca 

1,5 volt, vareft er inIJa elektroner upptagas , 
(E max = 2 V). När silverkornet helyses avge" 

fotoelektroner sa att spänningen ej nedgår i 

samma utsträckning. 

De fotoelektroner som mest bidrag" till bild-

Jon nIIenär 

+300V r Av länknin g::~polar 

Justerin gsspole FOkuseringsspol c-

Fig. 4. Principiell uppbyggnad av ortikon. 

signalen frigöras under ca 1/ 250 sek., innan 

elektronstrålen träffar ett visst silverkorn. 

Ikonoskope ts effektiva exponeringstid blir så

lunda liten, vilket bidrar till den låga känsl ig

heten. ngefär 3/4 av de elektroner, som utlö

sas, då ~trJ.len träffar ett silverkorn, åte rvända 

till mosaiken, speciellt d t: delar som just av 

sökts och ha hög potential. Rymdladdnings fäl

tet framför mosaiken inte endast reducerar den 

nyttiga signalens storlek utan ger också upp

hov till skuggeffekter genom att sekundäreIek

tronerna äro ojämnt fördelade över bilden. 
Ikonoskopet har ingen stab i] »svartnivå». De 

resulterande sporadiska signalerna måste kom
penseras med tillsat sspänningar av bild- och 

linj efrekvens. Men d skuggeffekten varierar 

med bildens innehillI mU.'te man prova sig fram 
till en riktig skuggkompensering i varje sär

skilt fal!. Vanligen blir den ej tillfredsställan

de i bildens kanter. 
Ikonoskopets låga känslighet medför stor 

lllosaikplatta, A = 100 a 125 cm2, följaktligen 

också stora linser och dåligt skärpedjup vid 

närbilder. Om ikonoskopet skall kunna ge bil

der av acceptabelt signalbrusförhållande be

hövs en scen belysn ing av ca la 000 lux. Sam

bandet mellan belysning och signalström är 

logaritmiskt inom en stor del av rörets utstyr
ningsområde. Vid hög belysning inträder mätt

ning. Kontra stkorrektionen kan ibland vara 

önskvärd men är svår att ihtadkomma genom 

frånvaron aven st.abil svar t nivå . 

Bildikonoskopet 

En av ikonoskope ts nackdelar är kombinatio

nen av fotoplatta och laddningspJatta i mosa i
ken. Därigenom blir varken lagringen eller fo

toemissionen särskilt effektiv. I bildikonosko

pet har dessa funktioner skilts åt, så att de 

kunna renodlas. Den optiska bilden , infaller 

mot en halvgenomskinlig , homogen fotoplatta 
på insidan av rörets glasvägp; . »Elektronbilden» 

uppförstoras 5 il 6 g;:;;r på elektronoptisk väg 

(va nligen magnet isk lins) och accelereras mot 
en laddning -plall a , H)m antingen kan vara ho

mogen eller utbildad t il! en mosaik. I båda 
fallen är plattan preparerad för alt ge ett högt 

sekundäremissionsulbyte . Eftersom fotoelektro

ner och avsökningsstrålens elektroner infalla 

med ungefär samma has tighet är strålens in

verkan p omgivningen mindre än vid ikono

skopet. Emellertid blir ej heller här sekundär

emissionen mättad utan en rymdladdning upp
kommer mellan laddningsplattan och anoden. 

Det ligger i ,ekundäremissionen s natur att, om 

laddningsplattan ständigt förlorar elektroner 

till den närliggande, mera positiva anoden, 

plattans potential småningom närmar sig ano

dens och en rymdladdning uppkommer. För

delen med bildikonoskopet är att åtminstone 

fotoplattans emission blir mättad. Därjämte 

kan fotoemissionen hojas, varför bildikonosko
pet kräver mindre belysning och fotoplatta och 

ger en kraftigare signal än ikonoskopet redan 

vid 1000-2000 lux, vilket gör röret lämpligt 

också för utomhusbruk. Kvar står dock nack

delarna med skuggef[ekten och den dåliga 
svartnivån. 

Ortikonen 

Ortikonen kan i princip an~e, som ett ikono

skop, där man sökt att få mättad fotoemi ssion. 

Det hlir då nödvändigt att stabilisera mosai

kens potential till elektronkanonen, vilket kan 

åstadkommas om sekundäremissionsutbytet på 

mosaiken hålles under 1. Genom de in fallande 
elektronerna blir mosaiken allt negativare, tills 

den når glödkatodens poten tia!. !'I'len ett villkor 

Belyst element 
, - ! 

?=,==±::=-"""=±:O=;=±-~::.-"'==FE« -t,! 

Fig. 5. Signalspänningen från ortikon. 

är, att elektronerna infalla vinkelrätt mot mo

saikytan , ·annars kan de lätt få en sådan tan

ge ntialhastighet, att sekundäreIektroner utlö· 
sas. Ortikonens konstruktion blir genom de 

nämnda villkoren ganska avvikande från iko
noskopet (jfr fi g_ 4) . Elektronst ral en frå n glöd

katoden passerar efter foku"ering med kon

sta nt hastighet genom elt fält på 200 V. Här
(Forts. pa s. 1'.1 .) 
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Fil'. 84. Dd a lj;che
ma för lju d dl'l .. n i 
ordin ~ir int e rc;lrrief 
111()l lagare ( S' /{'lcurl 

Warnerl, 

Fi~. 8". Detal i-clIP' 
nl~- f(if interc~rri t'r 
1I1 [)1I,,~an· Ille r! ,kl "k· 
101' a v »,'a lcc!· !l cam
lyp». (Zc"" ith Radio 
(;o/p.l. 

Fi f! . !i(i, Det al jsche · 
Ill a för ljuddckll i 
motlap:a re n1l'd fa ~d, '
lektor ( Philips ). 

I detta avsllitt av s ill at·tikel
sel"ie ger förf'. Ilåg-ra exempel Jli! 
Jjudförstärlmre i tele\'isiollsmot
t.ag,tre. Tidigare avsllitt i at· 

til<elsel"iell har varit införda 
lir 11, 12/19;)1 0('11 lir 1, 2, 3, 4, 
;i, 7, 8, 9/ 1952. 

}<;WlIIlleJ [lå Ijlldföl"stärklJl"e. 

I fig. 83 återges ett detal j erat schema för 
en Ij ud-MF-förstärkare , vars arbetssätt 

överenss tämmer med vad som tidigare 

gl~nomgå tts i samband med blocbchemat 

i Eg. -;-8. Lj udultaget fråu blandarrörets 

anodkrets sker euligt den i anslutning 

till fig. 76 b beskri vn a metoden. Ljud

mellanfrekven:i cn är 21,25 Mp/ s, antalet 

Mr-steg tva (2 X 6BA6 ) , \'arefter föl j er 

AB-steo ' (6AC61 och faodetektohl cg 

(Fo-ter-Seeley) med duodiod (6AL5). 

Från det -k tori'tcget erhållen tonfrekvclIs 

tillförl' s "edan en sepa rat förstärkare. 

Kopplin gc ll tillämpas a\' RCA i TV·mot
la~are. t\ p t;TV41. 

Som ulldra exempel återges i fig . 84. 

ett schema av en ljuddel til! en »intcr

carrin-mottn7are», tillverkad av Sie

wa,dVame" typ 9202C. Lj uduttaget 

göres här fr iw BF-,; tegets aTlodsida. Den 

i all ~lutlling till fig. 77 a beskrivna kopp

lingen användes och 1 övrigt hämrisas 

till tidigare be~krivning i samband med 

blocLchema i fig. 80. Andra lju dmellan 

freh ensell är 4,5 lVlp/s ( SA-nonn); 

första steget är drivsteg (6AU6) , varp:l 

följer kvotdetektor- och LF-steg (6T8) 

sa mt slutsteg (6AS5) . 

Som tredje exempel återges j fi g. 85 

ett ,-chema av !juddelen till en »inter-car

rit-r-mottagare» med detektorsteg av 

»gated-beam-typ». Lj uduttaget göres 

från första BF-rörets ,anodkrets i enlig

het med 3 fig. 77 c, varpå följer m ell an 

frekvent drivsteg (l/212AT?), detektor

steg (6BN6) och slutsteg (6BF5) ; and

ra mellanfrekvensen är L1,5 Vlp/ s. I kato

den på detektorröret är inlagd en poten
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tiometer som inju.steras så, att bildfälts Europeiska TV-sändare
synkpulserna (60 p/ s, USA-norm) ej 

stör ljudmottagningen_ l övrigt ar på 

vanligt sätt inlagd en volymkon.troll före 
Bildslutsteget. Koppli,ngen ,har använts av 	 Bärfrekvens 

Antal 	 sändaren s Sändnings tid 
Bild LjudZenith Radio Corp. l mottag.are typ 	 linjer effekt (lokaltid)
Mp!s M p;';

21]20. I TV-appar.aten i övrigt begag kW 

nas ett mellanfrekven'.Sområde 40-45 ENGLAND 

Mp/ s. London 45 41,5 17 
Holme i\10ss S1,75 42,25 50 jdagligen 15.00-18.00,

Som fjärde exempel återges i fig. 86 Kirk O'Shotts 56,75 53,25 Lv.5 19.30-22.15 
ett schema aven ljuddel ingående i en Sutton Coldfields 61,75 58,25 40 

FRANKRIKE 

Paris 46 42 30 
mottagare frål1 Philips. I denna ingår 

två MF-steg (EF80J, fasdetektor (EQ80) Paris l ~i~ 185,25 174,1 0,5 }dagligen ca 3 1
/, tim. 

och slutsteg (PL82). Ljuduttaget göres Lille J 819 185,26 174,1 0,5 

från bredbandsförstärkarens andra MF TYSKLAND 

steg och är av i fig. 76 c antydd typ, j öv Berlin 

rigt hänvisas till blookschemat i fig. 82. Hamburg 
LjudmelJ.anfrekvensen ar 18,25 Mp/ s, 

Feldberg
och mottagaren är alltså av »split-carrier

typ». HOLLAND 
Lopik 
Eindhoven 

LITTERATl' RHÄNVIS~I~GAR 

Hli"D, A: ],' r eque llcy Uodulation (C hapter DANMARK 
Il . A""ilial'Y AppurHtus Employed in FM 
S)' s temsl, ,. 10:,-~1~ . McG,aw-Hill Boo k Köpenhamn 
COllllJUny , 111 ('., 19·1 2. 
VILDA. G: nndioriceYitod per modulnzione 
di fr eque"z" (Capitolo II. Stad i cn rntte ristici 
det 1'i('{' \' itol'i t1 ~II;'), s. ;~:!-10;) . LitJn 'l'Ja 
Edit,i,·" l ' llh'c r$itu !"ia LC\Totto c Bella, 'ro
rillo, 10;)1. SVERIGE 
~J-:l;Ll'; l" , S \\" oc h .\ VI"8. J: The Ratio StockholmD ,teo·to r . H C'A }{" \"ie w, 10-17. . J uni . 

.\DLEH. H: The 6BNO Gated Jloa m '1' "b•. Stockholm 

l<:le C't r ollicti , 1!)30. Tt'ehruul'i. 

GI{Al- () och STltOH, 'v J: TY ApI'licntiolls ITALlEN 

of the' HRX6. l l'.i\[-TV ·Ra<..liu 	 COlHllIllnication, Turin 
RI~ctungula[" l'icture Tnbe JU"- ~(j·22_ Philips Mailand 
Electl'onic '.rulle Dil'i s ion, s. ~O-2l. 
20HJil SOUlul- I F Trl~nsfo["nler, 2 07 J{1 80111111- SCHWEIZ 
Djscrimillator Tra n f.O(ormer for T('l('\"isjon Re
ceivers. 'J't1h r J)0partmc nt , ltadi o Corporation 

1000, )Ian_ 

Basel 
of AIll<'rita. 1849. RYSSLANDSCOTT. Il F : ~o\"pl 19,-'2 TV eir,,"it, . Radio· 
ElecLron ic.s, 1952, Januari. Moskva 

196,25 201,7.5 dagligen 20.00- 22.00.för 
industrin 15 ..30-17.30 

189,25 194,75 månd., onsd. , frec/. 625 
20.00-22.00 

196,25 201,75 tisd. , torsel. 16.00-1 7.00 
försöhsändningar 

62.,25 67,75 5 	 ti sd ., h ed. 20.15- -21.45625 48,25 53,75 2,5 	 försöks~än dningar och pro
gram från Lopik 

625 62,25 67 ,75 0,5 	 program: tisd., toröd ., lörd. 
20.00-21.00 
provbild: ti sd ., torsd .. fred. 
14.00-16.00l 

62,25 67,75 0,5 	 onsd. 14.00-16.00 försöks625 175,25 180,75 5 sändningar 

82,25 87,75 5625 	 försökssändningar
175,25 180,75 5 

625 62,25 67,75 0,5 tisd. torsd. lörd. 20.1::>-21.45 

49,75 56,25 	 6 dag. pr vecka 20.00-23.00 
HEIT)IAX , )1 -N: Host.-Often-Xeede<l 1952 
Teledsioll Servici IIg Information. fiu rl'cme Leningrad J 625 59,25 65,75 regelbundna försök 
l'ubli('aUll Hs, Chkng o, 19;')2. Kiew 77,25 83,75 2 dagar pr vecka 

, 

Höstens stora nyhet: 

.. 
RATHEISER - KECLII( - SCHRODER: 

Radioteknisk Uppslagsbok 

En handbok för radioingenjörer och -amatörer 

Se annons sid. 37! 
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FÖR KONSTRUKTÖRER 

Germaniumdiodens användningsområden 


föreliggande uPllsaL~ anges 
ytterligare Ilä~ra IlJlvä l1flnillgs 
OI ll l'ii dcn för gerilla Il iUllul ioder_ 

Ti<l iga l-e a rtildal' om gerilla
n iUludiodclL~ användningsomra
lIen hal' nll-if införda i nr 5, 6, 
.. och 8 i år, 

I denna ar tihl kommer att med några sel ll' · 


ma t'xe ml' ~ l antydas na" ra mer sp,;~ i ella an· 


vändnill~"omraden för germaniumdinrlcr. 


Frek\·ensdelare. 


1 fig. 39 ,isa~ ett principscht'mH fii,· PIl anord· 


ning, , 0 1lL kan använd3 s för frr b·,-:nsdelnin g. 


Anordni l1~ ar arbetar på följande sätt: P os ith a 


pulser tillföre- ing ll ngsklämmorna (t. v.l. Kon· 


<len :;atorerna ( l och C uppladd J< genom dio·
2 

den Dl till en >pännin!>."orn är h ~roende av 

pulserna, »po ., il.i va» arnplitudvärde. Spä nl)in· 

ri!\: . 39. Princip. chema för anordning, som kan 
använ da- f;ir frt'k vr nsdelning. 

lien u,er r ..,p. konden satorer blir om,·änt pro· 

portione ll mot kapacitansen. Man, älj cr ka pa· 

citanwä rrl el för C mycket större än för ej"2 
h ä att den .<Pllar" uppladdas endast meJ Clt 

liten del ay den pulagda pulsspänningt:n. För 

JlP?:ativa halvperioder av pul sspänningen u r· 

ladd as e, genom dioden D.,. Konden satorn C., 
kan däremot int e urladda.ö:eftersom ju diode~ 

Fig. 40. A nordning för frekvensdelning med 
blockeri ng oFr illator. Osc illatorn ä r av~tämd 
till viss und,-rmultipel av ingångsfrekvensen 
och synkroni.,; cras av denna. 

D, spärrar. C~ behåller därför sin ladd ni ng. 

Under näs ta positiva halvperiod ukar laddnin · 

ge n yl t rl igare. på (;2 ' På detta sätt bygges 

w änningen vid "arje po,itiv halvperiod 5leg 

vis upp pa C~. 

An, lutes nu koppli ngen i fig. 39 till en bloc

kerin gso,cillat or, så som , isas i fig . 40, och 

är denn·a oscillator avstämd till en vi.-" under· 

multipel av inga ng<frekven ' ,>n, synkroni seras 

oscillatorn av den s tegvis upplJyggda spännin· 

gen från fr ekvensd el ning~anordnin gc n. I ~yn· 

krolli.<eringoögonblickcl urladda s kond r'nöa

torn C2 och fiirloppet upprepas. 

Fältstyrliemetel'. 

En känslig fält ~ tyrkernPt<- r kan uppb yggae om· 

kring e l t par hahledarJioder pa del ",in som 

angives i fig. 41. En sådan fii l t ~ tyrke.mc tcr kan 

excm pe.lvis användas för upptagning aven 

~:;nclarantenns strålningska ra kt e risti k men 

även som monitor, frekvflE rneter m. m. I kopp· 

lingen användc" två matchade dioder ( excm· 

pelviq lN3.=;) i förbindel 'c med en / .. A-meter. I 

ser ie med instrumentet kan man lägga in en 

hörtelefon, som gör att in strumente t kan an· 

vända - som kontrollmottagare för telefoni. Av· 

s tämnino ss polen L bör av symmetri skiil tipp·
2 

delas på td oektion e r med koppling,.'polen L , 

från antennen anbrin "ad mellan de båda lind · 


ningshalvorna. Av samma orsak bör man an· 


vända en gangkondensator för avstämningen. 


:\nordningen kan använda, för frekv Il oe r ända 


upp till 200 Mp/ s. 


Enl<el liristallmottag-are. 


Haldedard iOrl'T kan give tv.is ersätta de gam· 


onaimodiga kri~talldd"kl.orerna i enkla motta· 


gare. iVred en halvledardiod slipper man .ifrån 


det omständ] iga förfarandet att hitta " n käns


lig punkt på kristallen. I kopplingen i fig. 42 


bör man använda s ig aven relativt högohmig 


hört elefon för att inte den avstämda kretsen 


580 

,ka ll dämpas alltför starkt. I :.l,qämnings· 

kreLen kan exempelv i anv,indas en fa st kon· 

llew alor på ca 200 pF och en spo],.. lindad på 

järnpulverkärna, exempelvis Alpha, typ C, var· 

,·id avstämning av kretsen , ker genont a tt man 

förskjuter järnpulverkärnan. En kristallmot· 

tagare av detta , lag bör utan vidare kunna få 

pla l ~ i västfickan. 

Bia u\larlw[l[lLiJlg t'ör l ' l\. \'. 

På decimt' krvågor, dvs. frekvenser över 300 
Mp ' 5 kan man inte läng re använda elektron

rör i hl andar., teget på grund a,· elektronlöp-

Fig. 42. Principsehema för enkel kri "tallmot· 
tagare . 

~IF 

Fig . 41. Principschema för enke.\ fältstyrkeme
kr med ge rmaniumdioder. 

F ig. 43. Blandarkoppling [ör frekven ser över+3DOV ca 300 Mp /s. 
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I id t'n. I s tället användes härför halvledardioder 
3 \ typen ki,eldioder. 

En lämplig koppling för elt blandarsteg för 

K\- visas i fig. 43. Vid de frekvenser, varom 

här är fr åga, är vanligen L
l 

och el utförda i 

form al' en av,tämd ledning eller hålrumsreso

lutor. L2 och Ci avslämm >5 till mellanfrekven

-!'n . _om kan rara exempelvis 40-80 i\[p /5 . 

Blandard ioden D placeras d irekt i a vstäm
ningskretsen. Lokaloscillatorns amplitud bör 

,'ara variabel, den kontrolleras med p A-instru· 

lw' ntet som enomflytes av den av blandar
dioden likriktade lokaloscillatorspännin gFll. 

Största blandningsbrantheten erhålles vid e lt 

\i" t optimalvärde hos osc illatorspänningen. 

Wi!l!)steg. 

Fn ..nkel koppling med halvledardioder för ett 
klippsteg visas i fig. 44. I denna koppling 

klippes både posi iiva och negativa signaler, 

oUttl överstig'" , en viss nivå. Värdena på R och 
( : \'äljes >ci, alt de pa ssar för den överförda 

frekyemen och graden av amplitudbegräns
nlng. 

I fig. 45 visas en koppling, i vilken ingar ett 

klippst g med ge rmaniumdioder, som har 
en viss förspänning (i detta fall ca l V). 

Klippsteget träder i funktion först om ampli
tuden hos signalen överskrider förspänningen _ 

l det efterföljande steget är inkopplat eU låg
pa:;,filter som dämpar de vid klippningen upp

kommande övertonerna. 

Gennaniumdiod i wattmeter. 

Fig. 46 vi,ar en koppling i vilken en germa

niumdiod använde' som likriktare i ett instru

ment avsett att användas för uppmätning av 

skenbar effekt, exempelvis effektförbrukning
en i en radioapparat. Principen är helt enkelt 

nll förstörkare 

F ig. 44. Principschema för klippsteg. Både poc sitiva och negativa signaler, son, överstiger 
viss nivå, avklippes. 

++ 

O,OI/i F47" 
~r--+~JO~-r-----. 

UI 

SO + 
AlF 

~ 
Lagpassfilter 

Fig. 45. Anordning med ge rl1laniumdioder för amplitlldbegränsning. 

den, att man med hjälp aven halvledardiod 
uppmäter spännin.".,fallet över ett shuntmot

stand, som exemp elvis kan vara på 0,1 ohm 

(10 st motstånd på l ohm i parallell) eller en 

motståndstråd av passande tjocklek på 0,1 
ohm. :\olotständen får inte vara induktiva (allt

så inte trådlindadc ). Spänningsfallet över det

ta shuntmot5tånd, som inkopplas i ena nättill

leJningen till förbrukningsapparaten, är pro

portionellt mot strömmen genom detsamma 

o' h är sålunda ett mått på den skenbara e f

fekten, som tillföres förbrukningskretsen. Ge

nom att avpa~ , a seTiemotståndet. som kan vara 
ett \'ariabelt trådlindat motstånd på 500 ohm, 

E r man pa s>iande tslag för det effektområde , 
som man är intresseraJ av. Instrnmentet kan 
vara ett 0-1 mA-instrument. 

Germaniumdioll som fotocell. 

En mera kuriosa betonad användning av kri

stalldioden visas i fig. 47. Här användes dio

den som fotocell. En förutsättning härför är 

.' mellertici, att dioden är försedd med ett glas-

Kamerarör .. . Forts. fr. sid. 15. 

under hålles strålen magnetiskt fokuserad och 
avlänkas, men efter avlänkningen fortsätter 

strålen som förut parallellt med rörets längd

axel längs foku sering spolens fält. Ett finmas

kigt nät, »jonfällenätet», hindrar uppkomsten 

aven jonfläck på mosaiken och sprider ut jo
nerna på hela ytan. Frå n nätet retarderas s trå

lens hastighet ned till ungefär noll vid mosai
ken. Signalplattan är transparent, ty ljuset och 

elektronstrålen infalla på motsatta sidor av mo

saiken. Alla utlösta fotoelektroner uppsamlas 
av anoden på rörets insida. De strålelektroner, 

som ej erfordras för urladdning av silverkor
nen, reflekteras och uppfångas av jonfällenätet 

eller första anoden. Den återvändanJe ~trålen 

har också blivit modulerad med bildintryck 
(jfr bildortikonen) ehuru av motSlatt fas mot 
signalplattan. Signalerna få det utseende som 

visas i fig. 5. 
Ortikonen enligt ovanstående utförande har 

en stabil svartnivå och erfordrar ingen skugg

kompensering samt har ungefär samma käns
lighet som ett bildikonoskop. Dess signal är 

proportionell mot det infallande ljuset och häri 

ligger risk för en viss instabilitet vid höga ljus

intensiteter. Delar av mosaiken kan då bli Eå 
positiva att elektronstrålen ej förrnar urladda 

dem. De bli allt mera positiva och börjar slut

ligen emittera sekundärelektroner, varvid bil

den blir oanvändbar, tills det kraftiga ljuset 
reducerats. Rörets karakteristik kan emellertid 

krökas, varigenom överstyrningsrisken mins

kas. Man gör härvid isolationen mellan silver

kornen i viss grad ledande. Från isolationen 
emitteras inga fotoelektroner, den är följaktli

gen negativ och kan tjäna som ett slags för
spänning för silverkornen. Bruset vid ortiko

nen - och därmed· den minsta signalen - be

stämmes helt av ingångsförstärkarsteget. Vid 
ikonoskopet och bildikonoskopet kan däremot 

ofta skuggeffekten snarare än bruset sätta en 
undre gräns för den nyttiga signalen_ 

(Foris.) 
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öt _ O, I.\?, - BeJastn. 

Fig. 46. Germaniumdiod använd som likriktare 
i enkel wattmc i r . 

hölje, så att ljuset kan falla pil. halvledarplat

tan. Känsligheten är inte särskilt stor, men i 

de fall man arbetar med stora ljusstyrkor kan 
den vara användbar. ::VIed ett motstånd pil. 2,5 
kohm shuntat över dioden får man ungefär 

Fi~. 47. Principschema för germaninmdiod an
vänd som fotocell. 

5 m V likspänning om dioden belyse s med ca 

200 W-lampa på mycket nära håll. Genom att 

samla strålarna genom ett linssystem kan man 
få "törre utgång:~5pänniJ1g även vid svagare be

lysning. 



FÖR SÄNDAREAMATÖRER 

Grid-dip-meterllS kalibrering 


Kalibreringen al' den färdiga grid -dip-me te rn 

sker i t ni etapper. Förs t skall spolarna tr im

ma s, så a tt de ge de beräknade fr e k\'e nsomrii

de na, och sedan skall finkalibre rinill'n lItfi;ras. 

Ofrånkomlig t är, att det blir rä tt TIlänga ka

librerings punkter , som måsI ;' lokalise ras och 

utmärkas_ Det förfärand e fÖrl_ här bp-krive r 

torde vara del. för amatörbruk m est lä mpad e . 

Innan vi gå in på trimninge ns de ta lj er m s
te först säga s n ågo t om hur s kalan lämpligen 

anordnas för kalibrering , A v fotografi e rna 

fram gå r, att skalan uppri tat s på ell papper, 

fä s t und er e n cellul oidski\'a . S tomc irklarna till 

de olika skalorna uppritas på de tta pap per, 

som fäs tes p å s kalans plats m en utan ce llu

loidskydd et. På vridkond e n ~a torns axel fä,t es 

en ratt, som utru s ta ts med e n speciell kali bre

ringsv isa re, vars utseende framg år av fi g . 1. 

Visaren kan med förd el ut föras ordentlig t, -a 
att de n kan användas vid andra kalibreringar. 

-,Q,5mm 
---b.~~9'-; 

Fig. 1. Kalibre r ingsvis arens ut seende. 

Första etappelI. 

Första etappen vid kalibreringen är att jus

te ra in a lla s polar sa , att dera s lägs ta I!-c k"en s 

kommer alt inträffa vid sam ma ins tä llnin g av 

CD-meterns vridkondensator. Till della arbete 

räc ker det att ha en van lig r undradiomottaga

r e fö r frekvenser under 14 Mp! s med an en 

hjälpa nordnin g e rfordras för de högre frekv en

serna . Denna hjälpan ord ning utnyttjar man 

ock';;; till d en egentliga kalibreringen . 

Kalibreringen börjar med att mo ttagaren 

s tälle s in på exakt 14 Mp/ s (21,43 meter), vil

ket kan kontrolleras mo t den enge ls ka prov

s ignal som utsändes på 14 Mp/ s_ (Pä exakt 14 
Mp fi nns num era e n s tändig kalibrerin o';;sig 

nal frå n E ngland !) CD-metern s spole fö r om

rådet 7-14 Mp/ s isättes, och genom att vrida 

på CD-meterns vridkondensator bestämmer 
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Av C o Hedström, SM5AKQ 

I POPUL;m RADIO lir 9/ 19;"51 
beslu'cv förf, en amatörbyggd 
gl'id-<l ip-llIetel'. H lIl' denIla grill 
,lip-metei' eller GD-meter 
som man säg'er i amatörl,retsar 
- kalibreras behandlas närma
re i lIedanståellde arti!<eJ, som 
även innehåller några mera all
männa alldsningar föl' frel,
vensl<alibl·eriJlg. 

man, var 7 Mp/ s erhålles (osc illa to rn s andra 

ton avlyssnas) _ D e t troliga är, att vrid konden

sa torn måste, ridas ut något tio ta l grader frå n 

fullt invrid e t läge . Detta indikerar. att spolen 

är för s tor . Dess induktans mas te allt så mins

ka s genom atl man antingen »sprider» var ve n 

eller genom att man tar av varv, ell i taget 

tills 7 :'IIpi s e rhåll e~ , då vridkondensatorn är 

ill-täll d 3 il 4 o fnin maximi kapac i tans. På 
grund av a lt frek ve nsen påverkas något av pap 

persua kelitröre t, som skyddar lindninge n, bör 

kalibreringen ske med detta rör påsatt. 

Sedan man fåll 7 Mpls vid önskad punkt på 

; kalan, omställes CD-metern till 14 NIp/ s , så 

alt gr undtonen på 14 ;'IIp/ s kommer in i mot

tal!aren_ ?lian erh åller på detta säll kontroll 

pa att a" s tämnings förhållandet ä r det rälla, 

d vs. na got st örre än 2: 1. Se upp med spegel

fr ekvenserna i mottagaren, de kan leda t ill all 

deles felaktiga r esultat t 

Sedan 7 och 14 Mp/ s lokalise rats , fix e ra r 

St~'cldista : 

Rör: ECH 21, 6K8 o.d. Oscillator 


kre tsens data: 


l Mp/s: 


L =LV-oscillatorspole från BC ap

l 

parat, ca 390 ,uH. 
L = å terkopplin gslindning på do.2 

L 
l 

och L
2 

Lex_ Palmblads typ 

D/ POL 

el = Utprovas, förf. an vä nde 210 pf_ 

200 kp/ s: 

L =LV-spole för antenn steget ca
l 

2100 !'H_ 


=koppJingsspole på do.
L2 
L l och L 2 Lex. Palmblad s typ 

D / PHF 1. 
C

l 
=ca 400 pF, utprovas. 

Illan s kyd dsröre l med någ ra droppar cellulosa

Jim , och de två funn a frekvenserna markeras 

med fina s treck av en mjuk blyert s. Den högre 

frek ve nse n (11 !lIp! " allt så skall hamna ca 

10 il 12 grader från fullt urv rid en kondensa tor 

för all öve rlappningen ska ll bli tillfredss täl

lande. 

Sam ma förfarande som ovan upprepas där

eft e r med spo len för 3,5-7,5 ?\'Ip / s m ed de n 

skillnad en a lt man ställe r mo ttagare n på 7 
;'IIp!s och lyssnar till CD-osc illatorns andra 

ton vid 3,5 NIp h och till grundtonen vid 7 
;'lI p,' ., Moltagaren s kall alltså vara ins tä lld p å 

7 i\'lp/s he la tiden_ Även för s pol en för 1,75
3,5 Mp/s utn yttjas CD-osc illatorn s övertoner , 

varfö r mottaga ren ej i detta fall behöve r rub

bas från 7 i\Ip/s. 

Som redan påpekats, bör man under trim 

nin gsarbe tet s träva efter a ll få r es pektive spo 

lars läg .- ta fre kvens vid samma inställ ning av 

\'fidko nd ensatorn i GD-metern, vi lket avsevärt 

underl ättar de n följand e kalibreringen_ I fö

regaen de artikel und erströk förf" att de an

g ivna spoldata endast gällde modellappa rat en. 

g rund av olikheter i mekanisk uppbyggnad, 

eller d ärför att andra komponenter än i mo

d pllap paraten kommit till användning. Lika

ledes kan olikh e ter i spolarn as egenkapac itan

ser m edföra avvikelser från det v id 7 Mp / s-spo

len funna avs tämnings förhållandeL Dessa 

olikheter göra sig huvudsakligen gällande pa 

frekven ser lägre än 7 Mpi s, medan på de högre 

frek venserna knappast någon in ve rkan av oli

ka egenkapac itanser ·kan iakllagas, 

Fig. 2_ Principschema för hjälposc illator och 
övertonsdetektor för noggrann kalibrering av 
CD-mete rn. 

+ + IU[ - i50 V 

l St 
(lOO KSL) 



För att kO'mma åt trimpunkter på spolarna 

för 14--31 Mp/s och högre, vilka frekvenser 

vanligen ej kunna tas emot på rundradioappa

rater, kan man an,ända en tillfällig uppställ

ning enligt fig. 2. Ett blandarrör t.ex . ECH 21 

elle r 6K8 uppkoppjas som fig. visar och an

slutes till en väl filtrerad anodsp än nin gskälla 

om 100 ä 250 vojt. Till .blandarrörets s ignal

galler anslut es en antennstump, som föres i 

närhe ten av GO-meterns svängningskrets_ Os

cillatO'rsektiO'nen i blandarröret anslutes till en 

svängningskrets sO'm kan avstämmas till 14 

}Ip/ s . Svängningskretsens trimrner inställes så 

att frekvensen blir exak t 14 Mp/ s (An vänd 

7-14 Mp/s sPO'len på 14- Mp/ s eller lyssna på 

interferen stO'n i mO'ttagaren). AnO'rdningen är 

mycket känslig för överto-ner från oscillator

sektiO'nen O'ch åttO'nde övertO'nen av 14 Mp/ s, 

112 Mp/ s, kan lätt uppfattas sO' m en interfe

renstO'n i hörtelefO'nen. 

Med hjälpanO'rdningen kan återstående SPO'

lar lätt trimmas. Emedan UKV-sPO'len med sä

kerllel ej kO'mmer att ge samma frekvensO'm

råde sO'm i mO'dellapparaten, bör man emeller

tid ej lita på hjälp scillatO'rn, förrän man med 

Lecher-trådar fast ställt några säkra punkter 

på skalan till detta frekvensO'mråde. (Se ne
dan.) 

.Filllm liln-ering_ 

Sedan samtliga spolar färdigtrimmats och 

skyddsröret fixerats vidtar fin kalibreringen. 

Skalan har efter trimningen tO'l v kalibrerade 

punkter O'ch ett ut seende sO'm antydes i Tig. 4. 

De tolv punkterna fördela sig med två på 

varje O'mråde utom på det högsta, sO'm med 

förd el behandlas för sig. Punkterna mO'tsvara 

enligt det föregående ska lornas lägsta frekvens 

O'ch dubbla denna frekvens . 

Finkalibreringen går nu ut på alt kO'm

plettera graderingen mellan gränspunkterna. 

Avstämn ingskretscll ihjäl poscilla torn u tby tes 

mO't en , som svänger på exakt l iVlp/ s. Fre

kven5en l Mp/ s kan intrimmas med hjälp av 

de båda inkalibrerade punkterna 7 och 14 

\lIp/ s. GO-metern ställes på 7 Mp/ s och in

terferenstonen avlysonas i hÖrtelefO'nen. Mellan 

7 Mp/ s O'ch 14 Mp/s delstrecken skall , då 

hjälpO'scillatO'rns frekvens är exakt l Mp/ s, hö

ras sex interferenstO'ner, nämligen vid varje 

hel Mp/ s - 8,9 . .. 13 r.'lp/ s, då GO-metern 

vrides från 7 till 14 M p/ s. Samtliga frekvens

ornråden kan alltså för s.es med delstreck för 

varje hel Mp/ s med detta arrangemang. De 

högre frekvensområdena kalibreras dock lämp

ligast först med en hjälpO'scillatO'rfrekvens på 

10 Mp/ s, sii att man så all säga får O'riente

ringspunkter på varje band, innan detaljerna 

av kalibreringen inritas, detta icke minst med 

hämyn till att man annars lätt hO'Ppar över 

någO't av de O'mkring 100 iVlp /s och högre rätt 

svaga pipen från l !VIp/ s-O'scillatO'rn och då 

riskerar att kO'mma alldeles fel med gradering-

Fig. 3. :'I1odellapparatens 
skala. 

Fig. 4. Efter sPO'ltrimningen, 
första etappen, har skalan 
ungefär delta utseende. 

T 

en. 10 'VIp / s-kre tsen kan va ra densamma sO'm 

för 14 _Wp/s, O'm en lämplig kapacitans (C
j

) 

tillkO'Pplas_ 

Efter det all l Mp-punkterna fastställts 

på de lägre O'mrådena kan man använda en 

svängningskrets på 200 kp/ s i hjälpO'scillatO'rn 

O'ch får på så sätt punkter för varje två hund

rade kp/ s upp till cirka 30 Mp / s. Om man ej 

avser all använda GO-metern för mera O'm

fallande arbete över 30 MpJs, räcker der O'f

tast med att markera hela Mp/ s över denna 

frekvens. 

Efter hand sO'm kalibreringen fO'rtskrider, 

O'ch man får fram flera punkter på skalO'rn a 

framträder värdet av att samtliga sPO'lar ut gå 

från en viss inställnin g av vridkO'ndensatorn. 

Pä fO'tografiet av den färdiga skalan, fig. 3, 

kan man Lex. se att frekvenserna 2, 4, 8 och 

16 (samt givetvis även 32) Mp/s kO'mma all 

inträffa vid samma in ställ ning av visaren. Det

ta är givetvis förhållandet för alla frekvenser. 

Detta förhållande ger en möjlighet att exem

pelvis markera 100 kp/ s-punkter på 1,75-3,5 

;vrp/s O'mrådet genO'm att ställa in på 200 kp / s

punkterna på 3,5-7,5 Mp/ s-O'mrådet. Inställ

ningen för 3,6 Mp/ s ger alltså även anvisning 

O'm var 1,8 Mp/s markeras. Den O'likhet i SPO'

larnas egenkapacitans, sO'm tidigare O'mtalats, 

medför dO'ck, att della ej håller s treck exakt, 

men man får i alla fall en möjlighet att kO'lla

tiO'nera att de punkter, sO'm ut sä ttas, komma 

på rimligt ställe på skalorna. 

Den minsta delning man kan göra på skalO'r

na berO'r del s på skallängden (ma n hör ej ha 

mindre avstånd än ca l mm mellan delstrec

ken) O'ch dels på den grad av nO'ggrannhet, man 

anser erfO'rderlig. För amatörbl'uk räcker det 

mer än vä l, om man sy ftar in 100 kp ,' s -punk

tema sO'm O'van antytts. KO'ntrO'll att de ham

na rätt kan man ju få, genom att andra tO'nen 

skiall ge en 200 kp /s-pu nkt. I mO'd ellapparaten 

har LO'.m. 50 kp /s delning på detta säll kunnat 

erhållas pil. vissa delar av de lägsta frekvens

områdena. 

Oipnrl Oipnr2 

Fig. 5. Kalibrering med hjälp av Lecher-trådar. 

Tab. 1. Sambandet mellan l O'ch ekv. (1) 

I i l 
(Mp/s ) (m) (]VIp/s) (m) 

100 1,5000 200 0,7500 
no 1,3636 210 0,7142 
120 1,2500 220 0,6818 
1.30 1,1538 230 0,6522 
140 1,0714 240 0,6250 
150 1,0000 250 0,6000 
160 0.9375 260 0,5769 
170 0,8824 270 0,5556 
180 0,8.333 280 0,5.357 
190 0,7895 290 0,5172 

300 0,5000 
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CI{Y-spolens Imlibrering, 

Sedan kalibreringen en l ig t man utförts å te r

s tår att g rade ra skalan till eld högsta frekvens

området. Lech c r- trådarna, som erfordras här

till, kan med fördel g;;ra" av två l mm grova, 

fört cnnta koppartrå dar a l' m in st 3 och helst 4 
me ter; län gd _ De upp"pä nna" parallellt på ett 

avst nd av omkring 5 cm fr ä n I"arandra, I lin

jens ena ända an.lute,; pn koppling ~sl i n gn, ~om 

bringas i närhe ten al- t KV-, polen. Da en plå t

strimla , sonl kortsluter de håda ledarn a, föres 

längs med dem, kommer pa bestämd int E' r

I all GD-l11 ctp rns instrument att indike ra r('so

nans. A v"tandet i meter mellan två på var

andra följande gallerströmsminima ger då in

"trumente ts f rch-e ns enligt fo rm eln: 

j= 1501 (1) 
(Mp/ s) (m) 

Amatörerna och 21 Mp-handet 


D en l maj i år fick de amer ikan ska amatörer

na tiIl stiind att arb l'l u pa det e nlig t Atlantic

City-konfe rensen 1947 för amatörtrafik rest'r

"erade bandet 21-21,45 Mp/ s. Danmarks ama

törer fick vid samma tidpunkt sätta igång på 

det nya bandet. 

'\lär skall vara amatörer få komma i«ang på 

21 lvlp-bandet? T elegra fs t yrelsens radiobynl 

uppl y.er på förfrågan, att man inte har för 

a sikt att öppna detta band för amatörtrafik 

inom den närmaste framtiden_ 

Or9aken till detta clrö jsmal är S\ 'llr att för

s tiL iserligen skall övc rl\a ngen till Atlantic 

eil) -planen "ke succC'ss ivt fram till 1955, men 

de frekvense r, det här rör sig om, torde icke 

va ra så upptagna av andra svenska tjänster , att 

det är nödvändigt att skjuta på saken till sista 

stund_ Att vi skulle riskera att stö ra interna

tionella tjäns ter d ler tjäni't e r inom andra l än

der, om våra amatörer finge arbeta på bande t 

i fr- ga, är knappast en förklaring som håller. 

Hur kan i så fall danskarna ta ansvaret för att 

redan nu ~Iäppa lö" sina amatörer där? 

-AKQ 

Den längd, som på detta sätt mäte. , är lika 

med hah'a v6g1ängden. Anordningen av ort. he

la skissera,; i {ig , 5. För att undl"'ika uträk

ning av de vikt igare av . tanden åt rges i vid

st ende tabell storl eken al' I för frekven >e r 

mellan 100 och 300 }[p ' s, 

~[ed Lecher- tr darnas hjäl lJ lokali.erao ett 

par tr~ punkter på hög, ta (rekvensområdet, 

vareft er man kan använda hjälposcillatorn 

med e n opole som ger 10 :\I pjs för att lokali

sera ilter stående 10 Mpls-punkter. Skalan till

låter även utsättande av l Mpl s delotreck, men 

des,a höga övertoner från hj älposcillatorn är 

I'anligen så , I'uga att de endast med svårighet 

kan lokalisera :; ovanför ca 120 :\Ip / s. 

När alla opalarna kalibrerats, lossar man 

Jf~n uppritad," skalan fran apparaten och ren

ritar den i tu,sch. Den re nrit ade skalan fäste s 

på sin plat~, cellu loiJskydd et anbringu, och 

kalibrering 'visaren ersätteo med en cirkulär 

ce lluloidski l' a som förc " tI'_ med en tuschf ) lid 

rits. Härmed är in strumentet färdigt för a n
vä ndning. 

Elektronkopplad 

Colpitts-oscillator 


Enligt den danska tidskriften »Radio Ekko» 

användes i några kortvågiöälldare från Marco. 

ni Te legraph Ca en ny variant av Colpitts-os

cillatorn som styroscillator. I den nya osc illa

torn ligger svängningskret .en mellan st yr- och 

skärmgaller i en pentod, Styrspänningen utta

ges från rörets anodkrets, som är avstä md och 

påföres ett buffertrör, som bör arbe ta utan gal 
lerström . 

Principschema för oscillatorn visas i fig , L 

22:10 

Som fra m"år av detta illgå r det i såväl skärm

gallerkrets som anod kn' ls HF-drol>slar ( DRl' 
DR ) och anodmw;tånrl (R

l 
, R ), För att uppo 2 

nå ~n elektrostatisk av~kärmn ing mel1an o' cil

lator och anod krels ligger brom' gallret pli en 

spännin g, som ligger mi l t emellan anod- och 

skärmgallerspänningen. Lämplig bromsgaller

spänning inställes med hjälp al' potentiome

tern R 3. 

En fördel med denna uppställning ä r - lik

som vid alla ECO-oscillatore r - att frekven s

ändringar pä grund av varierande anod- resp. 

skärmguJlerspänning är motsatt riktad ,', "å att 

man, när man e n gång har funnit d e ri kl iga 

spänningarna på anod, "känngaller och Lroms

ga ller, kan låta oscillatorn arbeta utan nät

spänni ng-stabilisering eller i I'arje fall mycket 

enkel form av stabi lisering, 

»Radio Ekko» har provat kopplingen och har 

funnit, att den erbjuder vi -a fördelar. En av 

UT 

Fig. 1. Principschema föl' elektronkoppJad Col
pi tts-oscillator, 

des!'u fördelar är, att katoden ligge r på jord

potential, och vidare slipper man ifrån nagot 

uttag på svängningskrelsen . .\-Ied e tt EF42 saln 

osc illator och ett annat EF42 som buffert rör 

visad e det sig, att frekvensförskjutningen, när 

anodkre tsen i buffertsteget avstämdes, var yt 

terst ringa. 

Vid de av » Radio Ekko» utförda proven an

vändes som 3vstämningskonden sator en 2

ga ngskonden sator (2 X SOO pFJ. Det befanns. 

alt ins tälln ingen av bromsgalle rspä nningen var 

av så ringa betyd else, att man utan vidare kun

de lägga bromsgallret till jord, i\{ed 250 V 

anodspänning och med R j =50 kohm samt R 2 
på 10 kohm erhöll s stabila svängningar. Galler

läckan R4 I'ar härvid på 20 kohm och drossel

spolen i skärmgallret kunde undvaras_ D etta 

gav visserligen Jitet lnindre utgångsspänning 

men fullt tillräcklig för utstyrning av efter

följand e buffertstl'g. 

+ + 

t--+----j ~ UT 

Fig. 2. Förenklat schema för elektronkopplad 
Col pi t ts-oscillator. 

http:sv�ngningskret.en
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FÖR AMATÖRBYGGARE 

Mikrofon för gitarren 

Må.ngen gital'l'sllelande radio
amatör har säkert med sorg i 
hjärtat lämnat den affär, där 
han tänllt in!löpa en mi!,rofon 
föl' sin g·ita..r, sedan hau fåt.t 
höra )lriset på en sådan. Mell 
varför inte tmverlm den själv 
för en billig penuing? 

I det recept på en gitarrmikrofon ~om 
",es i det följ ande ingur endast enklast 

tänkbara ingred ienser. Och ihopsättnin

gen är så enkel att praktiskt taget vem 

SOIll helst bör kunna gå i l,and med 

b\gget. 

Gitarnnikrof011en är avsedd ·att pla

ceras vid slutet av gripbrädet, strax un

der strängarna, j fr hg. 3; den bestär i 

princip aven permanent magnet kring 

Yilken en spole är applicerad. Då en 

"träng slå, an, påverkar denna magnet

fältet med en flödesändril1g i spolen som 

följd. Den härav uppkomna inducerade 

spänningen förs tärke5 sed an i en förstär

kare. Ev. kan man ansluta den direkt till 

Ilålmikrofonuttagen på en rundradio

mottagare, men det är inte säkert, att 

mikrofonens utgångsspänning räcker till 
för att ge tillräcklig volym. Man får då 

koppla in en se arat mikrofonförstärka

r,' före nålmikrofonuttagen. 

F ör att återga till den praktiska sidan 

a\- saken , så kom anskaffandet av per-

f il!' . 4. M,i,singh,jljet för mikrofonen klippes 
ur lämplig mä<,ingplåt på det ~ätt som antyd es 
i denna figur. 

manentmagneten att vålla förf. en del 

huvudbry. Denna måste nämligen vara 

polariser,ad som hg. 1 visar. Höjden (h) 

på magneten skall vara så avpassad, att 

den kan ställas på högkant mellan strän

gar och lock ut·an att dc~sa vid anslag 

komma att beröra magneten (jfr fig. 2). 

Längden (1) bör med någ ra millimeter 

över.:krida gripbrädets brede!. 

:vIagnetproblernet löses på följ ande 

sätt. En flat fil av lämplig höjd kapas av 

till erforderlig längd. Filens bredd är ej 

så kritisk, 3-4 mm ger tillräcklig area 

åt magneten. Denna magnetiseras med 

tillhjälp ,aven kraftig elektromagnet. 

Spolen kring magneten lindas på en 

ca 3 cm bred bobin (fig. 1) med en tråd, 

vars tjocklek motsvarar den som finns i 

våra högohmiga hörlurar. Lindningen 

skall anbringas på magneten som visas 

i fig. 2. Stort varvtal·bör eftersträvas för 

att utgångsspänningen skall bli stOl'. 

Systemet är nu klart för skärmning. 

Skärmen, som sk,all bestå aven rektan

gulär låda, passande magnetsy5temet, 

tillklippes av 0,2 mm mässingsplåt (jfr 

fig. 3 och 5). Anslutning till mikrofonen 

kan ordnas som fi .,.. 2 visar. 

Några mått har ej utsatts, utan dessa 

får anpassas efter den gitarr, på vilken 

man skall anbringa mikrofonen. 

/ 

-4mrn 

/-5pole 


Fig. 1. (Övers t.) I mikrof0nen ingå r en fil, 50111 


skall magnet iseras på tvären. 

( -nderst.) Omkring filen anbringas en ,pole, 

som förses med ett stort antal varv. 


5tr~ ng r 

Fig. 2. (Överst.) Filen j ämte spolen anbringas 

inom ett hölje av mä, s ing, som fungerar som 

skärm. En skärmad kabel anslutes till spolen. 

vars ena pol är jordad. 

(Underst.) Mikrofonen anbringas under gitar

rens strängar. Vibpationen i strängarna föränd· 

rar magnetfälte t, så att motsvarande elektriska 

svängningar uppstår. 


Fig. 3. Den färdiga mä~singkåpan 
med magnet och spole skruvas fast 
på gitarrens gripbräda. 

Gitarren sedd från sidan 
~------------~------------~------------~ 

o 
--------------~-----------" 
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Enhets chassiet 

bra sak för amatörbyggare 


De f1 c;;.ta amatörer. ~om roar sig med atl byg 

ga och prova olika radiokon struklioner. det m å 

vara fråga om mottagare , sändare ,-lin mät

in , trument, har säkert ofta önskat , att de t skul 

l, · vara lättare att komma över lämpliga c ha s

s ier. Visserligen är de t inte omöj ligt fö .. e n 

amatör att tilh'e rka rit hygglig t chass ie, m e n 

man kommer inte ifra n, att det har sina sidor 

att bocka till ett cha,s ie och borra upp erfor

derliga hål. Att låta en verkstad göra arbetet 

går ju för sig, men sär ,.kilt billigt blir del ju 

inte. 

En anllan önskedröm, som många amalörer 

närt, är välochå att dCI skulle vara möjligt 

alt utnyttja cha,,,ierna bättre pa "H sä tt , att när 

man tröttnat pa en konstruktion och river bort 

komponenterna på ett chass ie, skulle man kun

na använda det gamla eha 'siet även för andra 

konstruktioner. Hur många amatörer har inte 

gamla chassier liggande till inge n nylIa helt 

enkelt därför, att hål och målt inte pas,a r till 

de nya konstruktionerna. 

Det är för att hjälpa amatörerna till rätta i 

dessa avseenden, som en ~v en~k firma ]an ::era t 

en ny typ av chassie för amatörer, d et s. k. ».- n

het schassie t» . Detta chassie är uppbyggl av e tt 

POPl:LÄJ{ RADIO I)resentel'al' 
här t'n säked myd<et , 'äl110m
men nyhet fÖl' amat.öl'byggal'e: 
ett thassie som kan plodws 
ihop av mil1[lre enheter till ett 
ehassie av godtycldi~ storJel, 
O('h avsedd för gorlt~'ckliga rör
t~'Iler, Även för experimentupp
IWllplillgar på laboratorier bÖl' 
dessa chassier vara till god 
nytta, 

a ntal enheter, som lätt kan skruvas ihop till 

kompletta chassier av önskad ,torlek. Samtlig;a 

enhe ter är färdigborrade och man slipper där 

för ifrån allt borrningsarbete utom i d e fall , 

man bar instrum en l ell er ~ka lor på frontpa

nelen. 

lt5eendet a,· de olika c ha.o,icn he terna fram

går a" fotografierna i fig. l , 2 och 3. Stomm en 

utgöres (jfr fig . 4) a,· ett lit e l u-format cha,

s i .. (EC-l) mr d hål uppborrade för fyra rör

hallare avo ..d da för rör av oktaltyp. De upp

borrade hale n kan emdlert id användas för 

andra rörhaJlare eller helt enkelt I,ickas igen . 
genom atl man kan an]Jfi nga tillsatsen heter 

ö' er el,.. ursprungliga h ii len (EC-IO, E C- IR , 

Ee,IN, EC-L\f, jfr fig. 4) . .vlan kan sålunda 

ef ler hehov am'ända sig av oktalrör, rimlock

rör ell er miniatyrrör. Elt byte av rör av annan 

typ blir därför mycket enkel ; man byter helt 

en kelt ut en rörhåJlarplatta mo t en med andra 

dimensioner på hålet för rörhållaren. 

.vIan kan ock",; - i de fall man önskar stör

re cha ss ier _. f!,odtyck ligt foga ihop flera en

hrl.ochass ier. llopfog ningen sker med skrnv 

och mutter, och man kan öka chassiet både på 

längden med utnyttjande av "n liten platta. 

EC-ll, oc h djupe t såsom antyd"s i fig. 4 och 5. 

Fig . L Cha ",ie upp
hV~ n" l av enhete rna 
E'C--l , EC-2, EC-12, 
, amt EC-IR, EC-IM 
och EC,IO. 

Fig. 2. Chassie upp
byggt av enheterna 
EC-I , EC-2, EC-12, 
EC-IR, EC-lJ\I, EC
10 samt EC-ll. Ytter
ligare ett chassie EC
l kan givetvi s tillfo
gas här. 
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Fig. 3. Nå"Ta brickor a\ -,·rlela för 01 ika typer 
a' rörhållare. Jfr fig. 4. 

De hopfogad e chass ierna få r fullt tillfr"d,; äl
la nde mekanisk ,ty ,het. 

T vå olika paneltyper in gå r i serien, dels en 

- ll13lare (EC-2 ), 21. cm bred , och del s en 39 

cm bred , ( EC-3). l··ör at t ge frontpHJl elen er

forderlig mekanisk Habi lit et kan en särAilcl 

st räva, EC-12, anb ringas mdJan crlassie och 

panel, vilket ge r konstruktionen mycket hög 

grad av s tabilit "I. 

De nya enh e t sc ha~s ierna förefall er att vara 

",i l genomtänkta. och då det bör vara en s lor 

förel..! för amati,rhygp:aren att slippa ifrån allt 

c ha,,, iearhete. koniITlPr POPULÄR RADIO i 

fo rtsättningen att prc;e ntera en del komtruk 

tioner monte rad " pu d e,; ~ a ,· nhe tsc hass ier. Där

med hi,r e tt gammalt prohlem [ör ama törl" rn as 

del: cha ss iep rohl," l P!, vara ur världen ! 

50-L 
EC-l 

EC-2 
or- O oo 

I 
180 
I 

l 
o o oo o o o o o oo 

o o o o o 
o 

o o o o 

210 ~ 390 


Ee-1O EC-Rl EC-IN EC-1M Ee-n 

o o o o o oD L8J ~ 19] (:J 

Fil', . 4. De olika cha.,; ieenhe terna. 

E( -3 
\ 

C-I 

Fig,..5. T vå exelllpt'1 på hur enheterna kan kombinerao til lchubier a\' önskad storl ek_ 

B yggnadsbeskrivningar 
för nybörjare 

Del har fr å n olika håll framfört s önskemal om, 

a tt POPlJLf\ R R .\DIO ,kulle innehalla äve n 

en del "nklar<' -hyggnadsbt' okrivn inga r, avsedda 

för n)'börjare. De t har pJ pe kat s, att de t .tän

dig t växer upp en ny grnera tion av radioint res

se rade amatörer, so m ön ,k ar - och behöver 

handlednin g i mera elementära saker. 

Det är för atl tillmötesgå dessa önskemål 

30 m POPULj\ R RADIO nu kommer a tt in tro

unc era en ny typ av artikla r i tidningen nä m

li ~t'n en serie kons trukti onsbeskrivnin gar , av

sedda för nybörjare. Början göres i nästa nr, 

där ett enkelt nät aggrega t kOlllmer alt bc~k r i 

\' as. Det är avse tt a tt lev ' re ra anod- och glöd 

spiinning liU et t an tal olika en hete r, mottagare, tpr komJllt'r att byg~a< "PP på s.k. enhetschao

[örstärkare och mätins trument , som kom mer , ier, som närmare p l't",ent eras på annan plal . i 

a tt heskri \'as i kOlll1ll 3nde. nr. Sa mtliga cippara- della nr. 

Dell a anodspänllin g:saggre
gat , uppbyggt på e tt (' n hets 
chass ie, kommer att be"kri
vas i nästa nr av POPUr.,{R 
RADIO. Beskrivni ngen som 
är upplagd föl' nybörjare 
kommer a tt ef terfölj as av en 
hel ser ie liknande beskriv 
ningar. 
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Vårn llisare är välkomna mf'd bidrag 
un d er denna. rubrIk: knepiK"n kopplingar 
och m ä tmetoder, lättlIlverkade detaljer, 
enk l .. och effpktlvil hJlil pmedel för 8er
vice o"b felsökning etc. \'nrJe Infört bl
dro.e- honoreras med kr. :5: - . 

GALLERSPANNINGSLIKRIKTARE 

Schemat visar en gallerförspiinnin gslikriklarc 

som undertecknad använder till en förstärkare 

med 2 st. 6A5G i mottakt. Transformatorn i 
schemat är en rin glednings lransformator, 130m 

matas bakväge n :;.1 att säga. Den skall ha 3--8 
'Olt på primärsidan och 130 volt på sekundär

sidan. Den önskade spänningen inställes med 

motståndet på 50 ohm. 

III 

25- 'Da 
h2. 

'-,.-'+ fUV 

Motståndet R är till för att skydda 6H6 vid 

eventuell »kortis» mellan plus och minus och 

får dimensioneras därefter. 

6,3 volt I ages från befintlig glödslrömslind

ning i för;tärbren. Har sluLrören sär-kikl 

glödströmslindning, kan den lämpligen använ

das. 

(Holger Norberg) 

GLIMLAMPOR INDIKERAR SMALT 
SAKRING 

För att underlätta utbyte av säkringar kan 

glimlampor kopplas till säkringar på nätsidan 

aven apparat. Se fig. Om lamporna lyser är 

säkringarna hela, men om en lampa slocknat, 

vet man vil ke~ l säkring som smält. Man be-

Nätsp. IliE 

Nörsp. 

höver således ej ödsla tid med att borttaga 

säkringarna för att se, om de sa är hela eller 

trasiga. Lamporna placeras på synligt ställe i 

26:10 

närheten av resp. säkringar. Fig. l visar kopp

lin ge n, då säkring användes enbart i en nät

ti ll edning, och fig. 2, då säkringar an v,indcs i 

bild" branscherna. (C. H.) 

HÅLLARE FÖR SLADDAR 


För alt slippa ha sladdar i oordnin g i en låda, 


kan man tillverka följande enkla , ak: ( se f ig.J. 


70 

- 4 
SIaddar av samma längd hängas lämpligen J 

samma spar. Anordningen sparar mycket ut

rymme och sladdarna bli lätt åtkomliga. Den 

skruvas fast i hord"kanten. (~'11) 

iHARKNING A V RÖR O. D. 


Om man vill märka ett rör, vars beteckning 


försvunnit, är följande sätt bra: man skri


ver beteckningen på en pappersbit, oom se


dan fästes med en bit gen,"nskinli.", tape på 


röret_ Tue. 


.FöRVARI~G AV FINSA.KRINGAR 


Förvaring a\' glassäkringar (finsäkringar J kan 


lämpligen ske i anordning enligt fig. en trä


skiva med hål. Djupet på li akn bör vara unge


fär hälften av säkringarnas längd och hålens 


100 200 0,5 

• • 
~
• 
o~ 

•
mA mA A 

l, • • • • 
diameter något större än säkrin garnas. Varje 

rad markcra , med den ~t römstyrka, som an

gi"es pa säkringarna. P å sa sätt får man god 

översikt oeh kan lätt få tag pa öm·kad säkring. 

(S) 

LINDNING A V TRANSFORi\'IATORER 

lla man lindar en transformator, bör man 

inte linda tråden ända ut till babinens gav

lar, eftersom översla~ lätt kan uppstå. Varje 

lager kan därför utfylh s med sytråd eller 

något liknande. 

K-E. 

Under rubriken Rudioindustrins n ~i _ 
heter införes uppgifter från tillverkare 
oth inlporlörer om nyheter, s6m av 
foretagen introduceras på marknaden . 

MXNGI'OLIG.-\. KONTAKTDON 

fJl cssey Ca Lid, llford, England, har introdu

cerat kontaktdon huvudsakligen avsedda l (i r 
fälttelefoner eller för anläggningar med st ön , 

a n tal linjer. Kontaktdonen, \"ar, utseen dt' 

f ramga r av h g. till verkas i enheter för 20, 3l1. 

40, 60 och 80 kontakter. 

»:\.MATöRDETALJER.» 

ELFA, Radio och Television., Stockholm hdr 

introdu (Tra t en ." kula, lämpl ig för amatörbvg

gare. Skalan är försedd med tv ii vi sare, larige 

nom mycket noggrann inställning är möjlig. 

Då , kalan är för~ f·dd med utrymme för egna 

anteckningar, bör den vara mycket lämplig för 

amatörbruk. 

E n annan trevli g detalj är en lvagang., koll

d " n ato r, [örst,dd ll'red ett snäckdrev' som möj

liggijr manövrering från sidan, vilket i nlånga 

fall kan \!a r a lämpligt. 

Bland övriga nyh eter från ELFA märks en 

del enheter, avsedda för skald rev_ Med d", oa 

detaljer kan amatören lätt bygga ihop en PIl 

kel och billig mikro skala. 



Philil)s säljer Xorma-inst,rument 

Svenska AB Philips meddela r att företaget 

från lnslrumenlaktiebolaget P G AnnelI & Co 
över tagit ensamför sä ljningen för Sverige av 

mätinstrument fr ån den österrikiska !Vorma 
Fabrik Elektrischcr M essgeräte G. m. b. H. 

l"ndcr denna rubrik införes svar på. 

fcklliHka frågor uv mera allmänt jn

tresse som beh'lndlats av POPULÄR 
RADIO:s Friigeuyrå. Grunda"giften 
för nulitande n,' FrägelJyriin är kronor 
2: -. För utredningar, som kräver 
mera omfl:tttande arbete, utgår arvode 
C'IIHgt 8~ir~kihl taxa. Beloppet medde

la.s den fl'~gallde fijre bp6\'arandet. 

Fråga: 

Jag sysslar såsom hobby sedan min tid inom 
radiobranschen med inspelning av gram
mofomkivor, och tillverkar därvid skivorna 
själv, men har även inköpt såväl svenska som 
amerikanska skivor. De senare har visat sig 
vara de bästa och synas vara sprutade med 
en lackblandning av mycket god kvalitet. De 
skivor jag tillverkat har skett efter doppnings
metoden och har jag därvid, efter många 
misslyckanden, dock lyckats framställa skivor 
på såväl kartong som med metall som under
lag, som är relativt hyggliga. Emellertid har 
det varit omöjligt att få tag på en lack av 
den höga kvalitet som jag skulle önska. J ag 
tillåter mig därför fråga om ni kan ~e mig 
elt recept på en prima lackblandning. Jag an
vänder f. n. en svart droppläck (cellulosa
lack) utspädd till lämplig konsistens, men 
har ej med denna blandning kunnat få det 
resultat, som jag önskar. Måhända är detta 
sä tt att framställa heminspelningsskivor för
åldrat och finns kanske numera plattrnate
riaI som är bättre? 

Tacksam för råd i här ifrågavarande av
seende. 

(Ernst SchörIing) 

Svar: 

Som inspel'lingslack kan man med accepta
belt resultat använda snart sagt varje i mark
naden förekommande cellulosalack, till vilket 
man ger en tillsats av S il 10 0/0 ricinolja. 

Bäst är dock alt använda ett Nicollack för 
grammofonskivor, som tillhandahålles av 
Dorch, Bäcksin & Co, Göteborg. Lackets sam
mansättning behåller firman som ell hemlig
het. 

Vad tekniken beträffande fram ställning av 
lackskivor beträffar, gäller det framför allt 
att ordna så att sliror undvikas utan att ski
van blir helt jämn. Vidare måste man i möj
ligaste m ' n undvika, alt damm hamnar på 
skivan under torkningen, som hör försiggå så 
jämnt som möjlig t i rumstempe ratur. 

Enklast fram. tälIes skivorna på underlag 
av kartong, lämpligen på tjock s. k. elfenbens
kartong. Med fördel kan skivorna härvid göras 

ensidiga. Karton gen, iII emellertid gärna slå 
s ip:, varför de fä rdiga skivorna bör förvaras 
u nder ett måttligt tr)'ck, varvid lämpligen s. k. 
kolapapper lägges mellan skikt en för att för
hindra att de klibbar ihop. 

Enär vanliga kartonger innehåller hartser 
etc., som snabbt förstör kvaliteten hos lacken, 
är det av största vikt att kartongerna impreg 
neras, innan de förses med lack. För detta 
ändamål kan med fördel en 2- 5 Ofo-ig gela
tinlösning (gelatinen uppmjukas i kallt vat
ten och upplöses härefter i varmt) användas, 
varvid de tillskurn a skivorna lämpligen dop
pas i lösningen och härefter upph ängas på 
tork. 

Torktiden för lacken bör väljas mycket 
lång. För Nicollack har man normalt att räk
na med en torktid av storleksordningen l må
nad för att nå bästa resultat. 

Lackeringen av kartongerna kan utföras 
genom strykning med pensel. H ärv id erfordras 
normalt 4 strykningar (utföres i olika rikt
ningar) med minst l dygns uppehåll mellan 
varje strykning. 

Med fördel kan man emellertid använda 
följande metod, som dock tyvärr har en viss 
tendens att ge slirbildning. 

En lämplig kva ntitet lack hälles direkt på 
den för en skiva tillskurna, kvadratiska kar
tongen. Skivan vickas härefter försiktigt i 
olika riktningar, så a tt lacken rinner ut i en 
cirkel, som tangerar sidorna i kartongen. 
Härefter upphänges kartongen lodrätt i ett 
hörn och lacken får avrinna i motsatt hörn 
via en blecktratt till en flaska . Även här er
fordras 4 lackeringar. Den avrunna lacken 
kan sedan användas för lackering av de- un
dersta skikten vid tillverkning av nya skivor. 

Fråga: 

Önskar schema för enkel provapparat för 
elektrolytkondensatorer. Har tillgång till 100 
volts batteri. 

Svar: 

I fig . visas principschemat för en enkel 
provapparat för provning av elektrolytkonden
sa torer. Genom att lägga en resistans R l på 
10 k ohm i serie med batteriet kommer ström
men genom mA-metern vid kortsluten kon
densator aldrig att överstiga 10 mA. Användes 

ett mycket känsligt mA-intrument bör ytter
ligare ett seriernotstånd R2 på 100 kQ jämte 
en nyckel inkopplas enligt schemat. Nyckeln 
nedtryckes vid mätningen. När nyckeln icke 
är nedtryckt blir strömmen vid kortsluten 
kondensator högst l mA. 

Seriemotståndet R j ger upphov till ett visst 
spänningsfall, vilket emellertid vid läck
ström> l mA är betydebelösl. 

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

Om Ni har alla 

delarna (1-13) 

av 

POPULÄR RADIO:s 
Radiolexikon 

bör Ni inte försumma att låta 

binda in dem i den eleganta 

inbindningspärm, som nu 

kan tillhandahållas, 

Priset är enda5l kronor 3:-


NOllDISK ROTOGItAVYR 

\.,----------------------------./ 
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2_kretslokalmottagare med 

Hitt utb)·tbara "plugg-In

spola.r", 4 rör, 5 perm.

magn. högtalare. Inbyggd 

ramnntenn, ~xtr[l ' ,nntennut

tag. Portabel. En mtt. 

Fram- och baksida lika. 

Allström . Storlek 22()X 16 X 

170 mm . 

Pr!. Kr. 110:-. 

\ 

l 
) 
•
O 

liten 

men förutsättningarna var också 

många. De två förnämsta var kvaliteten 

och priset. Piccolo har redan blh'it en 

storschIager. Över hela landet fortsätter 

den fantastisl,a succen. Se och hör den 

- Piccolo är en sensation och priset gör 

a)}paraten överkomlig fOr var och en. 

Finnes i ilera färger 

Fråga eiler den hos Er radiohandlare 

pA B c H A M I o N R A D I o 
Rörstrandsgatan 37, StocKholm Tel. 227820 (växel) 


Nordhemsgatan 62, Göteborg Tel. 124075 (växel) 


BOKRECENSIONER 

BECK, iV[ H W: Velo city·i\l/odulated Ther· 
mionic Tubes, Cambridge at the University 
Press, 1948, 175 s. 56 hg. Pris 13: 50. 

Förf. avser att ge dem som äro bekant a med 

radiotekniken fram till 1939 en generell bild 

av has tighetsmodulerade radiorör. Använd· 

ningsområdena för dessa rör behandlas icke. 

Kap. l ger en översikt över olika typer av 

hastigh~hmodulerade rör. i\-Ian får en god 

bild över utvec klingen. Kap. 2 behandlar r eso· 

natorer för de rektangulära och cylindriska 

fallen. För att kunna följa framställningen 

fordra s någon kännedom om Besse lfullktioner. 

An visnin gar givas för approximativ beräkning 

av re50nansfrekvens. En ingående matematisk 

behandl ing följer i kap..3. Förf. påpekar tyd· 

ligt "ad de approximationer som kunna göras 

innebära fysikaliskt. Kap. 4 inne hå ller en 

kortfattad redogörelse för spridnin g p.g.a. 

rymdladdning. 

H~I·förs tiirkare oen f.Te kven s·multiplikato· 

rer behandlas i kap. 5. Härvid beröres minsk· 

ning av modulation p.g.'l. r ymdladdning. Vida· 

re behandlas klystroner med 3 resonatorer. 

Sän;kill int ressant är ocksa avsnitlet om brus. 

Kap. 6 behandlar klystronen som oscillator. 

Ekvivalenta schemat diskuteras. I slute t av 

kapitlet g", trorc ti<ka kurvor för verkni ngs· 

grad och op timal löptic!svinkel som funktion 

av de t tröskelvärde ström men måste uppn å 

för alt förlusterna skall kunna övervinnas och 

Uy,tronerna börja oscillera. 

Kap. 7 hanJlar om teorien för refl exklystro· 

nen, rc flektorfältet, verknin ",9/frad och fre· 

henskontroll genom variation av rellektor· 

"pänningen. Synpunkter ges i kap. 8 på an· 

,ändning av hastig hetsmodulerade rör ~åsom 

blandare. Särskilt beha ndlas brusfrågan. Kap. 

9 behandlar b!.a. nysteresis i klystronen. 

I ka". 10 diskuteras lämpliga komponenter 

i rör av kl ystrontyp. Praktiska råd för akt ive· 

ring och konstruktiv utformning av e lektroder 

lämnas. Slu tli gpn i två appendix visas dels ett 

exem!,~l på hur en hö!!effckt , 2·resonator 

kl ys tron bör beräknas samt dels ger förf. en 

kort teori för vandringsvagröret. 

Doke n är i förhållande till sitt lilla format 

mycket innehållsrik. En del avsnitt tillhör icke 

den me, t lättlästa litteraturen på området, 

men boken är skriven aven erkä nd speciali st 

och e tt studium al' den är mycket givande. 

(Sigvard Tomner) 

WITTS, A T: The Superheterodyne 
Receiver, 208 s id. , 135 fig., Pitman & 
Sons Ltd. London 1950. Sjätte upp!. 
Pris 10 s. 6 d. 

Vid stud iet av olika radiotekniska problem på 
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Världens första kompletta serie 

för allström 

Vid de höga frekvenser, breda frekvensband och höga 

spänningar, som förekom-ma inom televisionstekniken, ställas 

på el ektronrörens konstrukt iva utförartde helt andra och större 

krav än vid normala rad iorör Philips till verkar därför en spe· 

c iel l rörserie, som står i särklass just för dessa ändamål och 

som dessutom är avsedd för TV-mot ta gare för al iström. Del ta 

innebär at t komple tta televis ionsmottagare med bild- och ljud· 

mottagare, högspänningsenhe ter och avlänkningsanordningar 

numera ku nna konstrueras för direkt drilt även från likst röms 

nät. De nY'J rören ha blivit en sto r framgång på vä rldsmark

naden och ti llverkas redan i så stora serier, a tt priserna ligga 

på samma nivå som för van lig a radiorör. Vår radioavdelning 

står gärna till tjänst med tekniska data och närmare upplys

ningar om dessa rör och ti llbehör. 

PHILIPS 


1 Bildröret MW 36-2" med gråg losskörm 


2 lo-kanalväljare med högfrekve nssteg och blandarrör fär 4 


tele'l isionska na ler 

3 LIkriktarröret PY 80, "booster"·diod och PY 82 tör l ikrik lning 

lo Dubbeltrioden ECC 81, oscillolor- och blondanör 

S Pentodell PL 81, slutrör för horisontolav ~ ä nkn i ng"n 

6 Duhbeldloden EB 91, bilddeteklor och likspönnmgsåterstö llare 

7 Pentoden PL 83, hildförslörKare 

8 Pentoden PL 82. slotförSfärkore 

9 Neod"n EO 80, FM-delekJor 

10 Högfrekvenspentoden EF 80. högfrekv nsförstärkare, 

blondarrör och mellanfrek\'ensförslä,karc 

11 Trlodpentoden ECL 80. mull ,vibrator o~h synk~"po rafo r m.m. 

12 Dioden EY SI. högspänningsl,kllklare 

13 AvlänJ,nlng.- och fokuserlng.enhet AT 1000101 
Radioavdelningen, SrockhollT' 6 

Tel. 340580, lör ri kssamlc;l 340680 lit Högspännings- och lInjeutgån!jstrans!onnalor AT 200D 
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\ 	 ett mera elementärt plan torde det vara till 

god hjälp att läsa flera fram ställningar avFör fackbiblioteket: samma ämne. Varje författare brukar angripa 
problemen på sitt eget sätt och man kan då 

Radioteknisk Årsbok 1952 ...... 12: erhålla en allsidigare belysning av hela pro
blemet, samtidigt som de principiellt viktigaRATHEISI: R- KECLIK-SCHRöDER: 

partierna framstår klarare.
Radiotelmisk l'ppslagsbol, (inb.) 26:

Ovanstående bok uppvisar intet nytt - an
Radiolyssnarens l.:ppslagsbok... 8:  mälaren finner tvärt om vissa partier ganska 
SVEDBERG: föråldrade. Trots detta får det som genomgås 
Om radiostörningar och hur en viss tyngd genom det något omständiga 
man bli.· ay meil dem . . :! : JO framställningssättet. Matematiska beräkningar 

Nya vå.glängdstabellen .. . -: " J undvikes sorgfälligt och en "vaghet är att icke 
något försök att ens antyda dimensioneringen

ANoO- SCHRöDBR: 

av olika detaljer i en mottagare göres.
Engelsk-svensk radiotelmisk 


ordlista .... . ........... . ... .. .. . . -! :  COH. 
WELSBY, V G: The Theory and Design

POPULÄR RADIO:s Radiolexi
oj Indactance Coils, MacDonald & Co,lwn del l-I:, (!lel l och 4 slut-


Hålda) .. del 1-- T l: ;,0 
 London 1950, 180 sid., 61 f ig., pris 18 s. 
» 8-· -11 :.!: Att konstruera en spole med given induktans 
» 12- 1::\ 2: JO 

innebär inga större svår igheter för en tränad 
STOCK~ [AX : ingenjör, om det rör sig om en avstämnings· 
Televisionst.eknik, del III 1 : ;jO spole eller en filterdrossel med järnkärna vars 

THCLIX: egenskaper äro någorlunda kända. Vanligen 
Grammofoninspelning l: JO måste mera experimentella metoder tillgripas, 

om spolen dessutom skall ha ett bestämt Q.HOLMGREl\: 


Kortvågsmot.t.ag·ning 2:  värde eller vara användbar inom större [rek· 
vensområden, och resultatet kan många gånger 

l'IORDISK ROTOGRAVYR ej motsvara nedlagd tid och kostnader. Ovan
Box 3221, Stockholm 3 nämnda bok ger en sammanfattning av de 

'-....--____________.1 egenskaper en induktans får på grund av sin 

TELEFUNKENS 


RESEFÖRSTÄRKARE 

En illealisk anläggning för orkestrar, 

talare o. s. v. 

Trots en uteffekt il\" endas t 3 '" iir denna anliiggning tillr,iC:klig


fi;r lo)mler upp till (JOOO ma. 'l'rn n~Jlorten1s i ,"äska med dimen


" ioner 220 X 220 X SOO mm oeJ) kan monterns llå några ~linuter. 


Data: 


l!'örs tiirka ring:tng 200 Q 


Lteffekt 3W 


Driftsp;i nning


Yikt 18 kg. 


PriH Kr. 98;3: - (;Herflir~iiljare E'rhtlila rabatt). 


Dh<kutera Edra E'lektroaku s ti ska problell\ Illed våra ingenjörer. 


Yi fö,·a alln ;;lng ..IV hi'gtalarnnliiggnin gnr . 


o 00 

SVENSKA AB TRADLOS TELEGRAFI 
Tel. 232005 	 Stockholm 32 

utfo rmn ing. Både »luft»·spolar och spolar med 
kärna av magnetiskt material undersökas, och 
metoder att med tekniskt användbar nog

grannhet förutbestämma deras egenskaper an
visas. En svårighet vid konstruktionen av in· 
duktanser är det stora antal variabler som 
påverkar det slutl iga resultatet och de metoder 
som genomgås leda måhända ej till önskat 

resultat vid första försöket men beräkningarna 
ge även god vägledning i vilken riktning modi· 
fikationer skola göras för att få önskat resultat. 

Framställningen är på det hela taget fullt 
konsekvent, och med undantag av ett flertal 

tryckfel, både i texten och den matematiska 
behandlingen, kan boken anses vara ett vär

defull t nummer i varje fackbibliotek. Den kan 
även med fördel läsas av studerande med till
räckliga matematiska förkunskaper, även om 
den för deLLa ändamål i allt för hög grad 
saknar hänvisn ingar till källor och andra 

framställningar av problemen. COH. 

VESTER LID V: AmatiJrradio popldrert 

tork/arat, 228 sid., 108 fig., H. Aschehoug 

& Co, Oslo 1949. 

En bok om radio på något nordisk språk väc· 
ker alltid intresse. Denna gång är det en 
norsk sändaramatör, som står som författare 

till en Irevlig volym. Med verklig »amateur 

spirit» angriper förfaLLaren sitt ämne och lyc· 
kas också åstadkomma elt gott resultat. Av
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En Rifa-nyhet 


ger extra 

hjälp i 
•servlce

arbetetHar Ni märkt hur lätt det är för elektrolytkondensatorer i lös för
packning att bli liggande "huller om buller" i en låda? Märkningen 
nöts bort, fäständarna bryts av, och det är svårt att hålla översikt 
över lagret. Allt detta förorsakar direkta ekonomiska förluster. 

Nu räcker Rifa en 

som vill ha ordning och reda i kondensator

hyllan och som vet att rationell förpack·ning 

är god ekonomi. 


Begär de praktiska 

R ifaförpacknin

garna och lS'i har 

alltid god översikt 

och kontroll över 

Ert kondensator

lager. 

hjälpande hand till Er 

Rifas nya elektrolytkondensatorer i minimiformat med plastisolera
de aluminiumtuber och kraftiga fäständar levereras !l1ämligen för
packade i askar om 5 i varje. i finner omedelbart den kondensator 
Ni behöver, och Ni vet att Ni får den i Er hand i samma skick som 
då den förpackades av tillverkaren. 

Askförpackade elektrolyter _I 
- ekonomiska elektrolyter I 

AB RI FA, N ORRBYVÄGE N 30, ULVSUN DA - TEL EFO N 262610 • ETT LM ER I CSSON- FÖR ETAG 



sikten är a tt sätta en bok, som snart sagt av radioapparater föreligger nu. Man kan kon

vem som helst skall kunna tillgodogöra sig statera a tt boken genomga tt en väsentlig över

i händerna på den , som är i färd med att arbetning och modernisering jämfört med 6i\G7 
Det utmärkta osc.-r Li re t , fre kv.-d ub blar~ J\ . 
televi sionsröret , m. In . kan omg . leyerrras 
frun lag-e r. Fur åte l'försiil j :t r(\ ih'cn i ln" an
tite ter . Fubri l<s nytt. P ris K r . 15: - brulto 
2 st. 75-Wattsrör 1625 Kl'. 8: 

2 st. 125-Wattsrör 826 Kr 13: 

832 och 813. Pris pil förfl' ag-nn . 

R115 lrafikmottagare 1';:1' .31:1:

Modulat o r BC456 f ijr ,I,iinn;,:.-motl . 
Med 3 rör , slll tstcg 1 st. 16l", K l'. '10:-. 

Oljekondensa or, p ) ra nol , i t ropik
furpat;knin;.: , ReA, 10 ;.<F och 2 000 "oIts 
8 1"b etssp?iulling , Kr . 35 ; - . 

Oljeimpreg. papperskonds ! i<F, 
1000 V ., Kl', 9: -. 

BC 625 UKV- IX Ch :l RSi n, nå;';'o t IU"l'l'
~kadade, realise ras till K r . J 8: 

Koaxialkabel, 7~ ohm , 1 1I1 1ll ' inner
ledare, fab rIksny, Kl'. 1: 25! mcter . 
Bredbandsspolar , för .JO och 80 mc
tcr sl>anden. Ett par K r. 7:-. 

0-500 MicroA-instr. runda, !i8 mm, 
med graderiug i 2 skal0 1': 0-1:i och O
600 V. Schema medfö lj er övrr instrum en
t ets an vii nilning i 15 miit",ur;1clen (\'oll
ohm- !IIa). Kr. 19:60. 

Germaniumdiod, IN48, Kl'. ' ;-. 

Inspelningstråd : 50 min. Kl'. 17: liO. 

BELS RADIO 
Polhemsplatsen 2 GÖTEBORG 

RBg"a~ "'011 n e is , te l. 15 ;)ll3 3 ~ ä l.:ra s I16.00-1"'j.;lO 

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

skaffa sig sändarliccns. Dess innehåll är där
för avpassat efter norska Telegrafstyrets ford
ringa r i detta avseende. Dessa skilja sig icke 
väsentl igt fr.ån de svenska bes tämmelserna, 
och boken borde alltså k unna läsas lika väl 

aven svensk adept. 
Framställningen är enkel, u tförli ga reso

nemang kommenterar varje anförd formel, 
och även om sådana icke saknas är deras 
bruk inskränkt till det nödvändiga minimet. 
Att popularisera är ej någon lätt kons t, och 
i vissa detalj er borde måhända försiktigare 
uttryck användas men på det hela tage t, är 
det välgörande att se hur en bok skall skri
vas för lekmannen-amatören. 

Den som tycker att norskan erbjuder vissa 
svå r igheter att komma till rätta med kan de~,

utom trös ta sig med att en översättning vän
tas i SSA :s regi . Det är att hoppas att den
na utgåva icke kommer att lida av samma 
störande s tora antal tryckfel - visserligen 
rättade - som finn s i originalet. (COH.) 

REYNER, J H: Testing R adio Sets, 5; e 
uppla gan, 212 sid ., 147 fig ., London 
1950, Chapman & Hall Ltd. P ris ; 

22 s. 6 d. 

F em te uppla gan av denna i Sverige ej helt 
okända handled ning i provning och justering 

föregående upplaga, som utkom under krigs

åren. 

Radiotek nikens snabba frammarsch under 

det senaste decennie t har j u medfört ett be-
hov av all t mera invecklade provnings- och 

juster ingsmetoder och för att effek tivt och 
snabbt kunna genomföra dylika prov fordr as 
nu för tid eJl en nä .;tan laboratori emä~;ig ut
rustn ing . Denna utrustning blir ännu mera 

nödvänd ig 0111 man lä~'ger vikt på a tt service
arbetet skall vara ekonomiskt bärigt. Handha
vand et av ulrustningen ställer därigenom sto
ra krav på se rvicemannens kunskaper och ett 

oeftergivligt krav är väl a tt han ha r lika säker 
kän nedom om de principer de olika service
apparaterna bygger på, som han har känne
dom om funktionen hos de olika kopplingar 

som förekommer i en radioapparat. 

I ovan stående arbete delas utrymmet mel
lan en noggrann genomgång av serv iceappa
raturens konstruk tion, användning och be
gränsning och en granskning av de konstruk
tionsprinciper som ligga till grund för en 

modern radioapparat, speciellt med hänsyn 
till de felmöjligheter som föreligga . Författa
ren bygger med utgångsp unkt frå n de vanliga 
ström- och spänningsmätningarna upp en 
sy~I (' rna lisk felsökn ingsgång, och el en s tora er 

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

RADIOHANDLARE OCH SERVICEMÄN 

Skriv idag e Ile r 

VÅ R N YA LAGE R LI S TA ME D NE T T OPR I E R 

å 

ALL A RADIODEL AR, RÖ.R, KABEL, B TTERI ER, VE RKT YG M. M. 

Sändes endast till regis trerade firmor 

FI RMA ERIK WA LL BERG 
Roslagsgatan 2.5, Stockholm - Tel. 31812.3, 31 812.4 
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H 'EWLETT PACKARDINSTRUMENT 

Full 

täckning 2 · 700. 000 000 pIs 

hp - 410B rörvoltmeter 
Denna rörvoltrueter ger samma vid
striickta frekvensområde som hp-410A 
rörvoltmetern men har ett annat meka
niskt utförande. Det är ett lätthantel'ligt 
instrument, som tar minimalt utrymme 
i anspråk. Lätt utbytbara mätkroppar 
passar i behändiga fack i det strömlinje
formade höljet. En speciell mätdiod ger 
endast ca 1,3 pF kapacitans över mät
kretsen. ShUD impedansen är extremt. 
hög - 10 Mohm vid låga frekvenser 
varigenom kretsarna under prov inte 
s löras och korrekt voltmeteravläsning 
erhålles. Det nya hp-410B instrumentet 
ha r frekvenskurvan rak ± 1 dB frän 20 
p/s till 700 Mp/ s och kan anv,"indas som 
spiinningsmätarc upp till 3000 Mp/ s. Den 
kan ock!'\[ anvä ndas som voltmeter för 
tonfrel,vens och som ohmmeter. 

precisionsvoltmeter för varje 

förekommande växelspänning? 
För frekvenser mellan 2 pi s och 700 Mp/ s och fÖl' alla förekommande splin
ningsmätninglll" finns det en lätthanterlig hp-voltmeter. Ni l\an välja mellan 
fem olika precisionsinstrument (inklusive en batteridriven portabel enhet) 
bland de pålitliga hp-voltmellrarna, och Ni kan få ett instrument, som exald 
motsvarar Edl'a önsl<emål. Varje mätinstrument ger Eder de kända hp-egen
skaperna: hög känslighet, stort frekvensområde, vidsträckt användningsom
råde och en tidsbesparande lätthanterlighet. hp har också en komplett serie 
av tillbehör till voltmetral' - spänningsdelare, anslutningsklämmor, shuntar 
och förl\Opplingsmotstånd - för att utöka anvä.ndningsområdet för Eder 
mätutrustning. 

Frek~ens· Sp:lnnings- In gångs-FöreträdesvisInstrument unviindba r fur områ de område impedance 
I I I I 

Vii,,,,ls trömsmli t-
O,OO,,-~OO V 1 Mohmllill g al' f ö r all hp -400A 10 p/ s-1 Mp/s 9 områden U p l]' shuntmiluIlu undamö' I 

r-Vitning vi(l 10 J\Iohm0,00Ci-300 Vhp - 400B 2 p/ s-lOO kp/s 24 p l]' shuntlugfrckvens 9 omrude n 

Mutning av viixel
ström inom Yid-
 O.OOOl-~OO V 10 Mohm

hp--400C 20 p/s-2 i\1p/ s 15 pl]' shunt 
Hö g k!inslighet 

12 omru. llrnsträckt område. 

0,OOO;}--300 V 10 MohmBiirbar, batterl 
hp--404A 2 r / s-jO kp/ s 11 ornr;l elen 20 pl]' shuntdriven 

'l'onfrekvens- , 

hö g fr ekvens- och 

llltrahögfre 0,1-300 V 10 Mohmk\' ensmlitningar:hp-410B 20 p/ s-700 Mp/s 7 områden 1,3 p l]' shuntLikspiinn in gs
miitninO'at'· mot
sttlnd~ ~U tntngal' 

hp - 400C rörvoltmeter 
En precision~~oltmeter avsedd föl' all 
manna ändamal. Har brett frekvensom
rilde, hög känslighet oc b bög stabilitet . 
En linjär in~trllm ent8kala möjliggör snabb 
uvläsning; <.len vi'Hr effp.ktl,,"iirdet I volt 
eller spiinningsni ~il n i dB från -72 dB 
till +52 elB. In s trumentet kan användas 
bl. a . fö r direkta brllS- eller brllmmät
ningar , för spiinuingtimii tningar pil Nän 
<.Iare och mottag are, tunfrekve ns utrust
nin~ar etc. K a n även användas som 54 dn 
för s tärkare för at t höja signainivån för 
o Sci lIos I<op, re g istreringsanortlningar, ef
fe ktfiirs t iirkare etc. 

hp - 404A, batteriansluten 
rörvoltmeter 
Precis ionsrörvoltmeter för sp,[nningsmät
ning på platser , där n!itsptinnlng Icke är 
tillgänglig. Ett kompakt, lätt bärbart In
strument, "stUnksökert" och med robust 
konstruktion, särskilt lämplIgt för an
vändning I fält. Det vids träckta m nto rn
rådet tlIlAter alla typer av mi!tnio g-u r 
exempelvis miitn ingllr med trådtöjn ings 
givare, mätninga r I anslutning tllI tele
metel'anordningllr och gcofysf ' ka appara 
ter. I laboratorie t g e r ilen ab.olut bl'lllll 
frI mätning ,Id myckH lfig bru sniYil . 

Ring eller skriv och begär närmare upplysningar från 

Generalagen t: 


K. L. N. QtaJing- CC. J!.tJ. ~.B. 

Sveaväg e n 70, STOCKHOLM Tel. 215205, 206275 
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THE TELEGRAPIl 

CONDENSr.n 

LONDON W3 

RADIO 

TELEVISION 

SÄNDAREANL.!\.GGN. 

L YSR ÖRSANLÄGGN. 

NEON ANLÄGGN. 

BLIXTAGGR EGAT 

STöRN r:\, GSSKYDD 

Pappers

Glimmer

Kerami k l1 
Elektrolyt

Plast 

'L"\'1DNI'IG e lc. T 
Fönälj ning cnda~l till reg uljära importörer 

Generalagen ter : 

FORSLI D &. Co AB 
Torsgatan 4 8 - Stockholm 

Tel. 3292 45, 337545 
\ 

farenhet som åratals arbete med dylika svå

righeter ger, visar sig i att endast sällan be
höver räkning-ar tillgripas för att komma fram 

till önskat resultat. 
På det hela kan boken rekommenderas å t 

språkkunniga servicemän och anmälaren skulle 
även vilja ge en del konstruktöre r av rund
radioapparater det rådet, att de vid sitt arbete 
tog vederbörlig hänsyn till de syn punkter, 
som ges på olika konstruktioner. 

COH. 

SKRIDELAND, R och SVE 'SEN, K: 
DV)D over radios lpyen, Eget förlag, 
Elverum 1947,32 sid., några teckningar. 

Pris l: 20 norska kr. 

En rolig och lättläst redogörelse över hur 
man skall anordna antenn och jordledning 

väsentligen på landsbygden , där man har nå
got ,törre frihet i detta {all - sa mt vil ka 

elektri ska apparater som är farljga när det 
gäller att undvika störningar. I övrigt ger det 

lilla häftet en reminiscens av radiolittcra
turen på 20-talet. 

B S-g 

INSÄND LITTEJtATUR 
ADF:LIKB, lI: Yanu et d'E leclrl cll,-' du Ra
diot iilp!: raphi.te, l li :ck upp!. 4 ::?8 -·il!. 37n tig.,
l'Jlar t (·~ L!ivauzclle & eic. Pari s lO~O. l'r ls 

(;;)0 l' fn;. 

nlldio Service 1940, Tf"f'h ui <1 lH~ et Yul;;ari."i a 

tion. Pa ris 19·ID, 4G3 Rid ., -!Dö ( i g" . 

BE,'SON, IL Theorie et Prntique <le l'Ampli
fi(~t1.tion H .IT., 33H s id., 2-:10 fl o-, 'l \ .'e hniqu c l't 

Yu lg'arisaLion , l?aris lO-HJ. 

, 
DUCATI 

};lektrolyt-, glimmer- och pnpflE'rS

kondell,;utl) re r. 

CraolOlin 

AIl\'~iu d l''' :-;"c1Ull lil ;'luga ,ir tillhaka 11t1[\

l"l1c1iosenicen ' rkstäcler, urm{'n och ma

rinen, r Hcl iofah rike rn a m. fl. och iir (' r

kiind ~()1l1 en verkli gt fiirstkln""ig kon

takto ljll och k'm ta ktpil "ta . 

_\' .,],;lIr 011\ ;JOO gram. 

Hårtorkare 

SCIIOTT, bakplit G')' 

SCHOTT, fiirnieklnll 1l 1 ;i s~ ing; 67:

Stor sorteri.ng av radiomoter;ol och 

aktuella e lektriska artiklar. 

WAO liliRENS 
G Ö T E B O R G 2 - Tel. 17498 O (växel) 

,,_________________ 

--------------------------------------.------------------------------------------------------------------~, 

~ Världsmärket fO"r batterier 


B E R E C - ger srO":"re effekt och längre liJ)slängd 

'_A.Dr "UR" 

%4W 

BEREC användes av de flesra svenska radiofabrikanrer. 


BEREC försäljes av ledande grossistfirmor. 


Generalagent: TRYGGVE SUNDIN, Riddargatan 23 A, Stockholm. Tel. 677168, 677169, 677170 , 
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Kronor netto 850:
Säljes på förml~ liga betalningsYillkor. 

Leverans omgående. 

MODE L 50 DYNAMIC 

ar en modern dynamisk rörprovare, så konstruerad alt den undel' ett och samma arbetsskede mäter 
såväl dynamisk branthet som emission, de båda för rörets funktion utslagsgivande faktorerna. 

* Varje i röret in.o;11ende sektion mätes individuellt, illed 
strömkretsar, spänningar och belastningar, avpassade 
efter röret.s verkliga arbet~förb il ll l\Ilden i mottngaren. 
lU ed delta;.;ande av samtliga elektroder. 

* Tube :\Ia~te r utför effr lltiv kontroll av gliidström, 
p'll'isar läclmiugu r hos varm ka tod o\:h utför fu:tstän
diga kort~ lutllillg' [J ro v mellan elektroder i varmt till
~tn ud, alll' synli .o;t l\1ed e l~t neonlumpa samt. tilläter 
a.vlyssning medels t hii rtelef on ellrr fi,irstärkare a l' 
katodknas ter OCll s töl'llingar frun c]pf!?kta eller lösa 
elektrode r. 

* vi:;ar rörets sa viii godhe t i procen t II v normalvärdet 
som anviiudburbet enligt R.i.\IA , 

* Tube Mas ter pl'onu a lla aktuella amerikanska och 
elll'opeisku lJlOttnga r rör , ca 1000 s t , Den medföljande, 
noggrnnt nturbNade illotsva righetstabellen omfattar 
över 1,500 el1rol'(' i ~ka rörbete\:kningar, som kunna 
jJrovas,

'* inställes behiirnt p{i 10 selwmler efter den inbyggda, 
swingins lti.llda l'ulltllbellen med alla clata

* l~itt att sköta II l' I'em som helst - tekniker som icke 
tekniker

* gtt in;o; tl'\1llleut, ~OlJl senicell\l\nuen ej hal' l'åcl att 
I'ura utan,

* Anslutes till ,jO-periodig' yiixelström 110-~40 volt, 
F örek omma nd e nil r;;piinn ing'sclifferen"er kompenseras 
kontinuerligt. 

Levererad till bl. a. armen, marinen, flygvapnet, Järnvägsstyrelsen, Tekniska Högskolan, ledande 
radiofabriker i in- och utlandet m. fl. 

VINN lwndernas förtroende - ÖKA Eder rörförsäljning - ;\UNSKA Edra, service- J 
Iwstnader - ANV Äl'lD TUBE MASTER. 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56, Stockholm. Tel. vä xel 310025, 313114" 322060. 
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PHILIPS 

oscillografer 

utomordentliga hjälpmedel ' 

för tekniker och 


vetenskapsmän 


Bredbands
oscillografen GM 5653 
för universell anvöndning inom 
elektrisk och mekanisk forskning 
och drift. Specialförstärkare möj
liggör, även vid mycket höga frek
venser, naturtrogen återgivning 
av impulsformiga spänningar. T ek
niska data: Känslighet 15 mV/cm 

inom frekvensområdet l pis - 3 Mpls. Vid 7 Mpls ca 
50 mY/cm. Ingångsimpedans 1M + 15 pF. Separat 
testkropp höjer ingångsimpedansen till 10 Mohm och 
redu ceror ingångskapacitansen till 7pF. Vippfrekvens 
5-500000 pis. Plan , 100 mm skärm. Triggad tidsaxel. 

Pris 2350 kr. 

Lågfrekvens
~ ,":; oscillografen GM 3156 

med extra hög 	 kä nslighet och ;T Irekvensområde ned till 0 ,1 p/s, 
'I ::1 lämplig lör såväl indus trie llt bruk 1
'., 
,f • som laboratorieändamål och forsk

• 'II ning. Känsligheten är l mV/cm 
bildhöjd inom frekvensområdet 
0 ,1 - 10000 pis. V ippfrekvens 

0,25 - 2000 pis. Plan, 100 mm skärm. 

Pris 1675 kr. 

Den lilla 
osclllografen GM 5655 
har separat uttag lör test kropp, 
innehållonde ett likriktar- och 
förstärkarrör. Med hjälp av test
kroppen kan en moduler'ad HF
spänning upp till 30 Mp/s stude
ro s. Frekvensomfånget för så
väl vertikal- som horisontalförstär

karen är 6 pis - 100 kp/s och känsligheten vertikalt 
30 mY/cm, horisontalt 45 mV/cm bildhöjd. Vippfrek
vens 15 pis - 20 kpls. Plan, 70 mm skärm. 

Pris 625 kr. 

PHILIPS 

MÄT INSTRUMENT AVDELNINGEN, STOCKHOLM 6 

Tel. 340580, för rikssamtal 340680 

BOKREVYN 
LITTERATUR PA FRÄMMANDE SPRAK 

205 
(The) cl1thode ray oscillograph In industrial 
e lectronic circul t s. [Pub!. by ] the New York 
state vocatlona l nnd practical arts associa
tion. [New York 19481] 4:0, 97 S., 357 iiI., 
llupllc., splralb, Dlstr. : Delmar 3: 50 $. 
För närmare uppgifter om innehå lle t m. Il!. 
se notts 222, marS 11)52, s. 42. 

CTHB '.rE: (KTHB Ce-2233) 

206 
Corbett, J P: T heory and practice relating
to on-off servo mechanlslUs. Diss. University 
of London 1949. Ca 170 s., maskinskr. 
För bibliotek oeh reprodulttion m. m. se 
notis 136, juni 1951, S. 26. 

267 
Curran, S C, Craggs, ,J D: Counting tu hes . 
Thcory and appllc>ltions. London 1040. 4 :0, 
238 '., 119 fig. (Luboratory tecbniqu e ll'IOUO
grapll.) Butterworth . 35 sh. 
~'ör uiirmare uppgifter om inne hålle t m. m. 
se notis 112, april 19;31, s. 30. 
Anmiild i Redc'" of s ' ientific instruments, 
jan. 1!)31 , s. 49, 2/3 sp . 

C'nIB QC (KTHB C · 2~9) 

268 
Dahlgren, F: R eport of the organization of 
the D epartment of e lectrical englneel'ing, 
Royal iustitnte of technology , Stockholm, 
Sweden. Stockholm 1951. 4 :0, ca 100 s., lluplic . 
l .~ven fransl, titel o. tex t.] 
U r innehå llet: ... Telegraphy and tele phony, 
8 s. Rauio eng inee ring, 7 s . Ultra high fre
(juency t echniQues , u s. Electro-ncoustics , 2 s. 
Elec tl'lcal measnrement tecbnlQue, 15 s. 
l,'ör t . ex. Radio engineering behandlas bl. a.' 
L ectllres, laboratory exercises, laboratory 
equipment. övriga ovannämnda redogörelser 
lir upps tällua på 	l huvudsak samma sä tt. 

K 'l'HB Nf-52:> (NI 3/10 lOGI) 

269 
Galwny, H: Ec ho sounding at sea (British 
pr.1ctice). London 1951. 8 :0, 299 s., 115 ill. 
Pitman. aG sh. 
Ur inne hå llet: Introductlon to sound waves. 
Practical considerations in echo sounding.
Selectin.,. o,dllator positions. Low-power 
pierceu-hull ecboJlleters. High-power internaI 
ma g' nc to-stric tlon echo sounders. High-power 
plerced-hull or internaI magneto-striction
ecllo sounuers. Fault finding and maintenance 
of echo ~ oundcrs. Table of density, acoustlc 
resistance anl! velocity of sound waves for 
certai n materials . 
Upptagpn i Aslib book·list över r ekommen
derad cngC lsksprtd,ig litteratur och förd till 
grupp c. 
Anmäld l Electronic engineel'ing, febr. 1952, 
s . 	90, 3/;; SIl. 

CTHB VI( (11 15/81951) 

270 
Ghirnrdi, A A, Johnson, J R: Radio and tele· 
vision receiver troubleshooting and repair. 
New Yorl, 1052. 8 :0, 822 s. (Modern radio and 
television servicing library.) Rlnehart. Inb. 
5: 75 $. 
'r innehilllet: Receiver components and their 

t roubles. The importance of a s ystematie 
lroubleshootlnll' proceuure. Baslc trouble
shooting- meth ods: Prellminary Questions, 
obScHations, nnd checks; static tests; dyna
mlc testlug. Practical dlrect-approach trouble 
s hootIng . Special troubleshooting problcms 
in AC/DC and three-way portable receivers. 
Sp ecial troubleshooting' problems in battery
po wered receivers. Servictng comillunicatioDS 
receivers. '.rroubleshooting television recei ver s. 
Taking rcceiver-pel'formance data. Realigniog 
A~I receivers . Realtgoing FM receivers. 
Realigning 'rv receivers. Replacement of de
fective resistors. Replacement and repair of 
RF and IF inuuctors and transformers . R0 ' 
placemf'nt and repail' of defec ti ve power, AJ' . 
and ll cfl ection -freQuency inductors and trans 
form ers. R eplacement and r epall' of defec tive 
capucitol' s. Servicing defec tl ve tuning-device 
m{'t~ hanisms; station-selector and band swit
c hr::;; . Tes ti ng , replacement. and re pair of 
10udsJleukcr , . Repall' and replaceme nt of 
r ecorc1-plllylng equipment. Servic ing ho me 
r ecorll cr s. - Appendix. Answers to odd
nu mbered rev iew questions . Index. 

271 
!\Iicrophones. B y the staff of the engineering 
training department, British broadcu. tlng 
corporation. Publ. for "WIreless world". Lon



N Y H E T 

Radioteknisk U ppslagshok 

av Ratheiser-Keclik-Schröder 
är en systematiskt uppställd 'handbok, som säker ligen kommer att välkomnas lika mycket av vårt 
lands radioingenjörer som radioamatörerna. Innehåller förutom grundläggande ekvationer, for
melsammanställningar och anvisningar för beräkning och dimensionering av olika radiotek
niska enheter, mängder av »matnyttiga» data, kopplingsvarianter och beräkningsexempel. 

OUMBÄRLIG FÖR RADIOLABORATORIER  EN GULDGRUVA FÖR RADIOAMATÖRE IR 

avsnittet »Mothagare» genomgås 
utförligt vad en mottagarekonstruk
tör bör veta om hur olika enheter 
i mottagaren dimensioneras med 
mängder av kopplingsvarianter. 

Beräkning a\ nätanslutningsaggre
gat åskådliggores med diagram och 
beräkningsformler. Ett stort antal -genomräknade exempel ger möjlig
het för vem som helst att dimensio
nera strömförsörjningsanordningar. 

Systematiskt uppställda tabelldata 
med rörsockelkopplingar för över 
l 000 europeiska och amerikanska 
elektronrör. 450 av de vanligaste rö
ren är uppställda översiktligt i s.k. 
»rörsockeItabelIer med rördata». Dy
namiska da ta anges i särskilda ta
beller för ca 400 HF-, MF-, blanda
re-, LF- och slutrör_ 

I kapitlet »Matematik» genomgås de 
viktigaste malematiska hjälpmedel 
en radiotekniker behöver, exempel
vis räkning med logaritmer trigono
metriska och hyperbolis.k:a f unktio
ner, räkning med komplexa tal och 
anvisningar för hur harmonisk ana
lys och grafi&k distorsionsbestäm
ning genomföres m.m. 

I ett avsnitt om förstärkare ges dia
gram för beräkning av katodmot
stånd·, skärmgaIIermotstånd m.m., 
dimensioneringsuppgifter för mot
kopplade för-; tärkarsteg med sche
maexempel, vidare LF-förstärkare, 
bredbandförsl ärkare, videoförstärka
re, HF- och MF-förstärkare. Även 
speciella förstärkarkopplingar 
anod- och gaIIerjordad förstärkare 
- genomgås. 

Över 250 fig., 150 kopplings
schemor, 70 tabeller, rördata 
för över 1000 europeiska och 
amerikanska radiorör. 

r--

Tråd- och bandspelare behandlas i 
avsnittet om »Ljudupptagning och , 
-återgivning». Här återfinnes även 
data för olika typer av mikrofoner, 
nålmikrofoner, högtalare m.m. 
Kopplingsvarianter för anslutning 
av nålmikrofoner, anvisningar för 
uppmätning av ljusbandbredd m.m. 

Till .................. . ................. 

eller direkt från Nordisk Rotogravyr, Box 3221, Stock
holm 3. 

Undertecknad beställer härmed 

Radioteknisk Uppslagsbok il kr. 26:-. 

Namn 

Adrc:::s 

Posta(! rc s 

-

-

Data för termistorer, germaniumdio
der, katodstrålerör, fotoceller. 

I särskild tabellavdelning återfinnes 
omräkningsfaktorer för engelska och 
metriska storheter, en högst använd
bar tabell för LC-produkt m.m. för 
godtycklig frekvens, vidare fonetis
k!a alfabet, morsealfabetet, räkneor
den på sex språk, anropssignaler, 
ame.ikanska och engelska trådnum
mer, frekvensfördelningsplaner m.m. 

Oscillatorer, självsvängande och kri
sMIlstyrda, RC-oscillatorer och mul
tivibratorer med talrika kopplings
varianter, behandl·as i ett särskilt 
kapitel. 

Utförliga anvisningar för beräkning 
av nättrausformatorer, utgångstrans
formatorer, induktanser, drosslar 
(med eller utan likströmsmagneti
sering) , HF-spolar, kortvågsspolar 
och bandfilter. Ett stort antal beräk
ningsexempel genomgås utförligt. 

Data för olika typer av kärnmate
rial, järnpulverkärnor, d rossel- och 
transformatorkärnor och permanent
magnetrnateriaI. Beräkningsexempel. 

bokhandel 

Beställ idag! 

37:10 




Vårt tillverkningsprogram 

omfattar 


alla slag av 


HÖGTALARE 
Standard


Kombifon


Kraft


Sekundär-


Ring eller skriv till ossIör offerter, 

upplysningar och leverallsbesked. 

SINUS HÖGTALARE AB 
Försäljningsbolag lör 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB 

SEGELTORP Tel. 461846,461980 

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

Söker Ni 

försäljningskon takt 

med radiobranschen ? 

En l;ontinuerlig annonsering 

bransch€ ns ledande organ PopuHir 

Radio är ett kraftigt stöd för Eder 

försäljning. 

Annonspriser : 

l/l-~ida ];r. 500:

1/ 2-sid·a » 260:

1/1 llubbelspalt » 350 : 

1/ 2 dnbbelspalt » 180: 

1/ 1 enl{elspalt. .. » 180:

1/ 2 enkelspalt. .. » 95: -

BegHr närmare upplysningar genom 


tidningens ann onsavd lning. 


Tel. Stoc>kholm 22 7G 60 


(lon 19,,1. 8 :0, 113 S., 78 il!. (BBC engineering 

naining manuals.) lliffe. Inb. 15 sh. 

U r innehilIl et : Microphones in a broadeasting 

ser vice' . So und waves in air. Opera tlo nal f OI' 

CC " . Electro -Qcoustics. Diaphragm operation. 

StulIio micropbones. Appendix. Bibliography. 

Index. 

I kapitlet rörande Studio micropbones be

handla s: BBC-hlarconi r ibbon mierophone. 

S. 'l ' . & C. mo ving-coil microphOne 4017. S. T. 
& C. moving·coil microphone 4021A. R~I.J. 
lllodng-coil lnicropllOnc. BrusLI cl'ystal micL'o
phone. Condenser mierophones. BBC-~Iarconi 
lip microphone. 

272 
R-oe, D O' C: '.rlte des ign of Il eu tter bea el for 
the Ilmateur. London [19511]. 8 :0, 19 s., 14 
il!. British sou nd recordin g' association (9, 
Stunton road, 'Vest "IVimbledon , London S. 'V, 
20). ::; sh. 6 d. 
Ur innehållet: Introduc tion. Basic design. 
The pole piec" • . The arma ture. The armature 
"apport". The main baseplate. 'rbe coi!. Feed
back winding. A""embly. Imped an cc tes ts. 
'.r hc magnet. Testin;;. Treble response. Bass 
r espo nse. Matching. Cutte r fee(lback. LP r e 
cord in ~s. Checldng batjtol res p onse . 
Ur inlednin gen: "The euttlng head is of the 
Ulodng- iron typc .. ' Dumping is applied by 
m enn. of 011 or grease in th e air gaps . The 
separation of the two fanctlons of centring 
ancl dumping allows tbe performance of th e 
cutting··head to be closely con trolled, ..." 

273 
T n n.bull , R B: Radio an el televi s ion sound 
efr~ [, . New York 1951. 8:0, 3:34 S. Rinehart. 
Inb. 4: 30 $. 
F öl' niirmare uppgifter om Inneh ållet m. ID. 
se IlOtiS 218, feb r. 1952, s. 40. 

CTHB QC (;)1 15/11 1951) 

274 
'Vaveguitle handbook. Ell. by ~r l\lnrcuvitz. 
New York, London 1951. 8 :0, 42 s. (i\Iassa
d w '(' I ts institute of technology. Radiatio n 
labm'n tory sor ies . 10.) )lcGru\\" -Hil!. 7: 50 $ 
1'08[>. G l sh. 
Tj t" inne hå lle t: Tl'aORmission lines. '}'rallsmis
sion-linp modes. j)Ii t! l'owa\'e netwol'ks. ~'~\'o-

"\ 

Rl1SS 
trafikmottagare 
är en av de mest popullira ama
törmottagarna i landet. Pris
billig, god In'alitet, engelsk sur
pIus. P r is 319: 50. 

PRINCIPLE 
däck 
I~tt engelskt bandspe
lnrdlick, komplett med 
t"å motorer, kopp
lingschema för för
sti.irkare medföljer. 
Pris 380:-. 

Begiir prislistor il övriga apparater, walkie-talkies, mottagare 
R12224, s[indare, högspiinningslikriktare, motstånd, kondensa
torer, rör m. m. 

AN IAPA -1 oscillograf 

KO~tIPLETT med 12 rör, ]tatodstrålerör 3BPl. 
Amerikansk, förstklassig surplusapparat, levereras 
i originallådn, Obs. bör ej förviixlas med s, k. »del
"is demonterade» apparater. Pris 145: -. 

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25. 

38:10 
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Generalagent för Sverige: 

AB BO PALMBLADCenqalah 
Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm - Tel. 449295 

('0Iltralab,,; potentiometertillverkning er
IJjuder ett flertal olika utföranden och 
nedan ang'es nugra huvudtyper. 

POTENTIOMETRAR 

R/n 	 O,') watt, 24 mm diam ., med el
ler utan :,;trÖD1 bryt~lI'e , axelHingd 
7G llllll, Illotståndsyiirde 500 OJlll1 
- 10 I1Ieg-ohm. 

RIBB 	 Sa lllllIa tl imensioner som före
gående, men iiI' två potentio
metrar ga ngade pft samma axe l. 
Levereras endast utan ström
brytare. 

RISBB 	 Dubbelll(Jtentiometer med kon
cen triska axlar. Leyereras med 
eller utan strömIJrytare.

RIN 	 0,5 watt, 28 mm diam., axelliingd 
7G UlW , wot:;tåndsvö rde 1000 ohm 
- JO llJe!:\"ohm. Levereras med 
eller utan strömbrytare, som iiI' 
en löstagbar enhet och kan rek
vircras separat. Denna del kan 
ii ven erh:i Ilas som l-polig, ·2-vägs 
omkopplare. 

R / Bl6 	 »Värlllens minsta poten tiome
te r» med 16 mm diam. Levere
ras med ratt och iiI' huvmh;ak
ligen a y"etld föl' hörappara tel' 
0<:11 Jiknanoe miniatyrförstiLr
kare. i.\IClts tiindsviirde O,G, 1, 2 
eller 3 IIlegohm med eller utan 
strömbry tare. Passande till mi
niaty rfö r~tiirka ren »A3:rPEC» 
som beslo'lyes nedan. 

RIAN 	 Potentiometer likande typ R / N 
ll1ell utbytba r ström brytare, lIlen 
hiir övell med u tbytbar axel. 
Vid rek,'is itioll av denna »bygg
bara» potentiometer anges allt 
så typ 11 v strömbrytare (even
tuellt. l -po lig omkopplare), mot
!;l;lnds\'iil'de och kurvform samt 
axelli'ingcI. (Se fig,) 

RIV 	 B \yatt, tn1dlinclad, 36 mm cliam., 
axelWngl ' 76 mm, Leyereras med 
elll'r utan strömbrytare, som ä r 
Wstagbar och ka n rekvireras 
sepnmt, Motswndsvärde 2 ohm 
till 10 kiloohm. L injär kurvform, 

R / i\lX 	 Trådlinllud dubbelpotentiometer, 
gangad och kopplad med mot
ståucl till delta-t-pad , Standard
yurden , O, 200, 500 eller 600 
oh m, 1 watt. Level'eras endast 
utan s trc;mbry tare. 

OMKOPPLARE 

Centralab tillve rkar ett mycket rikhal
tigt urval omko}J}Jlare med sektioner a v 
pertinax eller steatit. Pertinax-omkopp
lama till verkas med ända upp till 23 
Iiigen men ka n ih'en erhållas i specialut
fiimnden som 2-liiges tonomlwPJl lal'e, 3
Iii ges högtalaromkopplare o. d . Enstaka 
pertinax-sektioller till\'erl{as SOlll häv 
omkastare och kan då erhå llas med fasta 
e ller å terfjiidrande ytterlilgen. 
Föl' laboratorie- och se rvicebruk har 
samwaustiillts en byggsats innehållande 
pertinaxsektioner och alla övriga detal
jer för lG st kompletta omkopplare med 
liLLsa mmans 33 sel{tioner, Bland s teatit 
owkopplarna fiun s en speciell typ Uim))
lig för ilmaWrsiindare med »bancl-s wit
chi ng». Denna omkopplare bal' 4 liig'ell 
och tål i vila 1000 yolt, 1,:;0 watt. Kan 
om så önskas erhållas meel skylt märkt 
] 0-20--4O--tlO. 

liERAMISK\ IWNDENSATORER 

Dessa Iwnelen~atorer med ]ceramiskt d i
elcktrikum iir abSOlut höjelen av tillför
litlighet. 310tstånelskraft mot fukt och 
höga temperaturer, Iftg förlus tfaktor, små 
dimen s ioner trots hög llrovspunning och 
stor noggrannhet. 
Beroende pli anyiindningsomriidet kan 
mall här välja mellan et t flertal utfö
randefurmer. Bland ele minst utrymmes
krävande kan sk iv-typen niimIlas, diir en 
kon densator på 0,1 mF har dimens iouer 
na 3X22X 30 mm och 600 volts arbets 
spiinning·. För TY och RADAR finnas 
kondensatorer ml'd förv;luan svi[r t smi't 
dimensioner, som t t'Ha ända upp till :30 
kVarbetsspänning, 

TRYCI<TA ImETSAR 
I summa utfiil'ande sum unUl niitll1Hla 
ski \'-lwn clensatorer Im Il ii \'ell hela Re
nilt o<:h <l;iUl[.l~at'e r 0rh iU1a ~. Lilcas{l kan 
saw tliga i ett lUoLstiilltl,.:koPllLn t fiir,.. tiir
kar;;t~p; ing[len<le I,uwponenter e rh[lll:l:; i 
en l\I y<:ket liten enhet med lö<lan,.:lut
ningarna nUlI\rerade efter ett mccUöl
jande s<:hema, Stic1ana kret,,1l' fionas 
ett flertal \·:trin lionel' för :sa \'äl trioch'r 
SOlll pentoder. 

3·RÖRS l\UNHTYRFÖRSTÄRKAREN 
»AM.PEC» 

Komplett 3-rörs lågfrekven,rörstärkare 
liimplig föl' h örapparu ter o, d. LevereraR 
med eller utan rör, förpackad i ett plast
fodral inueh'l llande en komplett beSkriv
ning (iye l' Iii mplig utformning a y in
och utg-:1 ng,,~idoma beroende pii om den 
skall flllyiinclns sum hörapparat, minia
t~'l'radio, g ra lDmofonförstörkare, steto

skop e. d. Dat a: GlÖdspii.nnin/1.' 1,5 volt, 

Hl1orl~piil1ning 22 volt, utg, ng~ belnstnin/1.' 


JO OOU ohm, förstiirkn ing vid 1000 piS 

4GOO. frekyellskarak tel'l il tik ± 2 dB mel 

lall 200 och G 000 pis, 

Riil'bestyckning: 2 s t. Raytheon CK512AX, 

1 st. Raytheon CK525AX, Liimplig YO

Iymkkontroll Centralab typ BJ 6-224. 


KOMPLETTE RAN DE UPPGI FT


ER OM PRISER OCH TEK


NISKA DATA LÄMNAS PÅ 


FÖRFRÅGAN 
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TELEVISIONSRÖR 
E13 F. 80 ...... . . .. .... . . . ...... . 8: 
ECC. 81 .... ............. ...... . 9 : 50 

ECL. 80 .......... . . . 9: 
EF. 80 ............. . ........... . 9 : 
EL. 81 12:
EL. 83 11:
EQ.80 11:

PL. 81 12:
PL. 82 9: 
EY.80 7: 50 
PY. 80 7: 50 
PY.82 7: 
MW. 31-36 12" bildrör, 

runt ................. . .... . .... 175:
MW. 36---24 12" bildrör, 

rektangulä rt 175:

Rekvirera vår lagerlista som inne· 
hiiller rikhaltig sortering fl övrig 
radiornateriaI. 

A.B.INETRA 

Regeringsgatan 97, Stockholm 


Tel. 200147, 2162 55 


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

Yi lagerför: 

l\1Ul\1ETAL-plåt, skiirlllnr, kärn

bleck. 

Ing:i.ngstransfonnatorer Jörgen 

:Sehou, av i\1umetnl. 

Bandhuvuden Phidelity o. n. a v 

Mumctal. 

Bandspelarepanelel', även llled änd

lös t band för reklam. 

Motorer till band- och triidspelare. 

Skivspelare BRR för tre hastighe

f'cr mel! pick-up. 

Skivspelare BSR för tre hastig-lle

ter utan pick·lIp. 

Jioaxialka.bel TeleOll. 

Sl,ärmstrumpa Telllple. 


Generalag ent: 

AB E WESTERBERG 
Tunnelgatan 23 . Stockholm 

tel. 207866 

"\ 

terminal ~tl'ucturcl::i. Four-terminal ~lru c tureli. 


Six- te rminal strud llres . Eig-ht-terminal ~ truc

t ures . Compotilte structures. Appendix. Glos

sarv. Index. 

An Illnld I Electronic eng lnccrlng , d ec . 1951, 

R. 49(j--496, 1 Bp., och E le<!tronics, n ov. 1951 . 
tio 316, 318, 3:l0, 322, 31/6 ap. I Tecbnlcal boo k 
r eview Index , jan . 1952, S . 13, utdrag ur dessa 
båda anmälningar. 
CTHB TK 2 (Cambr., Mass.) KTHB Ce-2323 

275 
\Vhlte, W G: Aspec ts of cathode ray tube 
testing. Diss. (m. sc . eng.) University of 
London 1947. 142 S., maskinskr. 
För b ibliotek och reproduktion m. m. ae no
tis 136, juni 1951, S. 26. 

276 
Wilson, c: Mugnetic recordlng 1900-1949. 
Chicago 19[)0. 4 :0, 55 a., duplIc. (The John 
Crerar library. Blbllography series. 1.) BIb
lioteket, 86, E. Ran do lph, ChIcago. 2: - $. 
För vissa närmare uppgIfter om innehå llet 
se notis 199, nov. 1951, B. 42. 

KTHB Äb-llD9 (M 29/ 1 1952) 

RÄ.TTELSER 

Mätbrygga för motstånd och kondensatorer. 
I principschemat på sid. 19 i nr 6/1952 är av 
miss tag broms· och skärmgallren förbundna. 
I s tycklistan anges C

7
=Cs= 8,uF, bör vara 

C = C
9 

= 8,uF. C
7 

bör vara = l 000 pF. Se även 
rättelse i nr 8/52, sid. 28. Red. beklagar fel
aktigheterna. 

150 W amatörradiostation 

I artikeln »150 W amatörradiostation för tele

grafi och telefoni» i nr 8/1952 skall till prin

cipschemat i fig. 10 fogas följande uppgifter: 


DR = 2,5 mH, 3,5 A. 

S4 = brytare för högspänningslikriktaren + 


HF-slutsteget. 
S., = brytare för modulatorn . 
S6 = omkopplare för högspänningen; läge 1= 

= +600 V, läge 2= noll-läge, läge 3= 
=+750 V. 

TRI = primärsida : no, 127, 150 och 220 V; 
sekundärsida : 2 X525 V, 160 mA, 5 V, 2 A, 
6,3 V, 4,5 A. 

T~ = primärsida : no, 127, 150 och 220 V; 
sekundärsida: 2X760 V (2X 890 VJ. 

TR
3 

= primärsida : no, 127, 150 och 220 V; 
sekundärsida : 5 V, 6 A. 

TR
4 
= primärsida : 110, 127, 150 och 220 V; 

sekundärsida: 6,3 V, 3 A. 
TR5 = primärsida: 110, 127, 150 och 220 V; 

sekundärsida: 2 X :350 V, 100 mA: 5 V, 2 A; 
6,3 V, 4,5 A. 

TR
6 

= primärsida : no, 127, 150 och 220 V; 
sekundärsida : no V, 100 mA. 

\ 

Elektriska motorer 
127-220 volt allström. 100--150--300 
watt, kan användas till mindre svar
var , borrmaskiner och färgsprutor, 
s ym askIner m. m. Utförsäljes så långt 
lagret räcker för kr. 28: 150 per st. mot 
postförskott. Drivhjul kr. S: Iii per .t. 
DrlTremmar ..... I: Iii per m. Regle
rlngsmotstllnd kr. 7: 80 per st., kan 
användas på alla varvtal. Nya Blink· 
borrmaalclner kompletta m ed cej
.chuck kr. 140: - per at., allström. 

ELEKTRO-MEKO 
Ringvägen 149 A Stockholm 

\.~_________________________________./ 

LEDIGA PLATSER 
"\ 

Teletekniker 

med examen från tekniskt gymnasium, 

teletel<nisko linjen, sökes för kon

strul; tlon av elektronisk mätapparatur 

för använ dning .inom textilindustrin. 

Lön en li g t övere nskommelse. 

Ansökan st ii ll es tIll 'l'ekn . lic. Joel 

Lindberg, Institutet för tillämpad tex· 

tllforskni ng, Glbraitarg-atan 5 F, Gö

teborg S. Tel. 18 62 16. 

Företaget är SPP-anslutet. 

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

RADANNONSER 

Under denna rubrIk införas rndannon!Jer till 
ett pris flV kr . 3: - per rad . Annonstypen är 
avsedd e ndast för amatörer och för enstaka 
försäljninga r. Firmaannonser må·ste hiinvl88.8 
till våra övriKo. annonsformnt. 

Till snlu: utg-:\ ngstranaformator 30-20000 
k o ± 1/2 dB till "W\Illamson" för.tärkare. 
Pas"ar rör KT 66 eller 807. Pris 75: -. Svar 
till " Chicago High FIdelIty", d. t. expo f. v. b. 

Till snlu: :Fö rstklassigt, nytt, amerikans kt 
tonuu,'nd för band två kanal samt oscillator
s pole till dito. A. Nyberg, Storgatan 2, Sknt
~ l\: är . 

Till snlu: Mottagare BC 348-Q säljes omg . 
S"nr till "Växelström", d. t. k. f . Y. b. 

Till salu: Kopparllkrikt.-elem. helvågs, f ör 
h ögst 60 V Yiix. = 40 V IIk.lOO mA 9:-. 
Relä .' r 24 V fler a typer 4: -. Stegmagnet
matad viiljare 10 Hn j. 24 V 10: -. F. Sjöberg. 
T ..,i ngsund . Tel. Stockholm 949176. 

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

KÖPI NGS TEKNISKA INSTITUT 


®
Dag- och aftons kola . I n J\'e njörs-, "l"erkmiistare- och förmansexame n. 
Teleteknik med radio - och ra d,ntcIcDl k. ~ln.kIDtek nLk med verks tad.tekn l1r. 
L åga levnadskos tnader: 100 k r . läg re pr m å n . lin i S tockholm O. Göteborg. 
l Ioderua kU f s p la ner. Vådermlnen börj~ r 12 j an . S tudiehandbok sände.Kli p<'t b eg ilrnn. Angiv fack, pra k.tlk , ålder m. m. Åbero pa denna tidning. 

Murmiistaregatan 9 A • Köl'ING • Tel. 11316 • Rektor . 
\, 

40:Hl 



V A R I M A T C H D R I V T R A N S F O R M A T O R E R· 


T~'1l I Primär I Typiska effek trör I 
± 11/2 DB 

(p/s) I Pris 

CG-;;lAX 6CG, 6C4, 12AU7, 45, 
2A3, etc . 2..1 , 6L6, 45 40-10000 91: 

CG-53AX PP45, 2.1.3, 6L6, 6B4, 800, 8.38, 805, 830B, 40-1000 105 : 
etc. 203å 

CG -39..1X 50, 200, 500 o hm 805, 8.38, 203A, 100TH, 40-1000 103: 
800 

eu ' ~38AX 4-2.'1.3, 4-45, 4-211A, 4-805, 4-838, 4-203A, 40-1000 24G: -
12-85 2-HF3110, 2-HF200, 

2-2GOTH, ~ -450TH I 
CG-312 IGO, 200, 500 ohm IZ-250TH, 2-450TH,

2-HF200, 2-HF300, 
40-1000 , 2~5:-

2-204A, 2-849 

VARIMATCH UTGÅNGSTRANSFORMATORER 
D E',sa omkopplingsbara utgångstransformatorer för förstärkare medg iva god 
anpassning till alla förekomma nde effektrör Inom nedan angivna effektgrllnser. 
Prlmiirimp. 3000, 1) 000, a 000, 7000, 8000, 10000, 14000 ohm. Sekundärlmp. 500, 
200, GO, 16, 8, 5, 3, 1,5 ohm . 

T yp I 
Uteffekt 

Watt I 'Typiska effektrör I 
± 11/2 dB 

(P/S) I Pris 

I 

CVP-1 
CVP-2 
CVP-3 
CVp·4 

CVP-5 

12 
30 
60 

125 

300 

45, 2å3, 61"6, 6V6, 6B4 
45, 2A3, 6LG, 6V6 
300A, 6 La :or, 807 
2-800, 2·801, 2-807, 
4-6LG, 2·8~5 
211. 2-242A, 2-203A, 
2-838, 4-845, 2·ZB120 

40-10000 
40-10000 
40-10000 

40-10000 

77: 
112: 
175: 
245: -

420:

/ 

VARIMATCH MODULATIONSTRANSFORMATORER 

Max.

Max .- lAg -Ifrekv .· Klass C ± 11/ 2 dBTyp I 
Typiska mod.-rör Pris

Input p/ s effekt 
Watt Watt 1 1I 

CVM-O 12 70:25 2A3, 6B5 40-6000 
6V6, 2A3, 6LG 40-6000 105: CVM·1 30 60 

CVM·2 60 801, 6L6, 809, 4 -46, 40-6000 161: 125 
T-20 

CVM-3 231: 125 800, 807, 845, TZ-20, 40-60002tiO 
35-T 

CVJI:[-4 50·T, 203A, 805, 838, 40-6000 385 : 300 600 
T-(i(i , ZB-120 I 

CYM-5 600 1200 805, HF-300, 204A, .... 40-6000 910: 
HK·354, 250TH ..II 

VARIMATCH LINJE TILL TALSPOLETRANSFORMATORER 
Dessa transformatorer ger anpassnin g- meiian tal spo le eller g'rupp av talspolar 
till 500 ohm s linje. Följande 50 talspolckomLJinatloner kunna e rhållas: 0.2, 0.4, 
O.G, 0.62, 1, 1.2u. Vi, 2, 2.5, 3, 3.3, 3.8, 4, 4.G, 5 , 5.5 6, 6.25, 6.6, 7, 7.::;, 8, 9, 10, 11, 
12. 14, 15, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 31, 40, 47, 50, 63, 69, 75. 

När högtalare lIn slutas i grupper till en transforma to r , är det I allmänhet bäst 

att lUgga d em pa ralle llt för att undvika multipelre . ona nsfenomen. Om två hög, 

t a lare med olika lm peclan s koppla. parallellt, kommer den mc'd den lägre im· 

pNlansen atl u t vec kla hö g re effekt. Kopplas de i stället i serie, kommer hög· 

t a laren med tl en högre im[ledan.en att utveckla högr e effel,t. 


L 't g-lrck v. effekt Sekundär-T yp Primä rirup . PrisI watt I I im p. I 

CVL·1 15 fiOOohm 70: r.2 ti11 75 ohm /
CVL -2 40 ;JOOohm 0.2 till 75 ohm 94: 50 
CVL·3 75 500 ohm 0.2 till 75 ohm I 14.0:I I 

FILTERDROSSLAR 

Inc1uktansvärdena g ä lla vid angiven max. belastning 
( = må). 

Ind. = 1 s tröms-Llk- IT y p prov.' PrisHy mA motständ Sp. V 
/ 1 ohm 

200CG-40 10 110 1750 70:
e G-41 4-20 200 110 1750 70: 
CG-44 100 400 70: 30 1750 
CG-4G WO 15 5000 70: 1750 
CG-100 12 110 77:150 2500 

12 100CG ·102 250 3000 112: 
CG·104 10 90350 JOOO 161: 
CG·108 10 500 52 315: 7000 

FILTERDROSSLAR 
"S W I N G I N G I N P U T" 

Induktansvärdena giilla f rll n 100 'lo till 10 'lo av angiven 
roas. belastning. 

Lik- I= ströms-
Hy m A motstå nd sp. V 

1 / ohm 

Ind./ prov-] PrisTyp 

I 77:
CG-103 

150 110 2500CG-101 5-25 
112:

CG·105 
5-25 100 3000250 

161:
CO·100 

5--25 90 5000 3GO 
315: 52 70005--25 500 / 

övriga. lagerförda typer QV trunsformatorer nr CG-serien 
voro annonserade i PopuUi.r Radio nr. 11/ 1950. 

OBS.! Licensierade sändaramatörel' åtnjuta 20 Dia 

rabatt på ovanstående priser. 

UTe:8 S·SERIE motsvarande ovanstående typer 

ur OG·serien, men med mindre frekv ensområde, 

finnes i god sortering till förmånliga priser . In 

fordra nä rmare uppgifter! 

Ge1leralagent: 

JOHAN LAGERC A Yl 

Vä rUl\ iigCD 57. lock bolm 


Tel. 610891 , 613308, 617]28. 


http:im[ledan.en


Engelska nyheter irån AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 


COLVERN precisionspotm. 
Typ CLR 7302 (Cam-corrected). 


Effekt 5 watt. 


i\lo tstånds\'iirden 100 ohm-100 kohm. 


Motståndstolerans ± 5 %. 


Linearitetsnoggrannhet ± 0,1 %. 


Potentiometern är inbyggd i kåpa av dur

aluminium och axeln ,il' försedd med kul-
lag'er. 

COLVERN Helical 
Typ CLR 2501. 10-varv ig potentiometer. 


Effekt 5 watt. 


Motst[tndsvärden 100 ohm- lOO kohm. 


Mot titndstolerans ± 5 %. 


Linea ritetsnoggrannhet ± 0,2 %. 


Potentiometern är inbyggd i llittmetallkllpa 

och axeln är kullagrad. Till potenliometern 

kan levereras skala graderad 0-100 och 

vantalsriiknare 0-10. 


Fullständiga data över dessa och övriga Colvern produkter finnes i Colverns nya 
engelska kata log vilken vi på begäran sända gratis och franko. 

MINIATYROCSILLOGRAF 

från Bell & Croyden 

Ett förstkla 'sigt instrument i miniatyrutförande. 

Dim.: Längd 250 mm. Höjd 140 mm. Bredd 90 mm. Vikt 3,6 kg. Skärmens 


diam. 11/ 2" . 


Svepaggregatet är omkopplingsbart i 6 steg för frekv. 10 p/ ;; -,.o kp/ s. Svep


frekvensen är oberoende av synkroniseringskontroller. Svepgeneratorn kan 


frånkopplas och horisontavHinlming kan direkt anslutas. Vertilkalförs tiir


karen är omkopplingsbar i 3 lägen. 


1) Direktkopplad . 2 ) 10 V/ s-150 kP/s, känslighet 100 mV/ cm. 3) 10 p/ ; 

3 A p/ s, kän. lighet 500 mV/ cm, omkopplingsbar för 110 och 220 V 50 p/ s. 


Pris kronol' 550 : 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 

EDREN VÄRD GATA~ 1 - 3 STOCKDOL I K Tel. 5-'0390 (vä~cJ) 


