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VITROHM:s 

Ytskikts- (grafit-) motstånd med 

färgkod, inbakade i bakelit. 

1/2 watt (typ SBT), l watt (typ ABT), 2 watt (typ BBT). Internatio

nella standard ohmvärden. Tolerans ± 5 och ± 10 %. 


Trådlindade motstånd för motståndsdekader och 
och andra ändamål där stor noggrannhet erfordras. 
2 watt (typ SW). Tolerans ± l %. 

Trådlindade motstånd cementerade. 
6 watt (typ GL), 12 watt (typ H), 26 watt (typ DJ) , 50 watt (typ 

EP), 80 watt (typ Hl). 

Finnes även med flyttbart uttag: typ GL-A, H-A, DJ-A, Hl-A, 120 

watt (typ HE-A), 160 watt (typ HO-A). 

Tolerans ± 5 %. 


Potentiometrar med kol bana. 

1/ 4 watt (typ Pl00), 1/2 watt (typ P54), linjär eller lo

garitmisk kurva. 


Med S-märkt, 2-pol. tryck- och drag

strömbrytare, 1/2 watt (typ 56), logaritmisk kurva. 

I tandem utförande 1/2 watt (typ 68), linjär eller 
logaritmisk kurva. 

NORR MÄLARSTRAND 62 TELEFON VÄXEL 520685 
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DUBBELSTRALE
OSCILLOGRAF 
Modell 1035 
Frekvensområde : 
20 pIs-lO Mpls 
Inb. triggergenerator 
Kontro"erna kalibrerade 
Fintecknande, plant 
katodstrålerör 

OSCILLOGRAF
KAMERA 
Modell 1428 

avsedd för 35 mm film 

eller papper, optik F=3,5, 

reduktionsförhållande 

2,87: l, laddningskapaci

tet 10 m. 

Även motor och växel

låda finnes. 


TRANSPORT
VAGN 
Modell 1050 
underlättar intern trans
port av oscillografen och 
håller densamma i rätt 
läge för lättoste avläsning 
på skärmen. 

Fotografiskt registreringspaper speciellt avpassat för 
registrering på oscillografer lagerföres. Speciellt käns
ligt för både blått och grönt. 

Infordra offert. 

.\sögatan 113-119 STOCKHOLl\1 Tel. vx 44 99 90 

Med delta nummer följer bilaga. 

http:SM5.l.KQ


andra och bildar en kompakt enhet med tvåNy typ av indikatoröga 
glimmerskivor som hållare. En statisk skärm 

mellan båda sydemen skl'ddar för inbördes på
AV Karl Tetzner, Emden verkan. Styrekktroden för indikatoröga t och 

anod en hos triodsystemet är utförda till ski lda 

sockel -tift, så alt man - om så önskas - kanI nedanstaende aJ"tikel ges nä.gra 
utnyttj a de båda .;ys temen separat, exempelvi sdata för en ny typ av indikator
nä r man utnyttjar triods) "femet som lågfreöga - EM85 - som nyligelI 
kvensförstäl"kare och avsfål" från hög indikatorlansera ts i Tysldancl. 
känslighe t. 

100

Längden hos skuggkanterna uppgår till 

maximalt 22 mm. D..,n största skuggbågläng

den, uppmätt på ljusskärmen, är 41 mm och 

elen största skuggvinkeln uppg r till omkring 
0

. 

Iind ikatorögat eller avstä mningsögat (tidigare skärmen då skulle bli så lit en, att det skulle 
benämning: »de t magi5ka ögat») har - trots bli svårt att »avläsa» den. 

att det blivit föremål för mycket utvecklings En helt ny tysk konstruktion (e Lorenz AG, 

arbete - en del besvärande nackdelar. Under Stuttgart) för indikatorrör med rörbeteckning 

det att alla andra typer av rör efter hand upp EM8S före ligger emellertid nu. I det nya iod i
trätt i miniatyr- och subminiatyrserier, har katorögat är ljusskärmen a nbringad parallellt 

man inte kunnat få ner indikatorögats dimen med röraxeln, och man betraktar därför l jus· 

sioner. En annan nackdel är, att avstämnings skärmen från sidan genom rörkolvens cylind. 

ögat i allmänhet måste monteras vågrätt, d,'s. riska mantel. Röret är försett med två rörsy

med röraxeln vinkelrätt mot mottagarens s ta stern, dels indikatorsystemet med en styrelek

tionsskala, enär dess ljussystem är anbringat i trod och två vinkelformiga elektroder för styr

»huvudet» på röret. Man bar hittills ansett det ning av de båda ljusvinklarna på den ljuskäns· 

omöjligt att minska ljusskärmen så starkt , att liga skärmen dels ett triodsystem för fö rstärk

man skulle kunna övergå till miniatyrrörsut ning av reglerspänningen. Båda rörsyslemen 

förande för indikatorögat. Man ansåg att Ijus- ligger vinkelrätt mot röraxeln ovanför var· 

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

Bandspe la rsensat ionen 
från 

CGRUnD.G) 
Fem av de största svenska radio


fabrikanterna användelT den 


nu för inbyggnad. 


Generalagent 

S01lOp1'0dllkter 
4KTI E8 0LAG 

ARTILLERIGATAN 87-89 STOCKHOLM YÄXEL 675161. 675190 

~~~~------------------------~---------------------------------------------------------------------------------
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Fig. L Skuggvinkeln för EM85 
~om funktion av gallerförspän
l1ingen. 



VRIDKONDENSATORER SPLIT.STATOR 
Lämplig för sändare. 	 2X 25 pF Pris kr. 22: 50 

2X 38 » » »22: 50 
2X .9 » » » 22: 50 
2X113 » » » 22: 50 
2X 168 » » »22: 50 

I X 38 pF Pri ~ kr. 22: 50 
I X 58 » » » 22: 50 
l X l07 » » » 22: 50 
lX168 » » »22: 50 
l X 367 » » »24:

VRIDKONDENSATORER APC.TYP 
Vridkondensator för enhålsmontage, keramisk gavel och 
försilvrade plattor 

I X 25 pF Pris kr. 7: 

I X 50 » » » 7: 50 

l X 75 » » » 8: - 

l X IOO » » » 8: 50 

VRIDKONDENSATOR MINIATYR 

Dammskyddad med plasthölje 

keramisk uppburen 2.gang. 

Kapacitet 11 pF min-373 pF 

max. Pris kr. 12: 50 

MIKRO SKALA 
avsedd för självkalibre· 
ring på 4--8 band. Ska
lan inramad i svart med 
glas. Ramens mått 110X 
185 mm. Huvudutväx
ling 6-1. Bandsprid. 
ningsutväxling 48-1. 

Pris kr. 20:

PANELINSTRUMENT SIMPSON 
100,uA modell 27 Pris kr. 110: 

DUAL GRAMMOFONMOTOR 
Växelström . . ....... . .... Pris kr. 55:-

Alhtröm ............. .. . Pris kr. 85:-

Garrard Grammofonverk med skivtallrik och pick-up, 
växelström 110--220 V. Pris kr. 110: 

,. g l ...l 

LOKALMOTTAGARE 

i byggsats 

Ni kanske tillhör dem, som 

många gånger tyckt att det va· 

rit besvärligt att behöva stänga 

av den extra högtalaren därför 

att detta endast låtit sig göra: 

genom huvudapparaten. Vi pre~ 

sentera därför nu en enkel 10

kalmottagare inbyggd i en ext~ '" f':J 
I ra högtalarIåda. Denna reflex· 

kopplade växeJströmsmottagare 

ger Eder 3+1 rörfunktioner med bara l st. dubbeltriod och 

l st. selenelement. Effektförbrukningen är mindre än 10 

watt. Apparaten ger utmärkt mottagning av lokalstationen 

även med kort antenn. 

Komplett byggsats inklusive högtalarIåda, högtalare, chas~ 

sie, skruv ffi.m . Pris kr. 85: -; 

Om Ni redan har låda med högtalare, leverera vi byggsat' 

sen utan dessa och är d å priset kr. 60: 

Populär Radios enhetschassie 

EC-l chassie 	 Kr. 9:--' 

EC-2 panel 	 » 3: 50 

EC-3 panel 	 » 7: ~ 

EC·ll skarvplåt 	 » O: 40 

ECIO täckplåt .... . _ .............. _ . . . . . » O: 40 


EC-12 stag 	 » O: 40 

EC-IM täckplåt 	 » O: 65 

ECRN täckplåt 	 » O: 65 

Allt mellan antenn och jord 

ELFA RADIO & TELEVISION 

Holländargatan 9 A Stockholm 
Tel. 207814, 287815 Postgiro 251215 

3:11 



LC-MÅ'TBRYGGA TYP LC580K 

Ett yä lkonstruer:lt och tillförlitligt l\1ätoml"årlen: 

instrument HY tysk t fab rikat fiir Induktanser: O,G-GOO-G 000 pH 

UPl)[lllitning m' spolar och ko ndeu- Kapacitanser: O-:JOO-G 000-00 000 [IF. 

satol'e r i llögfl'ek\·ellskretsa r. :\Iiitnoggrannhet: ± 2 0/0 . 

Begär offert och närmare upplysningar från 

Ingenjörsfirman INTRAM A.-B. 
Stopvägen 22 - BROMMA - Tel. Stockholm 263530 

Fig, 2, Den mekaniska uppbyggnaden av röret 
EM85, 

Som framgår av kurvorna i fig. l är indika

torkänsligheten ·särskilt hög i områden för ~må 
reglerspänningar. Härigenom ind ikeras även 

svaga sändare tydligt på ljusskärmen, 
Genom att ljus,;käflllen betraktas från sidan 

erbjuder detta nya indikatorrör betydande för

Jelar vid inbyggnad i rundradiomoLLagare och 

Nytt katodstråleoscilloskop 
\ 

- med likströmsförstärkare 
från 

RADIOMETER, Köpenhamn 
Ett litet transportabelt oscilloskop med 
följande huvudata: 
Frekvensområde : 

'I likspänning till 1 M p/s på båda 
förstärkarna. 

Känsl ighet: 
y,fd rstärkaren: 0,6 mm/mVeff 
X,förstärkaren: 0,4 mmjmVeff 

Svepsystem : 
Vippfrekvens : 10-100.000 p/s. 
Svephaslighet: upp till 20 mm/ns. 

Prospekt översändes gärna på begäran. 

Generalagenter: 

BERGMAN & BEVIN6 AB 

Birger Jarlsgatan 9 - Stockholm 7 - Tel. 232615 

\. 

4:11 

mätanordningar ; j motsats till tidigare indika· 

toranordningar fordrar det nya röret inga om

ständliga hjälpkonstrukt ioner för monte,'ing 
vinkelrätt mot avstämningsskalan , Det är dess-

Fig, 3, Övre raden: E]VI85 i olika indikeri ngs
lägen, Undre raden: motsvarande indikerings· 
lägen för indikatorögat El\'l71, som arbetar ef · 
I f'[ samma princip men med ljus känsliga skär· 
men anbringad i röret s »huvud». EM71 är et t 
pres6glasrör med loktalsockel. 

ulom lättare att byta ut. De små dimensionerna 

hos det nya indikatorröret (60 mm längd utan 

stift, 21 mm diam,) ger dessutom stor frihet 

för konstruklören i fråga om placering av 

röret. (K T) 



Gå in ·för 


S~OTCH tonband 

-

Perfekt återgivningsförmåga 

Synnerligen låg brusnivå 

Lätt att avmagnetisera 

Medger tvåkanalsinspelningar 

Hög draghållfasthet 

SCOTCH tonband är ett tunt, starkt och 
smidigt plastband lf.!" brett i standardut
förande. 

Tack vare bandets höga sensitivitet åter

ges en mycket stor dynamik utan distor
sion. Bandets låga brusnivå möjliggör 
kraftig förstärkning vid avspelning. I ap
parater av god kvalitet återger bandet 
förstklassigt frekvenser från 30-15000 pIs. 

De magnetiska och mekaniska egenska
perna hos SCOTCH tonband medger 
praktiskt taget obegränsat antal in- och 

avspelningar. Utmärkande för bandet är 
dessutom mycket stor draghållfasthet. 

SCOTCH tonband är det mest an
vända bandet vid radioföretag ach 
Inspelningsstudios över hela värl
den. 

Standardrullar 	5" diam., längd 600 fot . 

t ' 1200 " 

Har Ni inte SCOTCH tonband i lager, 
så beställ redan idag från Er grossist. 

EN PRODUKT FRÅN MINNESOTA MINING & MFG. CO. 

GENERALAGENT 

LIMDELlUS &BJÖRKLUND 
S T O C K H O L M - G Ö T E B O R G - M A L M Ö - J ÖN K Ö P I N G S U N D S V A L L 

5: II 
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TAPE

RECORDER 
J{ollLuio ('l'Uc1 tapc·l'('col'del', ~ra\' E' l'\'c'rk och skh-· 
,[",lare \Te '·an) . SnablJ fra"lJl - och nterspolniu;::-. 
Handhasti"~het 3'1/'Is. KOPlJling'"cllemn tIll Wmp
lig förstiirl,arc mcdföljer. 220 "olt GO p/s . 

l"ris ler. 450: -

COSllOCORD Tyr BIC w 
iiI' en helt ny mikrofon , 60lH I~illl
par s ig- utmiirkt för allm,int bruk. 
)11 C :30 iir hehaglig att hå lla! han
den. kan ii"en ställas p:\ ett bord 
tack vare infällbara stöd. För~edd 
med mikrofonströmbryta rC', 

Pris J(r. 75: 

TONHUYUD FÖR BAND 
" PhideJity" I i i g" II hlll ig', 1//' hanclbrec1cL .\11
\'~indbara f(ir ('nj,ana l}iinspelniu .~· fr 1//' baud. 
l~ombinerat inspdlling:-;. och ::ly:spelningshnYt/cl. 

Pris Kr. (ii): 

O,anstå cnde men 811\'undbal'a för ~åv;il en- som 
tvtl1:nnalsiu;-jpelnint~:. Pris kr. 65: -
J l ögohmiga hela banc1br('(]t101l Pris J~r. 7;3:-
Högollluiga 1101\'a bandbredclcll Pri~ J~r" 7.3: 

A.B. CHAMPION RADIO 
Polhemsgatan 38 STOCKHOLM Tel : 227820 (växel) J 
Nordhemsgatan 60 GÖTEBORG Te l : 124075 (vQxel) 

Isak Slaktaregatan 9 MALMÖ Tel: 767 25, 76726. 

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

\ 

Elektrisk Snabb-termometer 
Hur vet Ni-

att inte motstå ndet är föl' ,nnnt ? 

att inte rörkolvcll är för ,-arm"? 

att inte selenplattan Hr fijr vann? 

att iute kåpan är för ,-ann? 

att Xi inte själv iiI' för "arm '? 

Kan Ni mäta temperaturen på ell lika 
enkelt sätt som Ni mäter spiinning med 
en voltmeter? 

Yar nya Snabh-termometer TS 11 uch "åra tell111eratnrkänslig8. motsUlncl STE 

100 löser Ert mätproblem snabbt ocll noggrant! 

Data: Temperatnrornn'ldell: O . . , +;:'0 'C, -30 ... + :200 'C. Kla~s ; 1.5. 

Pris för 'IS 11; Kr. 325: -. 

Om Ni inte redan har vår katalog SA över fin/rådgivare så 
rekvirera den idag! 

SVENSKA MÄTA PPAR ATER FABRIKS AB 
Pepparviigen 30-34, Enskede -- Tel.: 940810 

,------------------------------------------------------------------------
6:11 

Djupvattenstelvision 
Pye Ltd, Cambridge, har konstruerat en tele

visionskamera avsedd att användas på djup 

upp till 300 m. Den cy lindriska kamerabehålla

ren är försedd med ett fönsler, som är i stånd 

att motst å ett vattentryck av ungefär 100 kg, 

cm". Även kablarna till kameran, wm ledas in 

i denna behållare, har att motstå samma tryck. 

Undervattens·TV·kameran från Pye. 

och det lär har varit ett besvärligt problem att 

få fram en hermetisk tätning för de böjliga 

kablarna. 

Linsen eller fönstret har en öppning på ca 

13 cm, vilket har möjliggjort en synvinkel för 

kameran av ungefär 40°. Som kamerarör an

vändes bildortikonkamera av känsligaste typ. 

Kamerans inställning fjärrmanövreras via man

överkablarna. 

80 sekundmeters 
jonosfärvindar! 

Radiov ågor har kommit till användning vid 

studium av rörelserna i jonosfärens olik:! 

lager. Dessa undersökning·ar grundas på den 

omständigheten, att de radio reflekterande om

råd ena , som ingår i jonosfären, inte är enhet

liga i intensitet utan varierar från punkt till 

punkt. Om nu jonosfärskikten behåller sina 

egenskaper under sina röreh\ ~r. skulle det där

igenom vara möjligt att fra n marken följa 

riktningen och slyrkan av de vindar, som före

kommer i jonosfären. Vissa undersökningar 
rör att komma underfund med dessa saker 

har utförts i Cambr id ge i England, och man 

har därvid inriktat sig på atl undersöka fÖl"hål· 

landena vid ca 100 km höjd dvs. i E·skiktet. 
där man har kunnat konstatera vindha~tigheter 

på 80---300 km/ h. 



NY TYP AV 
FLATSTIFTSKONTAKTER 
Sockelkontakterna äro tillverkade av be

rylliumkoppar och pluggarna av silver

pläterad fosforbrons. Kåpa av aluminium. 

Standardutförande: 5 A per kontakt. 

Fuktsäkra. Tillförlitliga. 

Sektion av 4-polig sockel samt 4-polig 

plugg monterade på panel. Tillverkas i 

följande storlekar: 4-, 8-, 12-, 20- och 

28-poliga. 

GEN ERALAGENTEN: 

~•@Närmare upplysningar genom 

Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401-02 

\ 

, :IJ. 



I i 
~ ~ 
~ Mikroamperemetrar i kvadratisk ~ 
II Philitekåpa •I 
I iiVudspolesys lemel I Philips nya mikroam

~ peremetra r är ut rustat med magnet av ~I 
~ 

I
TIcona istå i Instrumenten har kn ivvIsare

I ~~h ~~~g:I:~~la l e::~er~~ ::ds~a~ll~pnugn~t I
I ~:',':::o~~;::~: " :;~:I:' ;:: I::~::;: II I
ring , reglerbar medelst en frå n Instrumen 

~ lels framsida stä llbar skruv Tack vare ~ 
~ expa nderringen kan Instrumenlen monte- ~ 

~ ras och demonteras från apparatpanelens ~ 
~ framsida Formatet ar kvadratlskl och ~ 
~ Phdltehollet har dimensionerna 120x 120 ~ 
~ mm. Övriga mått saml mon tagehå lens ~ 
~ låge Iramgår av nedanslående skisse r. ~I I
N,,,,,oo' . ""o;; 1,5 y,kI" 700 , 

~ 70 ~I I
120 47 15 ~----- -------, ,- --- --- _ 

~ M4:: ~ 
~§ :: g ~J 

100 

Be, .öllnmg5n r ! ålområ de Inle malstå nd 

p 0920 1 10 !l A ca 3000 ohm 

p 09203 20 il " 3000 ohm 

p 09207 50 !,A 3000 ohm 

p 09209 100 :l A 1800 ohm 

p 09211 200 ilA 300 ohm 

p 092 15 500 :.1 A 200 ohm 

p 092 17 1000 ilA 100 ohm 

p 09207/1 0 25-0-25 I'. A 

p 09209/10 50- 0 - 50 i,.A 

P 092 11 i\O 100-0- 100 il A 

Dessa slandardlyper levereras trån loger, 

Levereras även som volt-, 

ampere- och växelströmsinstrument 

MIkroamperemetrarna kan även levereras som volt- och am

peremetrar vilket innebär låg strömförbrukning vid spänningsmät

ning resp. litet spänningsfa ll vid strömmätning. De kan också 

utföras som vä xelströmslnslrument med Inbyggd tonlikriktare. 

Närmare upplysn ingar och utförliga trycksaker på begäran. 

PHILIPS 
M Ä T I N S T R U M E N T A V D E L N I N G E N S T O C K H O L M 6 T E L. 340580 F Ö R R I K S S A M T A L 340680 

8:11 



POPULÄR RADID 


T D K R T Ö R R A D o v o N 

Radio och astronomi 
Som bekant är det mänskliga ögat endast 
känsligt för elektromagnetiska svängningar 
inom ett ganska begränsat frekvensområde, 

motsvarande våglängdsområdet O,S-O,4 f' 

(375000000 Mph-750 000 000 Mp/ s). Nu är 
det också så alt det endast är denna del av 
frekvensspekIrum, omfattande det synliga Iju· 
set, som kan genomtränga jordatmosfären V' an 

högre grad av absorption. Vilken annan strål· 
ning fra n rymden som helst som har en våg· 
längd, som ligger högre än det röda ljusets 
eller lägre än det violettas, absorberas i atmo
sfären . Det är endast det lilla gapet eller »fönst
ret», omfattande fr ckvensområdet 375-750 
Tp I " inom vilket a·bsorptionen är tillräckligt 
liten för att strälning skall nä jordens yta. Om 
därför människan hade ögon, som var känsliga 
endast för infraröda eller endast för ultravio
letta strålar, skulle vi inte kunna se någonting 

av vad som tilldrar sig i universum och detta 
oberoende av hur starka teleskop vi använde. 

Det mänskliga ögats begränsade frekvensom· 
räde har dock knappast varit till något bekym
mer för astronomerna. I över ett halvt århund
rade har det varit känt, alt större delen av den 
5trålnings-energi, som utsändes frän en kropp 
vid mycket hög temperatur, exempelvis solen 
och stjärnorna, ligger just i det »frekvensföns
ten>, som inte absorberas av jordens atmosfär 
och därför har man antagit, att vår kännedom 
om universum har varit just så fullständig som 

11 Tp/s=l Teraperioder per sek .= l 000000 
i\'Ip/s . 

de optiska hjälpmedel, vi förfogar över, har 
kunnat avslöja för OS5. 

1931 påvisades av ]allslcy att rad·iovågor når 
jorden utifrån universum. Redan tidigare hade 

man emellertid haft klart för sig, att det exi
sterar ytterligare ett »frekvensfönster» i atmo· 
sfären inom radiovågornas område, inom vilket 
strålning utifrån skulle kunna nå oss. Man 
,isste alt frekven 5er under 30 lVIp i s inte kunde 
nå jorden utifrån på grund av absorption i 

jonosfären och kände också till, att frekvenser 

över 30000 Mp/s absorberas mer eller mindre 
fullständigt i almosfären. Mellan 30 och 30000 
NIp / s skulle det emellertid vara möjligt att ta 
emot strålning utifrån universum. 

Det var inte många forskare, som ägnade 
någon större uppmärksamhet åt Janskys upp
täckt, och man antog alt denna radiostrålning 

åstadkoms genom alomfysikaliska processer 
någonstans i universum. 

Efter andra världskriget·s slut började man 
emellertid bearbeta dessa problem mera syste· 
matiskt, och en grupp radioastronomer i Eng
land och Australien lyckades 1948 konstatera 
radiostrålning från starkt avgränsade områden 
utifrån världsrymden. De kunde exempelvis 
konstatera alt en intensiv källa för radiostrål· 
ning med en vinkeldiameter av mindre än 8 
minuter föreligger i stjärnbilden »Svanen» och 
en ännu mera intensiv strålningskälla i »Cas· 
siopeja». Det mest överraskande i det·ta var 
inte så mycket uppläckten aven lokaliserad 
källa av intensiv radiosirålning ulan den om
ständigheten, att man inte kunde idenlifiera 

o C H . L K R o N K 

källan med något som helst synligt objekt i den 
position, där strålningskäJlan enligt mätning· 
arna skulle ligga. Nu kunde man med de ra
diotekniska hjälpmedel man utnyttjade inte 
peka ut läget för strålningen med särskilt hög 
grad av noggrannhet. Inom de områden i 

stjärnbilderna »Svanen» och »Cassiopeja», där 
man lokaliserat radiostrålningens käJla, liggeT 
det visserligen ett ganska stort antal stjärnor, 
men inge.n av dessa är starkare än av 16:e och 
17:e storleken, d,'s. ingen al' dessa stjärnor är 
synliga annat än i ganska starka teleskop. 

Man har nu upptäckt åtskilliga dylika av· 
gränsade källor av radiosIrålning ute i univer
sum, och antalet är nu uppe i över hundra; 
samtliga dessa »radiostjärnOf», som man be
nämner strålningskällorna, är belägna inom 
vårt vintergatssystem. Vår Vintergata inne
håller några hundratusen miljoner stjärnor, 
som ulsänder ljus och kan ses al' det mänsk
liga ögat med utnyttjande av optiska teleskop. 
Är det nu möjligen så, att det finns lika många 
mörka objekt som alstrar radiostrålning och 
som endast kan upptäckas med radioteleskop? 
Den omständigheten att man kunnat konstate
ra en diffus bakgrund al' kosmisk radiostrål
ning med ett maximum i Vintergatans plan ty· 
der därpå. Likaså den omständigheten alt man 
från andra vintergatssystem exempelvis Andro
meda-nebulosan fått in liknande diffus radio
strålning. Detta är ett av de problem - ett av 
de mest inlressanta - som dykt upp i detta 
sammanhang. 
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_\ \'en vår ~ol utsänder radiov ' gor. »oolbrus», 

CIILIJ'll icke av tillnärmelse\·i,; den inten ~it r t, 

S Ulll den radiostjärnoma mft, te förut sättas a\'

ge. Solbru~pt ,;tar emellertid i visst samband 

m, ·d solfJäcb 3ktiviteten och kan tidvis nå myc

ket höga värden. 

Vad som här antytt s är endast ett par cxelll· 

pd på vad radioa stronomien av j dag 5y,,<;;lar 

lI1ed. Andra exempel är utnyttjandet av radar

[,"mik för s tudium av met "orbanOL ~led hjälp 

av dylika anordningar har man kunna t följa 

aktiviteten i fr åga om meteorfall und er dagen 

och har kunnat p,lvisa exi, tcnsen av s t ~ rka m c· 

l(;' orströnuuar, som man tinigare int e känt till. 

Radiotekniken har ocbil a ngivit nya nll; tolkr 

för mätning av de myekpt Ilöga ha . l ig llcler, vid 

vilka dp ,;5a mdcorer inträder i at modären. 

Radioastronomerna har ännu manga h:igur 

olu st a och säkerligen kommer denna nva g ren 

a\ as tronomi - 30m ännu stå l i första hörjan 

av sin utveckling - all leda till betydel , dulla 

res ultat, varom vi ännu ej kan göra o~" någon 

före,tällnin g. De stora radioteles kop, som pla

neras utomlands, visar vilk"ll stor vikt man 

[ä ~ ttr vid de""a nya veten skapliga hjälp

mede l. Även här i Sve rige har ansat<;e r gjort;; 

alt bearbeta d C5i' a probl,~m, och pii anna t ~ ti.illc 

i detta nummer ge; några uppgifter om den 

radioastronomiska fOIskning, som bedri vs vid 

Chalmers tekniska högskola av professor Olof 

Rydbeck. 

En radiotekniker kan med tillfredsställeL· .. 

och kanske nii~Ofl förvåning konstatera hur ra

diotekniken tränger in i allt flera ve tenskaps

grenar och hur radiotekniken nu fö n er \ e ten· 

skap;, män inom ett fack, som man mill;t av allt 

väntat skulle få al1\i.indning av riktantenner 

och högkäns]iga raJiomoltagnillgsanläggning

ar, med hjälpmedel , som kan få enorm betyd el

se för forskningen inom dessa områden. 

(Sch) 
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Handboken Ni lällge 
väntat på: 

RATHEISER- KECLIK- SCHRÖDER 

Radioteknisk 
uppslagsbok 
En bok Ni inte kan undvara! 

Beställningskupong på sid. ?? 

NORDISK ROTOGRAVYR 

AKTUELLT 

Radioastronomisk forskning 
vid Chalmers 


Vid Chahnel's telll1iska högsIw
las instit,ution för elektron il, 
ä.gnar sig radiovågutbrednings
a.vdelningen nu i allt högl'e grad 
åt radioastronomisI, forslwing. 
Här ges några uppgiftel' om rlen 
utrustning, som utnyttjas här
för och de planer SOIl1 man väl
,'er för framtiden. 

Trots att det är 21 å r . edan K G Jansky vid 

B~llbolagc t första gangcfl experimentellt vi sa· 

de (på 15 m våglängd) att radiovagor når o's 

utih~n universum och trots radioamatören 

Grote Rebers remarkabla in sat ser åren när

mast före det sista världskrigN mL te man än

då säga, att radioa ;;tronomien är en mycket 

ung veten , kapsgren_ De astronom iska fack

männen togo knappast Janskys och H.ebeni Te· 

sultat på allvar, och det var först med radar 

teknikens snabba ulveckling under sista världs

krigd, som den kosmiska radiostrålningen sa 
att säga stötte på av sig själv. J S Her i Eng

land fann redan några .1 1' efter krigsutbrottet , 

att briuisk armeradar störd e.; av brusstrålnin g 

från solen, vid elt tillfälle, då denna hade en 

ovanligt aktiv fläck . Agon radiostl'ålning från 

den fläcklösa solen kunde då inte upptäckas 

(den använda vaglängden var 4 m), vilket be

ror på att bakgrund; slrålningen från vinter

gatan är sa mycket intensivare än den lugna 

(fläck lösa ) solens brus. 

De planmässiga l'adioastrollomiska under

sökningarna började emellertid ganska sent; 

kriget som på sitt sätt påskyndade ut veckling

en fördröjde den också_ Det var främst j Eng-

P rofessor Olof Rydbeck vid rn av de jätte lika 
radarspeglarna, som ingår i den radioast rono
miska utrustningen på Råö_ 

land (vid Cambridge- och Manchester-universi

teten) samt i Au stralien (vid australiska forsk

nings råde ts radiolaboratorium), som man bör

jade undersökningar i större skala. 1948-1950 
kunde man med den nya teknikens hjälpmedel 

kons tate ra att radiovå gor (radiobrus) utsändes 

från ett femtiotal koncentrerade strålningskäl

lor, s.k. radiostjärnor inom norra hemisfären.' 

Ungefär .,umtidigt l yckades några radioforska

re i Australien upptäcka ungefär lika stort all

tal radiostjärnor på södra hemisfären. 

194·8 kunde radioforskare i England konsta

tpra, att radiovågor ständigt utsändas även från 

var sol i form av oregelbunda svängningar 

so l brus - av samma karaktär som stjärnbru

se t. Det pavi' 3des, alt solbruset har e tt visst 

samband med solfläcksaktiviteten. 

Andra områden inom astronomien, som Ull

der senare år blivit föremål för intensiva uno 

den;ökninp:ar med radiotekniska hjälpmedel i 

olika länder, är undersökning av meteorbanol' 

med radar, och vidare har man - sedan man 

1946 lyckad, " få radarekon från månen - åt

minstone diskuterat möjlig'heten att undersöka 

solen och de närmaste planeterna ll1ed hjälp 

a v radar. 

En närmare undersökning av väteatomem 

spektrala finstruktur visar, att man även har 

en spektrallinje på ca 21 cm våglängd. På för

slag av H C van de Hulst i Holland har man 

nu med känsliga radioteleskop sökt efter brus

strålning på denna våglängd från Vintergatan 

- och man har funnit den! Man har konsta

terat en Doppler-effekt, dvs. en våglängdsför

skjutning på grund av väleströmmarnas rörel· 

ser. Radiomätningarna av väteströmmarnas 

riktning i vintergatan synes bestyrka, att denna 

har spiralstruktur. Bara detta visar vilka nya 

och fascinerande perspektiv radioforskningen 

öppnat på detta område. 

Den ra.dioastrononliska forskningen i Sverige 

är koncentrerad till Chalmers tekniska högsko

las elektronik institution i Göteborg, under led

ning av kände radiovetenskapsmannen, profes

sor 010/ Rydbeck, som redan hunnit göra be

tydelsefulla insatser även på detta områd e. 

Redan 1948 började sålunda professor Olof 

Rydbeck och hans medhjälpare all bearbeta 

radioastronomiska problem. 1949 hade han och 

hans assi s tenter en anläggning klar för meteor-

l Se HASWETT, A W: Radioastronomi, Radio
teknisk Årsbok 1952, Nordisk Rotogravyr. 
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rq;i"trering i A~kinl' , och under 1949-1950 

erhölls m ed denna anlägg ning belydd~cfulla 

resultat. Denna anläggning är nu delvi· om

konstruerad, och en betydligt mer fullkomnad 
an läggning för meleorregistrering står nu klar 

tm aktion (jfr fig. 1). Anläggningen är upp

ställd i inst itu tion ens lokaler på Råö, vid On

sala halvöns yttersta spets ca 4 mil från Göte

borg, där Ch almers genom en storartad dona

tion av major Herbert Jacobsson, sedan 1949 

disponerar över 60 tunnland mark. 

Till Råö kommer i framtiden den radioaslro

nomiska forsknin geu vid Chalm ers att koncen

treras_ Förhandlin ga r pågår för att fridlysa ett 

omriid~ av 340 tunnland omkring Råö-anläil'!(

ningarna, detta för all inte riskera störningar 

fran elektriska anläggningar m.m., som skulle 

kunna s töra de yt te rs t känsliga mottagnings

och regis treringsappara ter , vilka kornm er alt 

ingå i de fullt utbyggda anläggningarn a vid 
detta första svenska radioastronomiska forsk

ningscenlrUlTI. 

Det område inom radioastronomien som hit

tills bearbetats är ref!istrering av solbruset. Ät
, killigt har redan gjorts på della gebit. 1950 

konstruerades sålunda på Chalmers en an lägg

ning för solbrusr~gistrering' och samma år 

gjordes en del undersökningar, som bl.a. be

kräftade tidigare iakttagel"cr, att det förel ig

ger ett intimt samband mellan antalet solfläc 

kar och solbrusetti styrka. Denna anläggning 

är Ln. förlagd till Råö, men samma anläggning 

har också utnyttjat s för solbrusregistrering i 

Italien i samband med solförmörkelsen i febru
ari i år. 

För all till rimligt pris komma över större 

antennsystem för radioastronomiska undersök
ningar satte man ·gang ef terforskn ingar för att 

kom ma över någl'3 av de radarant ennspeglar 
av typen »Wlirzburg Riese», som tyskarna läm

Ila t efter !3 ig runt Europas kuster. Dessa radar

speglar, som har 7,5 m diameter, är utomor
dentligt väl lämpade som riktantenner för ra

dio1stronomiska undersökningar. De är nämli

gen avsedDa för frekvenser ca 3000 Mp/ 
300 (150) ;\-fp/ s, vil ket är den viktigaste delen 

a v det kosmiska radiofrekvensområde, som vår 

at Jllosfär ge nomsläpper. Bl.a. är speglarna syn

nerligen lämpade för mottagning av den tidi
gare omnämnda vätelinjen på 21 cm våglängd. 

Efter at.skilligl letande fann man slutligen 

aven tillfällighet i trakten av Arendal i Norge 

ett antal »w urzburgare», och efter en del för
handlingar lyckad es det professor Rydbeck, 

tack vare norrmännens stora tillmötesgående, 
att få köpa fyra al' dessa jättespeglar till e tt 

riml igt pris. l'vlr'n det blev inte billigt att de

montera dessa jätte. peglar, som vägde 17 to n 

\·ardera. belägna SOIU de var på ytterst otill

'Se SVEDBERG, B: Forskning inom radiotek

nik och elektronik vid CrH. Populär Radio 

1950, nr 2. s. 35. 

" Se artikel, Apparatur för registrering av sol

brus l'id 150 lvI,> 's, på annan plal~ i detta nr. 


Fig. 1. 

Detta är den nya ut

rustningen för meteor

registrering vid 

Chalmers radioobser

valori llm på Råö. 


Fig.2. 

En av de stora radar

antennspeglarna av 

typen »Wlirzburg 

Ri c>'e», som man för

fo gar över vid Cllal

mcr, radioobsel'vato

rium. Spegelns dia

meter 7,S m. Vikt 17 

ton . Användbar för 

frekvenser mellan 300 

-.3000 Mph Den 

manövreras med elek

t ri "ka mot orer. 


Fig.3. 

Chalmers radioobse r

vatorium på Råö. 

1. La boratorium, 

vak tm ästare m.m. 
2. Meteorregistre

ringsanläggn ing. 
3. Magnetomet er. 
4. Anläggning för 

jonosfärpejling. 
5. Cenlralmanövrerin g 

av antennspeglar 
5,-53 • Apparatur 
för 501brusregistrc 
ring JU.m. 

6. TV-mottagare för 
vågutbrednings
forskning. 

Si- o l rörliga antenn
speglar. 

A,-A, fasta antenn
ga rdin er för 501

brusmätning m,m. 
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gängliga platser i Norge och transpo rt era dem 

till Göteborg, där de i elektroniherkstaden 

Lyggts om för sitt nya ändamål. 

Det gick emellertid, och nu står redan tre av 

dc ombyggda imponerande radiospeglarna upp' 

monterade på betongfund ament på Råö. De är 

nu fön'edda med speciellt konstruerade kulla· 

ger från SKF. som gör manövreringen av speg

larna till en ganska enkel his toria . 

Meningen är alt tre av speglarna till en bör· 

jan skall användas för solbru sreg istrering. Des· 

öa tre speglar SI' 52 och 53 (fig. 3) skall öeder· 

mera fjärrmanövreras från en manövercentral, 

.Jär även regi3treringsapparaturen sk8ll ställas 

upp. Dessa tre speglar har sin a xel parallell 

med jordaxeln, och de kan därför med hjälp av 

en enkel drivmotor kontinuerli gt följa en vi ss 

himlakropps rörelse. 

Den fjärde spegeln 54 i fig . 3 har sin 

axel lodrät och kommer att användas för andra 

ädamål; meningen är , att den bl.a. ska ll a n· 

vändas för meteorregis trering, för undersök· 

ning av galaktiskt brus och för studium av 

vätelinjen på 21 cm våglängd. Anläggningen 

manövreras fr å n elt på sjäh-a spegtl n anbring· 

at manöverrum (se foto i fig. 2) där även 

regi slrer in gsappara tur skall ins talleras. 

Meteorregistrering kommer även i fortsätt· 

ningen att utföras med den tidigare omnämn· 

da meteorregistreringsanläggningen. Dessa uno 

d ersökningar kommer dock att sättas in mera 

sporadiskt i samband med uppträdandet av me· 

leo rsvärmar på höstarna. Därvid kommer man 

att använda sig av frekvenser omkring 30 
1'I'fp/s, vilket nödvändiggör att den nyss om· 

nämnda fjärde radiospegeln förses med en ex t· 

ra antennmatta för denna frekvens, enär dessa 

antennspeglar inte lämpligen kan användas för 

läg re fr e kvenser än ca 60 Mp/ s. 

Området på Råö innehå ller också en del ut· 

rustningar för jonosfär forsk ning. Exempelvis 

finns det på Råö en uppsättning vidlyftiga an· 

lägg nin gar för jonosfärundersökningar genom 

fältSl yrkerrg streringar och ekomätningar vid 

\' issa fasta frekvenser inom lång·, mell an· och 

kortvågsomradet. Vid "törningar i jonosfären 

utföres med dessa anläggningar kontinuerliga 

reg istrer ingar. Vidare finns det en känslig 

magnetometer, som mäter den jordmagnet iska 

\·ert ikalkomposanten. När denna kom posant 

wm regis treras automatiskt med en skri vare 

up pställd i den nyss omnämnda byggnaden för 

jonosfärpejling - överstiger ett visst vä rd e ut 

gör delta e n varning att magnetiskt oväder är i 

antågande. I sa mband därmed få r man räkna 

med att förändringar uppträde r i jonosfären, 

förändrin ga r som det är angeläget att stud era, 

va rför ett abnormt magnetometerutslag kom· 

mer att bli den larmsignal, som kommer att 

sätta forskars taben på Råö (och i Kiruna, där 

in slitutionen har en filial för jonosfär· och 

norrskensforskning) i högsta beredskap. 

(Sch) 
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I nedanstående aI'Wlel ges ell 
1IOI'tfattad telmisk beskriming 
av den anläggning fÖl' reg'istre
ring av solbl'us på 2 metel's våg
längd, som sedan någon tid an
vändes vid Chahnel'S tekniska 
högs!{olas rallioash'onomislm ob
servatorium på Onsalahah·Ön. 

Mottagarens antennsystem är interferometer· 

kopplat och består av två på tio våglängders 

avstånd i riktning öster·väs ter mon terade an· 

te nner. Var och en av d essa heslår av två rader 

omböjda halvvågsdipoler. l varje rad in ~ar 

fyra stycken dipoler på en halv våglängds a v· 

stånd från varandra och på den gemensamma 

höjden aven kvarts våglängd över en nä ire· 

nektor, se fig. 1 och 3. D e bägge an tennerna 

är inställda så, att solbanan s pla n s tändigt ä r 

vinkelrätt mot planet genom dipolerna. 

Unde r förutsä ttningen att sole ns l'adiostrål· 

ning är konsta nt, e rhåller man under da~"n 

teo re t iskt en interfer e nsb ild siidan som "i,as 

i fig. 2 med interferensmaxima och ·minima 

på unf'..riir 24 tidsminuters eller 6 graders in· 

börde, avstånd. Brusstrålnin ge n från världs· 

rymden däremot är praktiskt taget konstant, 

enär denna som strålningskälla betraktad upp· 

tar avsevärt större rymd vink el än den , som 

svarar mot separationen mellan int erferens· 

A 

Fig. 1. Principen för de interferome terkopplade 

antennsystemen. 


maximum och interferensminimum, något SOIll 


gör det lätt att skilja de bä/(gc komponenterna , 


sol brus och galaktiskt brus", från varandra. 


l Chalmers tekni ska högskola , institutionen för 

elekt ronik. 

z ga laktiskt= från Vintergatan härsta mmande. 

de. 


0GC<l 

Apparatur för 


Då det kanske inte är bekant, hur interfero· 

meterkopplade ant en ns)'ötem fu ngerar, kan det 

vara lämpligt att med några ord IJeröra verk· 

ning;:-:::sätt r L 

Om tva antennsystem A och B sammankopp· 

las på så sätt (jfr fi g . l) a tt de n inducerade 

emk :en i resp. ant en nsystem samverkar, om 

s trå ln inge n infaller vinkelrätt mot Eystemen 

(G =90Q 
), kommer den från sys teme n erhållna 

spä nningen att uppvisa ett m aximum för strål· 

nin g som infaller i denna r iktn ing. Om strål· 

ningen däremot infall er under en viss vinkel 

G mot antennernas plan kommer ,'n viss )'as· 

förskjutning mellan de inducerade spä nning· 

arna i resp. antenner at t uppstå . Tydligt är, att 

om a i fig. 1 är ett udda antal halva vågläng· 

der, kommer de inducerade spänningarna att 

l i;!;" a i motfas , vilket gör a tt den därvid er· 

hå lla spänningen då bör uppvisa minimum . 

Om däremot a utgör e tt antal hela våglän gde r 

kommer de inducerade spänningarna i resp. 

antennsystem att ligga i fas, och tyd ligen bör 

di] den erhållna spä nningen upp visa ma ximum. 

Ur fj g. 1 fås 

a=102 cos G 

Sättes här a=n2 / 2 fås sambandet co.- (1 = n/ 20. 
Som nämnt· gäller att maximispänning erhålles 

för n=udda tal och minim a för n=O och för 

jämna tal. Då infallsvinkeln för s trålningen 

från solen på grund av jordens rotation ändrar 

, ig med 15" per timme, kommer a\ 5tandet mel· 

lan minima och maxima att fördela sig under 

dagens timmar på det sätt, som visas i fig. 3. 
På grund av att vardera antennen i interfero· 

metern har en viss egen riktskärpa, komme r 

amplituden på de olika interferome termaxima 

alt var iera med infall sv inkeln G . Med de a n· 

vä nd a antennerna komme r spänningsmaximum 

Fig. 2. Vid solens förfl yttning över himl avalvet 
e rhålls maxima och m inima, belägna på ca 24 
tid sminuters inbördes avstånd, i utspänningen 
från de interferometerkopplad e antennsystemen. 
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registrering av solbrus vid 150 Mp/s 

Av tekn_ lic_ R Lindqvist och civilingenjör G HeIIgren1 

kl. 12 på dagen att vara det största, medan ti

digare och senare inträdande maxima gradvis 

avtager i amplitud på så sätt, som framgår av 
fig. 2. 

För att möjliggöra en absolutbestämning av 

strålningsenergien från solen vid den aktuella 

frekvensen, 150 Mp/s, har interferometeranten

nens förstärkning och därmed även dess effek

tiva rymdvinkel samt totala absorptionsytan 

teoretiskt beräknats för infallande strålning 

från olika riktningar. Antennens förstärkning 

F.J. är 17,9 dB, effektiva rymdvinkeln 0,205 

och totala absorbtionsytan 19,5 m'. 

Registreringsmottagaren, som är av modifie

rad Ryle-typ (I) och vars principiella och mera 

detaljerade uppbyggnad framgår av blockdia

grammet i fig. 4 innehåller som väsentlig be

st ll ndsdel ett servosystem. I mottagaren inreg

leras till samma nivå bruset från interferome

terantennen och bruset från en lokal brus

källa, en mätlad vakuumdiod. Den av dioden 

lämnade bruseffekten är direkt proportionell 

mot anodströmmen, som kontinuerligt registre och användes till att via en speciell modulator gen blir mycket okänslig för variationer i för

ras med en skrivande galvanometer. Antenn reglera glödeffekten till brusdioden från en stärkning och frekvensegenskaper hos syste

bfllset och bruset fran dioden förstärkes :rörst 1000-perioc1ig oscillator på s.ii dant sätt, att mets övriga delar. Kalibrering och regelbun

i var sitt inga ngssteg i kaskodkoppling, ett av järnvikt mellan antenn och brusdiod ständigt den kontroll av registreringarna företagas med 

professor Wallman och medarbetare utvecklat upprätthålles. Fördelen med detta arrange en brusnormal av samma typ och konstrukt.ion 

förstärkarsteg (2) med extremt lågt egenbrus mang är, alt jämförelsernätningen frånsett som den i servoslingan ingående jämförelsekäl

(brusfaktor vid 150 ?vIp/s .5,5 dB) och hög smärre tänkbara individuella förändringar i lan, vilken brusnormal då får ersätta antennen 

förstärkning (jfr fig. 5), varefter de bägge ka de bägge väl stabiliserade kaskodingång" te- över ena kaskodingången. 

nalerna via en eld:tronisk brytare med en fre

kvens av 250 p/s alternativt kopplas till en 

följande hö g; frekv. ·nsförstärkare, som är av Fi g; . 5. Principschema för de 
.-tämd till 150 Mp,;. Om antenn bruset är stör· baJa HF-stegen i solbrusre
re eller mindre än bruset från dioden, erhålle5 gistreringsmot tagaren. 

över förstärkarens ingångsklämmor en brus

spänning llled en 2S0-periodig fyrkantsmodula

tion, vilken förstärkes, democ1uleras, likriktas 

Fig. 4. Blockschema för an
läggningen för solbrusregi
strering. 

Fig..3_ Här ses de båda interferometerkopplade antennerna samt mäthuset, inrymmande rfgl
streringsutrustning för solbrus. Från Chalmers radioastronomiska observatorium på Råö_ 

13:n 



Fig. 6. Registreringsdiagram visade dels solens termiska radiostr ii.lning på 2 m våglängd (nedre 
diag rammet) och del s den intensiva radiostrålningen pli samma vilglängd från en relativt kral· 
tig solfläck (övre diagrammet). 

Fig;. 7. På denna rco-is trerin [! srcmsa f,t crfinn c· solbrus till vänster, stjärnbrus lJngeLir på 
mitten av remsan. 

För att en antennsignal skall kunna skiljas 

från mottagarens egenbrus, måste signalen 

vara minst ~r, 'i tor som fluktuationerna i den 

Q!!na brusniv n. . Jottagan-n egenbrrus, Pe' 
erh !les ur relationen: 

Pe= F,iTLi/ l , där 
Fh = bru,faktorn , 

k= Boltzmann's konstant, 1,37 x I0-2 ' 

WsjOK, 
T= temperaturen i oK, 

LI jl = inga ngsband bredden. 

P c = hlir med Fb = 3,B ( = 5.8 dB), Ll/
1
=2 

J\1p/ s amt T = 293° K (rumstc:mperatur) 

p e =3,1'10-14 W 

j\Jedelvärdet av fluktuationerna i den egna 

brusnivån, LIPt' be.< t'immcs av oambandet: 

LIPe=PetJi"/L1il 

där wm förut LI!1 = ingångsbanclbredden samt 

LI/o = utgång band bredden. :'Ie<1 de aktuella 

väl~dena LI/1= 2 Mp/s och LI/
2
= 0,25 YIp!3 blir 

LIPe=3,5 '1O-4P e""" 1'1O-17 W och härav den 

minsta mätbara solbruseffekten PIT/iit 

LIPmäl = 1,10-17 W 

Detta innebär, att man med apparaturen \ id 

rumstemperatur skulle kunna mäta en tempe· 
raturändring av .3,5 ' 10-4 . 293=0,1° C i anlägg

ningens ingångsresistans. Det skulle även vara 

möjligt att iantennsystemets maximalkänslig. 

hetsriktning up ptäcka en bruskäIIa eller gene· 
rator på cirka 2 .107 kilometers avstånd, om 

14:11 

denna vid freb cnsen 150 Mp/s inom en band 

!m,dd lika med LI/ likformigt utstrålade ef
l 

fekten l kW. 

lIIätfelet hos anläggningen bestämmes vid 

större mätsignaler huvudsakligen av den in· 

bördes variationen i förstärkning hos dc: bäg· 

ge kaskodingån gsslegcn och är relativt obe· 

roend e av förstärkningsändringar inom servo

systemet i övrigt. Vid mycket sma mätsignaler 

avgör fluktuationerna i egenbru se t ute~lutande 

mätnoggrannhe t och mätgräns. fätnoggrann-

Fig. B. Anläggningen för solbrusregistrering. 
Till höger på bordet kaskaderna och HF-för
stärkaren. I mitten LF-förstärkare, fasdetektor, 
modulator, effektförstärkare samt likriktare. 
Längst till höger skrivande galvanometer. 

heten hos anläggningen uppskattas till 5,5 0/0 + 
+1 ' 10-17 W. 

Vis,sa smärre ändringar i solbrusanläggning

ens konstruktion, som kommer att leda till för

bättrad mätnoggrannhet planeras. Den elek

troniska omkopplaren efter de bägge kasko

derna skall ersättas med en roterande kapaci
tiv omkopplare, följande direkt efter antenn 

respekti\'e brusdiod, varigenom endast ett kas

kodingångssteg erfordras och det mätfel eli

mineras, ,om betingas av fluktuerande olikhet 

mellan de bägge nuvarande kaskodstegen. Vi

dare kommer ett fasvridande nät att inkopplas 

i servoslingan för att vid behov minska anlägg

ningens renktions tid från 4 sekunder till 0,25 
sekunder, utan att stabiliteten hos servosys te

me t äventyras. En minskning av reaktionsti

den, dvs. ökning av utgångsbandbredden, med

för v i s~('rIige n en förhöjning av undre mät

gränsen, men kan vara fördelaktig vid studiet 

av snabba för ändri ngar isolbrusnivån. 

Beträffande radiobruset från solen bn man 

Limpli gc n skilja mellan tre olika typer, näm

ligen 

1. 	 Brus från den lugna solen (»quiet sun»). 

2. 	 Brus från den störda solen (»enhanced 

radiation», »sunspot radiation»). 

3. 	 Brus l samband med soleruptioner 

(»burst,<» med några sekunders varaktig

het och »outbursts» med upp till en hah' 

timmas varaktighet). 

Av de.;,·a tolkar man den förstnämnda, sva· 

ronde mot en strålning ~ intensitet vid jord ytan 

nI' 1O-2 ~-10-21 W! m" per p/ s band bredd räk· 

nat vid 150 l\-Ip / s, som härrörande fdin termis · 

ka proc~ss("[ i sola tmosfären. Den andra t ypen, 

vilken kan ha ay, evärt högre intensitet, lO-~o 

- 10-11 ',v/ mo per p/s har en viss men ännu 

långtifrå n utredd korrelation mul förekomsten 

av solfläckar, och den tredje slutligen karak
te riseras av avsevärd intensitet, 10-18- 10-14 

" Im' per p/~, samt relativt kort varaktighet, 

och den förekommer endast, när solen är kraf

ti g t s törd. Som exempel på två solbrusregis tre

ringar, upptagna med den beskrivna anlägg

ningen, återges i fig. 6 dels en registrering 

från en lugn dag, del s en registrering från en 

dag, då hela brusniva n är förhöjd och talrika 

utbrott förekomma. 

Utförda solbrusregistreringar sedan 1950, vid 

radioobservatoriet på R åö, ger en otvetydig be

kräftelse på den nämnda korrelationen mellan 

solfläckar och ökat soJbrus, ett förhållande som 

Ln. är föremå l för en lIlera ingående s tatistisk 

undersökning, vilken bland annat bör kunna 

ge en mycket värdefull uppfattning om riktka

rakteris tiken för radio- och korpuskulärstrål

n in gen från solen. 

LITTERATURHÄNVISNINGAR, 
RYLE. iII, VON BERG, D D: Ar:t investigatioll 
of ratliofrequency radiation from the sun. 
l'roceedin gs of the R oya l Society, A, 19:3,1948. 
WALLMA~, H, ALLAN, B, lIIACNEE, GAD
~E~, C P: A low lloi&e nmplit'jer. Proceedings 
of 	 the I.R.E., juni lD~8. 



MÄTTEKNIK 

Nya mätinstrtlment 


Årets internationella mätinstrumentutställ

ning i Stockholm hade lockat HO utställare 
från nio länder. Jämfört med den tidigare mät
instrumentutställningen av samma slag 1949, 

som också utförligt refererades i POPULÄR 
RADIO, var årets · expose av betydligt större 
omfattning och gav en utmärkt överblick över 
läge t just nu på mätteknikens område_ 

Tages 1949 års utställning som utgångs
punkt, kan man spå ra vissa utvecklingstenden

ser. Man kan sålunda peka på den utökning av 
vissa instrumenllyp, ·rs frekvensområde mot de 
högre radiofrekven serna, aktualiserad av tele

visionens och FiVI-rundradions frammarsch, 
som skett. Intressant är alt iakttaga, hur ka
todstråleoscilloskopet tenderar alt bli elt in
strument avsett lika mycket för kvantitativ 

som kvalitativ analys av elektriska förlopp, 
och hur detta instrument efterhand anpassats 

för studium även av mycket snabba förlopp. 
Påtaglig är tendensen mot starkare specialise
rin g; av de olika typerna av instrument. 

Utländsk industri dominerar fortfarande 

fullständigt detta område, och någon ändring 
härvidlag sedan 1949 kan inte spåras. Man 
kunde konstatera att VästtyskIands mätteknis

ka industri med ett omfattande tillverknings
program nu fått fa st fot på den svenska mark
naden. 

Mätsändare 

En mätsändare av avancerat slag presenterades 
av den danska firman Radiometer (svensk re
presentant Bergman & Beving, Stockholm). 

lVIätsändaren är av,cdd för AM och frekvens
området 50 kp/ s ·· -:,0 Mp/s. Anordningar in

går för modulering; med tonfrekvens med mo
duleringsgrader från O till 95 % och med max. 
l % modulationsdiHorsion vid upp till 50 % 

modulation och max. 21/:l % upp till 80 Ofo 
modulation. Utgå ngsimpedansen är 10 eller 
75 ohm och utg,lngsspänningen kan varieras 
från max. 2 V till Il. in. 0,2 ,uV. 

Karakteristiskt fö : denna mätsändare är , att 
den oavsiktliga frekvensmodulationen är så låg 

som 10-5 (dvs. ± 1 p/ s vid 100 kp/s ) vid 80 Ofo 
amplitudmodulation . Detta låga värde uppnås 

genom att ett dubLlarsteg med avstämd krets 
användes efter oscillatorsteget. Genom auto
matisk förstärkning~reglering på dubblarröret 
erhålles dessutom en konstant utspänning inom 
frekvensområdet 50 kp/ s-20 Mp/ s. Vid högre 

frekvenser måste v iss manuell efterjustering 

göras för att utspänningen skall hållas kon
stant. 

Under tiden 23-30 sept.ember 
anordnades i S:t. Edl,smässans 
lol,alet' under beskydd av in
genJörsvetenskapsakademien och 
Tekniska fysikers förening en 
internationell mätinstrumeut.ut
ställning i Stockholm, Här ges 
en översikt över utställningens 
nyheter ifråga om mätinstru
ment av intresse för radiot.el,
nil,er, 

Från Radiometer är också en an nan nyhe t 
ifråga om mätsändare att anteckna: en FM

AM-mätsändare för frekvensområdet 54--216 
?vIp/ s. Denna mätsändare, som arbetar med 
oscillatorn på 27-54 Mpj ", har ett dubblar
steg, från vilket andra torren ullages till slut
steget, som kan arbeta antingen som förstärka
re eller andra dubblare. AystämningskoncIen

satorerna i resp. kretsar är inbördes gangade. 
Från mätsändare kan Ullagas spänningar från 
0,1 V till 0,1 f<V med en utgångsimpedans om 
75 ohm. En variabel dämpsats ay vågledartyp 

utnyttjas. Frekvensmodulation kan ske med 

Fig. 1. Mätsändare för fr e
kven"området 50 kp/~50 
Mp/ s från Radiometer. 

Fig, 2. Mätsändare för AM 
eller FM för frekvensområde
na 1,5-6 Mp/ s, 10--100 
Mp/s och 170--300 Mp/ s. 
Tillv.: Rohde & Schwarz. 

0--300 kp/s frekvens sving och amplitudmodu
lation med 0--50 % modulationsgrad. Distor
sionen vid FM är mindre än 3 % vid 100 kp/s 
frekvenssving och mindre än 10 % vid 280 
kp/s frekvenssving. AM-distorsionen är minure.. 

än 5 % vid 50 Ofo modulation. 

För denna mätsändare kommei' R adiome lcr 

sedermera att leverera en konverter. S0111 möj· 
liggör användning av in st rument för frekven
ser från l l\Ip/s och uppåt. 

En svenskbyggd mätsändare, som tidigare 
huvudsakligen levererat s till militära myndig
heter men som nu kommer på »civila» markna
den, demonstrerades av AB Unital. Denna mät
sändare är en AM-generator med fn.:kven ~om

fånget 100 kp/:;-70 NIp/ s i 6 band . Frchenö
noggrannheten är ±0,5 % och utspänningen 

variabel med ± 15 Ofo noggrannhet från 50 JU\' 

till 0,1 ,uV. Utimpedansen är 100 ohm direkt 
fran generatorn och vid ullag från kabel tillsats 
50 resp. 10 ohm. Inre modulationen kan varie
ras från O till 50 % och distorsionen är högst 
5 % vid 30 Ofo modulering från inbyggd oscilla
tor, 400 p/ s. Skärmningen är utformad med 
mycket stor omsorg, och den direkta strålnin
gen är ytterst låg. Samma signalgenerator leve
reras även med frekvensmodulation. 

En mätsändare, omfattande även högre 
KV-frekvenser, byggd av Rohde & Schwarz, 

NIiinchen, demonstrerades av Elektronikbola
get, Stockholm. Den är avsedd både för AM 
och FM och omfattar frekvensområdet 1,5-6 

Mp/s, 10--100 Mp/s och 170--300 NIp /s och 
ger en kontinuerligt reglerbar spänning vid 
60 ohms avslutning från 50 mV till 0,05 ,uV. 
Den modulering, "om kan påföras signalen, är 
förutom AM och ni 0000 p/s) olika kombi
nationer av AM och FNI. Amplitudmodulatio

http:radiot.el
http:m�tinstrumeut.ut
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Fig. 3. Apparat för provning av tel evisionsmot
tagare. Tillverkare: Philips. 

nen kan ske inom området 0---80 % och med 

e n klirrfaktor mindre än 2 0/O vid 30 % modu

lation. Oavsik tlig frekven smodulation vi d AM, 
80 % JTIoduleringsgrad, är mindre än 3,10-,'. 

Frekven smodulationen kan ske med frekvemer 

0,1-20 kp " och med en klirrfakto r mindre än 

;) U/ II vld 20 kll / ö frekven s. ving. 

Till gru ppen mätsändare får man även rakna 

e n anordnin g avsedd lör provning av telev i

sionsapparater, som demon strerades av Svens

ka AB Philip och som tillv erka ts av det hol

länd ska moderbolaget. I de nna mätsändare in

går en H F·generator 5amt anordningar lör mo· 

dulering av denna signa l med pulser, som ger 
en för provningen av bild kanalen lämplig vi

deos pänni ng . Följande signaltype r kan utta

ga~ : 
1) HF-signal med synk- och släckpulser. 

2) HF-signal enligt 1) modulerad med kant

vag, 5001 g~ r ett variabelt antal hori son tella 

band på bild ~kärmen. 

3l HF-signal e nligt l) modulerad med kant

våg, som ger ett va riabelt antal ve rtikala 

band på bildskärmen. 

41 HF-5ignal 50m und er l ) modulerad med 

pulsspä nning som ger ett variabelt antal fyr

kanti ga figurer på bildskärmen. 

5 ) HF-si~nal modul erad med variabel ion

fr ekvens för provni ng av tonkan alen. 

6} Videos ig nal med sy nk- och släckpulse r 

sam t puls; pänni ng av olika typ (jfr. pkt 

l 41. 

Mät sä ndare leverera s alt ernativt för fre

kven>område t 40-80 Mp/s eller 1 7~220 

Mp,', och kan levereras för de fyra olika TV

system, 405, 441, 625 och 819 lin je r, som för 

,.. 

• .., 
••• ~ 

Fig. 4. Pulsgenerator för alstring av pulser i 
olika kombinat ioner. Till verkare: Tektronix . 
Jfr fig. 5. 
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F ig. 5. Exem pel på olika pulskombina tion er 
som kan alstras i pulsgenerator från T ekt ronix. 
Jfr fi g. 4. 

närvarande är aktuella. Apparaturen leverera:; 

an tingen för nega ti v bildmodulation och F~[· 

modulerin g på ljudkanalen ( telev ision " yste

met i USA, Väst-Europa och Frankrike) eller 

positiv modulering på bild kanalen och A iVf på 

Ij ud bnalen , (engelska systemet ). 

A,' Ingenjörsfirma iV! Stel/hordl uts t ä lld ~ en 

ano rd ning avsedd för provning av rada ranlägg

ningar för 3 cm våglängd. A pparaturen som är 

av fransk tillverkning ( Laboratories R Der· 

veaux) är bl.a. avsedd för uppmätning av fre

kvens och effekt från rad arsända re och uppmät

ning av känsligheten av radarmottagare. Den 

innehåller en oscillator ( med klystro n) för fre· 

kvensområdet 8 60~9 700 Mp/s , en varia bel 

dämpsats av vägledartyp och anordningar för 

modulering av signalspännin gen med pulsspän

ning av olika karaktär. 

Fi g. 6. A ppara t för provning av radaranl ägg· 
ningar för 3 cm våglängd. Till ve rkare: Labora
tories R Derveaux. 

Pulsgenerator 
En ano rdning från T ektronix lör alstring a,· 

pulser i olika kom bina tioner demon stre rades 

av ingenjörsfirma Erik Ferner, Stockholm. 

Denna pulsgenerator kan ge pos itiva eller neo 

ga tiva pulser m ed en ampli tud ~50 V 

och med en varaktighet av 10 /,5-0,2 s , in
svängningstid ca l ,US . Apparaturen best· r av 
tre e nhe ter , en pul sgenerator , en kantvågs· 

generator, och en s trömförsö rjningsen he t. I fig. 

5 visas några olika kombinat ioner av pulser, 

som kan åstadkommas med d enna apparatur. 

Oscilloslwll 
Bland de osc illoskop, som presenterades på ut

ställningen återfanns dels ett flert a l specia l ty-

o. 
r · . ••
•••••• •• •• :- _. 

-"...... 

Fig. 7. Högk lass igt osc illoskop typ 517 från 
Tektro n./x. 

per, som anpassat s för olika spec ia lundersök

ningar dels ett antal mera allround betonade 

oscilloskop. 

A v det amerikanska fabrikat T ektronix (re

pre' entant Erik Ferner, Stockholm) såg man 

e n del oscilloskop med utomordentligt lina 

data , exempelvis typ 517, e tt oscilloskop , hu

vud sak ligen avsett för observation och foto

gra fe r ing av ytter st snabba trans ie nta förlopp. 

H orisontella avlänkningshastigheten ka n i detta 

oscilloskop vari eras i 10 steg från 100 till 0,05 

cm/f /S. I instrumentet ingå r en vertikal för-

Fig. 8. Oscilloskop från Du Mont typ 303AH 
med in byggda anordnin gar för spännings- och 
tid skal ibrering . 

stärkan', en bredbandsförstärkare av typen 

»distributed amp lifier» innehå llan de inte mind · 

re än 46 rÖr. Förstärkarens insvä ngningstid är 

.'a låg som 0,007 ."s; känsligheten för oscillo

skopet ca 0,1 V/ cm. 

(Forts. på sid. 20) 



TELEVISION 

Televisionsmottagaren hur den beräk
nas och konstrueras (XII) 

Katodstråleröret i tele\'isiolls
mottagaren - bildröret - dess 
konstruktiva huvuddrag och 
viktigare data genomgås i detta 
avsnitt. Tidigare a.rt.iklar i den
na artikelserie har , 'arit inför
da i nr 11, 12/ 51, 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9 och lO/ 52. 

I TV-mottagaren är den på bildrör
skärmen återgivna bilden direkt synlig 

genom en öppning i apparatlådans fram

sida. Skärmen måste därför vara stor ; 
bildytor om 6 il 20 dm2 äro vanliga. Då 

förhållandet mellan bildens bredd och 

höj-d för televisionsbilden (bildkvoten ) 
är 4:3, har man numera i allt större ut

sträckning gått in för rör med rektangu
lär bildskärm, varigenom skärmens yta 

helt kan utnyttjas, och varigenom appa
ratlådans framsida får i förhållande till 

bildstorleken måttliga dimensioner. Bild
skärmen är i det närmaste plan med grå

aktig eller blåvit färgton. Bildröret ut

föres ofta av metall - med undantag av 
skärm och hals - varigenom vikten re

duceras och en mekaniskt god konstruk
tion erhålles. 

Exempel på bildrör med såväl större 

som mindre bildytor jämte övriga all

männa rördata ges i tab. 13. I tabellen 

återfinnes uppgifter på sju huvudtyper: 
Typ 1-4: bildrör med elektromagne

tisk vidvinkelavlänkning och med rek
tangulär bildskärm om 14 till 27 tum, 

därav typ l med elektromagnetisk foku

sering, typ 2 med elektrostatisk fokuse

ring med hög spänning, typ 3 med elek

trostatisk fokusering med låg spänning 
och typ 4 med automatisk fokusering. 

Typ 5: små bildrör me-d elektrostatisk 

avlänkning och elektrostatisk fokusering. 

Typ 6: projektionsbildrör. 
Typ 7: diverse bildrör med runda 

bildskärmar. 

Av civilingenjör Carl Akrell 

na bildröret genom vidvinkelavlänkning 

måttlig längd, och därmed får apparat

Iådan rimligt d j up. Tidigare förekom 

TV-mottagare av golv modell, i vilka 
bildröret monterats vertikalt, varvid bil

den betraktades indirekt genom en sned

ställd spegel i apparatlådans lock. Med 

'nutida korta bildrör behöver detta mon

teringssätt ej längre tillämpas, och bil
den betraktas alltså direkt. Röret 27AP4 

återger sålunda en bild om 26 dm2 med 

en rörlängd av endast 55 cm, vilket möj

liggöres genom att rörets avlänknings. 
vinkel (-diagonalt) uppgår till ca 90 ° . 

Vanligen är denna vinkel 70°, varvid 

rörlängden blir något större än bildskär
mens maximala diagonalmått. Glasröret 
21KP4 har sålunda 17 dm2 bildyta, mot

svarande en bild om 48x35 cm, röret är 

58 cm långt och mäter diagonalt över 
bildskärmen 54 cm. 

För utbytesändamål tillverkas givet

vis fortfarande bildrör med runda skär

mar. Bland dessa rör märkes speciellt 
små 13 cm (7") rör med elektrostatisk 

avlänkning samt pro jektionsbildrör. Med 

11loderna storbildrör erhålles ungefär 

samma bildyta och vanligen bättre bil

der än med projektionsbildrör (12 il 20 

Sockel 

Katod 

Styrgaller 
r~Q anod 

dm~), varför projeklionsmottagare nu

mera är ganska sällsynta. 

Bildröret med de eventuellt tillhöran

de yttre komponenter som erford ras för 
själva rörets funktion kan uppdelas i tre 
huvuddelar (fig. 88): 

Elektronkanonen i röret med eventu

ell ytere jonfälla och fokusering55pole. 

Avlänkningsanordningar bestående 

vid elektrostatisk avlänkning av två 

avlänkningsplattpar i röret och vid 
elektromagnetisk avlänkning aven 

yttre avlänkningsspoleenhet. 

Bildrörsskärmen. 

Elektronkanonens främsta uppgift är 
att alstra en koncentrerad elektronstråle 

med litet tvärsnitt. Strålens styrka skall 

härvid kunna varieras, men då ljusin

tensiteten hos bildskärmens bildpunkter 

både beror av elektronantalet och av 
elektronhastigheten, måste denna sist

nämnda hastighet vara hög. Skarpa bil-d

punkter på skärmen erhålles genom att 

strålen fokuseras, vilket sker antingen 

elektrostatiskt genom lämplig utform-

Fig. 88. Tvärsnitl av hals lill meLaLlbildrör. Placeringen av enkel jon·
Trots stora bilder erhåller det moder- fälla , fokuseringsspole och avlänkningsspolenhel framgår av figuren. 
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Fig. 89. Principskiss för el·ktronkanon i bild
rör med elektrostatisk fokusering ay lågspän· 
ningstyp. 

Fig. 90. Principskiss för elektronkanon med 
magnetisk fokuse-ring. Metoden för särskilj an· 
<le av jonerna ur elektronstrålen medelst dub
hel jon fälla framgår ocks~ av figuren. 

Fig. 91. Fokusering",pole av elektromagnetisk 
typ. 

ni ng av själva kanonen eller elektro

magnetiskt med en utanför röret befint

lig fokuseringsspole. Slutligen måste vid 

vissa bildrörstyper i elektronstrålen be
fintliga joner avskiljas, vilket sker med 

en s.k. j on fälla, detta för att ej bild
skärmen skall skadas. 

En principskiss för en elektronkanon 

med elektrostatisk fokusering av låg
spänningstyp återfinnes i fig. 89. Kato

den efterföljes här av styrgaller (st yr

elektrod, galler nr 1) , första anod (gal

ler nr 2), andra anod (accelerationselek

trad, galler nr 3) samt fokuseringselek
trod. Andra anoden är vid metallrör för

bunden med metallkonen (jfr fig 88) 
och vid glasrör förbunden med en me
tallisering på glaskonens insida. Elektro

derna kunna ·benämnas på olika sätt ; 

alternativa benämningarna ha satts inom 

parentes. 
Erforderliga elektroner avgivas från 

den indirekt upphettade katoden och för 
de flesta bildrörstyperna är glödspän

ningen 6,3 V och glödströmmen 0,6 A 
för amerikanska resp. 0,3 A för euro

peiska bildrör. Denna lägre strömför

brukning är av betydelse vid allströms

mottagare, avsedda för de i Europa före

kommande höga nätspänningarna ex. 
220 V (UO V är standard i V. A). 

Spänningen Vik mellan glödtråd och 

katod skall hållas vid lägsta tänkbara 

värde; i växelströmsmottagare förses 

därför nättransformatorn med speciell 

glödtrådslindning för bildröret, varvid 

katoden direkt anslutes till ena glöd

trådsänden. Den fasta förspäningen , som 
påve rkar bildens medelljusstyrka, kall 

då påläggas katoden. Elektriska data för 

ett antal bildrör, där bl.a. värden på Vik 

upptagits, återfinnes i tab. 14. Av tabel

len framgår att för exempelvis 20HP4 

får Vik ej överstiga 180 V_ Under de 

första 15 sekunderna av katodens upp

värmningstid får dock glödtråden vara 
max. 410 V negativ relativt katoden, vil

ket gäller för de flesta amerikanska bild

ror. 
I de fall katoden tillföres sammansatt 

BF-signal är inkapacitansen Ck av in

tresse, den är vanligen ca 5 pF. Nät
transformatorns glödströmslindning kan 

härvid ej anslutas direkt till katoden, 

enär inkapaci tansen till bildröret skulle 

bli för stor. I fig. 70 nr 8/1952, s. 14 be

skriven koppling, som användes i TV
mottagare av fabrikat Sparton, har spe

ciell omsorg nedlagts i ovan berörda av

seende. BF-slutsteget samt bildrörets ka

tod och gallerkretsar matas härvid från 

samma spänningskälla om +100 V. 

Tah. 13. Allmänna data för olika huvudtyper av bildrör. 

Bildrör Skärm Mo". mAlt Jonfälla }"'oktLS ering Al' länknillg Caj 
Huvud- Typ . bild ca Krökningsrodie diamet er läng" Hölje vinkel 

typ be teckning form dm' eID färg HG cm V'j cm tum cm cm magnet typ 8punning typ DO) W) V') pF 

MW36- 24 O 6,4 29X22 grå 60 60 14 35 42 glas enkel M ]\f 70· 6-;.> 
0 50 ' > 1500 

17CP4 O 10 37X 28 grå 76 76 17 43 48 metall enkel M M 70' 50' ingen65 0 

17FP" O JO 37X28 grå J7 43 50 f1;las enkel E hög M 70' 65 ' 50 ' 

20HP4A ':::J 14 43 X32 grå 100 100 20 51 5S glas enkel E låg M 70 ' 6S o 50° > 750 

27AP4 O 26 59 X 45 27 69 55 metall enke l E låg M 90' 85
0 65 ' inf1;en 

16ABP4 O 9 35X26 grå 70 70 16 41 47 glas enkel E aUl' M 70° 65' 50
0 

>75 0 

21KP4 D 17 48X35 grå 90' s torS 21 54 58 glas enkel E aut' M 700 65 0 50° ingen 

7JP4 O 1,8' 15 X 12 klar 50 50 7 18 37 glas ingen E hög E ingen 

6 ST P4 O 19' ~OX382 klare stor' stor" S 13 30 glas ingen E hög M 50' 47 0 36° > 100 

10B P4 O 4 t 23X 17 klar 105 105 10 26 44 g la s dubbel M M 500 47 ' 36 0 >500 

7 16AP4 O 9 t 35 X26 klar 70 70 16 41 57 metalldubbel M M 53° 50' 38° ingen 

30BP4 O 32' 65 X 49 30 76 60 metall enkel M M 90° 85' 65 ' ingen 

I I huvudsak rektangulär bild . 2 Projicerad bild. 3 Cylindrisk skärm. • Automatisk fokusering. : D = diagonalt, V = vertikalt. 'iVIelalliserad skärm. 
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Bildrörets glödtråd matas vidare från 

samma 6,3 V glödströmslinJning på nät

transformatorn som övriga rör i TV

apparaten, varför Vik under drift ej kan 
överstiga ca 100 V_ 

Styrelektroden fyller samma uppgift 

som styrgallret i ett vanligt elektronrör. 

Antages att elektronstrålen icke avlän

kas strypes strålen vid ca 50 V negativ 

spänning_ Av tab. 14 framgår att erfor

derliga strypspänningen Vgs för olika 

bildrörstyper vanligen är densamma. 

Olikheterna olika rörexemplar emellan 

kunna vara ganska stora. Normalt gäller 

att negativa gallerförspänningen får vara 

max. 125 V och att spänningen aldrig 

får överstiga +2 V; i den yttre galler

kretsen får vidare resistansen ej över

stiga 1,5 MQ. Varieras gallerförspän

ningen åt positiva hållet, ökas givetvis 

elektronstrålens styrka; för utstyrning 

av bildröret erfordras normalt samman

satta BF-spänningar om 30 a 70 V. 

I de fall då gallret tillföres samman

satt BF-signal är slutligen inkapacitan

sen Cr; av intresse, den är vanligen 6 pF. 

Vid tidigare i fig. 63 och 64 (nr 7 / 1952, 
s. 14), genomgångna kopplingar tillfö

res gallren puls-negativ sammansatt BF

signal medan lämplig fast förspäiming 

pålägges katoderna. Vid i fjg. 70 och 73 
(nr 8/1952, s_ 14 och 15), beskrivna 

kopplingar är förMIlandet det omvända, 

och slutligen kan både den fasta förspän

11ll1gen och BF-signalen påföras samma 

Fig. 92. Glasbildrör MW 36--22 (Philips) . 
Bildyta : 2S X32 cm. Längd: 42 cm. 

elektrod vilket skett i kopplingen i fi g. 

71 (nr 8/ 1952, s. 14). 
Efter gallret passerar elektronerna på 

sin väg mot ,bildrörets skärm första ano

den och accelereras härvid, då spä'nning

en på denna elektrod är konstant och 

vanligen 200 a 300 V. Särskild spän

ningskälla erfordras ej, då strömför

brukningen är liten och spänning av 

denna storleksordning för annat ända

mål normalt finnes i TV-mottagaren. Yt

terligare acceleration av elektronerna 

äger rum, då dessa sedan passerar andra 

anoden, vars spänning är mycket hög 
(10--16 kV). 

Med lämpliga elektrodspänningar och 

speciell elektrodutformning bildar elek

tronkanonen ett elektroniskt linssystem, 

Fig. 93. Metallbildrör 17CP4 av amerikanskt 
fabrikat (RCA) . Bildyta: 26X 36 cm. Längd: 
48 cm. 

som koncentrerar de från katoden er

hållna elektronerna till en smal elek

tronstråle, som med hög hastighet läm

nar kanonen. Skarpa bildpunkter på 

skärmen erhålles sedan genom fokuse

ring, vilket vid nyss beskriven kanontyp 

(fig. 89) sker elektrostatiskt med speci

ell fokuseringselek trod. Andra anoden 

är sålunda uppdelad och fokusering er

nås med den utanför anoden liggande 

fokuseringselektroden. I tab. 14, under 

huvudtyp 3, upptagna rör äro av denna 

typ med variabel elektrostati",k lågspän

ningsfokusering. För 20HP4 gäller 

exempelvis om Va1 = 300 V och Va2 =14 
kV, att fokusering erhålles, om spän

ningen Vro varieras inom området - 56 
till +310 V. Särskild spänningskälla i 

Tab. 14. Elektriska data för olika huvudtyper av bildrör. 

Bildrör lukapacitanser pF Glödtråd·katod· Elektrodspänningar Avlänkning Jonfälla 
spänning VJk Styrning, Accelera· Fokuseriug AnodHuvud· Typlle· H V fältstyrka 

strypspäuuing t jon typ teck ll in~ Ck CA" max+ max- V/cm V/cm Wb/m' 
V"s Val Vfo Vn2 

MW36-24 4 6 200 12.5 -33 till -72 250 magneti sk 10000 0,0060 

17CP4 .5 6 180 180 -33 till - 77 300 magnetisk 12000 0,0045 

17FP4 150 150 -33 till -71 300 3100 till 4100 16000 0,0040 

16AEP4 S 6,5 125 1205 -33 till -77 300 -64 till +350 14000 0,0035 

20HP4A S 6 180 180 -33 till -71 300 -56 till +310 14000 0,0040 

16ABP4 5 6,5 180 180 -33 till -77 300 automatisk 14000 0,0030 

21KP4 5 6,5 125 125 -38 till -77 300 automatisk 14000 0,0040 

S 71P4 S 6 125 125 -48till-112 1080 till 1600 4000 60 SO ingen 

6 5TP4 5 8 10 175 - 42 till -98 200 4230 ti Il 5400 27000 inp;en 
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TV-apparaten för fokuseringselektroden 

erfordras normalt ej , därem ot erhålles 

högspänningen för andra anoden vanli

gen från en speciell lik riktare i linjeav

Iä nkni ngssl utsteget. 

Automatiskt fokuserade bildrör (tab. 

13 och 14, huvudtyp 4) ha elektronka

noner, liknande de ovan beskrivna. Ka

nonerna tillve rkas emellertid med större 

precision , så att fokusering erhålles vid 

en elektrodspänning V lo om O V, och 

fokuse ringselektroden är härvid inuti 

röret förbunden med katoden. Förutom 

hög tillverkningsprecision, vilket vanli

gen medför ett högre pris, har utföran

det nackdelen att övri ga elektrodspän

ningar måste hållas relativt oförändra

de. 

Bildrör med magnetisk fokusering 

(tab. 13 och 14, huvudtyp l) ha också 

elektronkanoner som i huvudsak likna 

de ovan beskrivna, men kanon erna sak

na givetvis fokuseringselektroder. I fig. 

90 återges en tvärsnittsbild av en dylik 

kanon, som bl.a. användes i rör 16AP4. 

Andra anoden är inuti röret (jfr hg. 

88) genom ett ledande skikt på glas

halsens insida genom fjädrande kontak

ter förbunden med metallkonen , som 

därför får hög spänning mot jord. I bild

rör av glas tillföres andra anoden spän

ning via en på glaskolven anbringad 

kontakt medan kolvens utsida är försedd 

med metallisering som jordas. Fokuse

ringen sker i dessa rör med en utanpå 

rörhalsen på lämplig plats placerad elek

tromagnet, permanentmagnet eller en 

kombination av båda. Trots den ström

besparing, som kan erhållas med perma

nentmagnettypen, förekomI1le r normalt 

elektromagneter. Exempel på en foku

serings pole återfinnes i fig. 91. Denna 

spoltyps motstån d är 4.70 Q och erfor

derliga strömmen av storleksordningen 

100 mA. För finjustering av fokusering

en användes en potentiometer i serie med 

spolen och en strömvariation om ± 25 

/C omkring det rekommenderade värdet 

bör kunna åstadkommas. 

För 16AP4 blir med denna fokuse

ringsspole och en andra anodspänning 

om 14 k V erforderlig fokuseringsström 

ca IOS mA. Fokuseringsström vid ett 

20:1I 

annat värde på andra anodspänningen 

än den , för vilken data finnes, kan lätt 

beräknas, då strömmen är ungefär pro

portionell mot roten ur andra anodspän

n ingen. Fokuseringsspolen skall matas 

med väl filtrerad likspänning. Givetvis 

är den stora strömförbrukningen en 

nackdel. Trots detta är bildrör med mag

netisk fokus er ing fortfarande den typ 

som är vanligast förekommande. 

I tabellerna återfinnes data på ett eu

ropeiskt 35 cm glasrör MW36-24 (jfr 

fig . 92) samt ett amerikanskt 43 cm me

tall rör 17CP4 (j fr fig. 93). Bland euro

peiska typer kan i övrigt omnämnas 

B35A (Telefunken) med ungefär samma 

data som förstnämnda rör och MW43

43 (Philips) som har liknande data som 

17CP4. MW43--43 är sålunda ett me

tallrör med rektangulär bildskärm om 

36 X 27 cm ; på grund av metallutföran

det är vikten blott 4,5 kg. 

Slutligen finns det bildrör med elektro

statisk högspänningsfokusering (exem

pelvis 17FP4, 7]P4 och 5TP4). Bild

rör med elektronkanoner av denna typ 

har förekommit mycket länge. I dessa 

rör är ofta första anoden samtidigt 

fokuseringselektrod. Elektronkanonen är 

normalt så konstruerad att strömmen för 

fokuseringselektroden är låg - något 

tiotal ,uA - vilket är väsentligt, då den 

erforderliga spänningen Vio - t usen

tals V - härigenom kan erhållas från 

en mycket högohmig spänningsDelare, 

som antingen matas från samma Späll

nin gskälla som andra anoden eller 

från en speciell högspänningslikriktare. 

Vid 7]P4 varierar fokuseringsströmmen 

sålunda under normala driftsförhållan

den från -IS till +10 ,uA; spän nings

delare från TV-apparatens högspän

ningsaggregat (Vu2= 6 kV) till jord 

om sammanlagt IS il 30 MQ äro vanliga. 

Fokuseringsspänningen uttages härvid 

ofta från en linjär potentiometer om S 

Mn. I TV-mottagare med bildrör för 

elektromagnetisk avlänkning (17FP4) 

uttages spänningen ofta från ett särskilt 

likriktarsteg tillhörande Iinjeavlänk

ningsslutsteget. 

(Fo rts .) 

Nya mätinstrument... Forts. fr. sid. 16. 

Ett annat förnämligt oscilloskop av samma 

fabrikat , typ 514-D har direktkopplad vertikal 

förstärkare med frekvensområde t () 10 Mp/ s 

som ger avlänkning:;kän slighe tcn o.;~ V/cm . I 

oscilloskopet ingår en kantvåg .-ge nerator med 

kalibrerad variabel amplitud 0-50 V i sex om

råd en. Nog ' rannheten ±2 % vid fullt utslag. 

Några intre santa oscilloskop fl'ån Du Monl 

demonstrerades av lohan Lagercrantz, Stock

holm . 

Oscilloskop typ 303 AH är försett med e tt 5" 

katodslra lerör och har en vertikal förstärkare 

med frekvenskurvan rak inom området 10 p/s 

-10 ;'I[p / s. De l har vidare en likströmsförstäl'

kare för horisontella avlänkningen med fre

kvensområde upp till 700 kp/s . Ingangsimpe· 

dan sen är ca 2 '\Iohm parallellt med 40 pF. 

Tidavlänkningen kan ske med en hastighet 

av ca 7" per !'S, och frekvt'nsonmidet för tid

avlänkningen omfattar Irekvensområdet 10 p / s 

tm 500 kp o. Kalibl'ering av tidavlänkningen 

kan ske med Iljälp av en oscillatol'. som ger 

dämpade : vängni ngar som markerar 0,1, l, 10 

och 100 !'S int ervaller med en noggrannhet av 

±3 %. Anordningar finns även för >pännings

kalibrering med en inbyggd kantvagsgenera tor 

som ger 0,1, l, 10 och 100 V toppspänning med 

noggra nnheten ±.5 %. I oscilloskopet ingår 

även anordni ng för fördröjning av signalen, så 

att pulser kan regi streras ungefär' mitt på skär

men. Denna tidsfördröjning åstad kommes med 

hjälp aven i ,ignalkretsen inkopplad kort 

koaxialkabel, 'om är exakt anpassad på in

gångs- och utgå ng,,;idan, varför ingen fre

kven sd istorsion uppt räder genom införandet av 

denna i signalkretsen . 

Ett liknande oscilloskop från Du iIIont kan 

omnämnas i detta sam manhang, nämligen os

cilloskop typ 304-A, som likaledes demonstre

rades av Johan Lagercrantz. Även i detta in

s trument finns möjligheter att direkt avläsa 

s ignals pänningens storlek . Spänningskalibre

ringen sker med kantvågsspänning 0,1 , L 10 

och 100 V. Oscilloskope t är för sed d med lik-

Fig. 9. Dubbelstråleosc illoskop typ 322 från 
Dn Monl. 



spänningsförstärkare för frekvensomrädet o.
300 kp/ s för både x- och y-avlänkningen. Tid

avlänkningen kan ske från 20 p/s upp till 30 
kp/ s. Maximal svephastighet är ca l" per ,us. 

Ett annat intre.';ilnt oscilloskop, typ .322, 
från Du l\-1ont, som demonstrerades av Johan 
Lagercrantz, har två elektronstrålar. Båda ka

nalerna är försedda med likströmsförstärkare 

med hög förstärkning, och känsligheten på bå

da strålarna är ca 7 m V/ cm (topp till topp). 

I oscilloskopet är inbyggt en spänningskälla, 
kantvåg som ger 50 m V eller l V toppspän

ning för kalibrering av skärmen. TidavIänk· 
ningen omfattar frekvenser från 2-30000 p/s. 

EH tidssvep med ännu lägre frekvens är möj
lig genom inkoppling av yttre kapacitanser till 

klämmor på oscilloskopets framsida. Tidav
länkningen kan förstoras upp till sex gånger 
full skärmdiameter. 

Ett oscilloskop från RCA med ooedvanligt 

stor skärmdiameter, 7", demonstrerades på ut
~ tällningen av Elektronikbolaget, Stockholm. 

Detta oscilloskop synes vara särskilt lämpligt 

vid service och arbeten på televisionsapparater. 

Det har en vertikal och en horisontell förstär
kare, båda likströmskopplade, med irekvens

kurvan rak upp till ca l Mp/ s. Horisontella 
avlänkningen kan varieras mellan 3 och 30000 
p/ s och i två »fasta » lägen erhålles ungefär 
30 resp. 7875 p/ s vilka frekvenser ger en hel 

bildfältsperiod resp. en hellinjeperiod vid uno 

dersökning av svepen i televisionsmottagare. 

Horisontella svepet kan utökas ungefär tre gån

ger skärmdiametem, vilket möjliggör detaljstu· 

dium av enskildheter i kurvformen. Känslighe

ten hos båda förstärkarna är ca 4 mV/ em. 

Oscilloskopet levereras med speciella kablar, 

som ger mycket liten ingångskapacitans, ca l 

Mohm parallellt med ca 10 pF. Utan kabel är 

impedansen direkt på y-förstärkaren ca l 
Mohm, parallellt :ned ca 30 pF. (Forts.) 

Fig. 10. Oscilloskop med 7" skärmdiameter. 
Lämpligt för se rvice m.m. på televisionsappa· 
rater. Tillverkare: RCA. 

Åntennförstärkare för TV 
Av ingenjör Lennart Bjurström 

I nedanstående artikel beskrives 
en antennförstärkare av l<aslw{l
tYll, bestyckad med ett rör ECC 
81. Förstä.rkaren ha.r mycket lågt 
brus och ger tillräcklig förstäl-k
nillg för god TV-mottagning även 
i områden med mycl<et låg fält
styrlm.. 

I områden där fältstyrkan från en televisions

sändare är mycket låg besväras mottagningen 

förutom av »yttre» störningar (ex. bilarnas 

tändgnistorl ocks· mer eller mindre av det 

brus, som alltid är för handen i en mottagare. 

En mottagare alstrar nämligen alltid själven 

s törspänning, härrörande dels från den ojämna 

elektronströmmen i elektronrören och dels av 
elektronernas oregelbundna värmeröreIser i de 

kretsar, som ingar i mottagaren. Dessa källor 
I iJl störningar är ofrånkomliga; de har helt en

kelt med materiens byggnad att göra och häng

er samman med att de elektriska fenomenen 

ytterst är förknippade med små laddning·s

enheter (=Jaddningen hos en elektron). Detta 
innebär exempelvis att elektrisk ström aldrig 

flyter i cn absolut kontinuerlig ström utan Iik
som levereras i form av .små »paket» , vilket all· 

tid blir förknippat med små oregelbundenhe
ter. Detta gäller såväl elektronströmmen i elek

tronrören som i de kretsar, som ingår i en 
JIlottagare. 

Då den inkommande signalen i en mottagare 

är lägst just i antennen och i ingång~kretsen 

på mottagaren, är det förhållandena på motta· 

garens ingångssida och i första förstärkarröret, 

som är av avgörande betydelse för hur dessa 
s törande fenomen skall göra sig gällande i mot· 

tagaren. Det är lätt att inse, att om man väl har 

förstärkt upp den låga spänningen fran anten

nen, så blir signalspänningen så stor. att de 

små oregel bundenheterna i elektronströmmar
na icke spelar någon roll. Annorlunda däremot 

i ingångssteget, där signalspänningen är läg~t. 

Här kommer dessa nyssnämnda oregelbunden. 

het.er att spela en avgörande roll, om signal

spänningen är så låg, att den är av samma s tor

leksordning: som de oregelbundna störspän

ningarna. 

I en televisionsmottag'are är förhållandena 

sådana, att signalspänningen bör vara ca SO 
gånger starkare än brusspänningen. Denna 

kommer annars att framträda som en kornig 
yta på bildskärmen. Amerikanarna kallar det 

»snö», vilket är en mycket träffande karaktä

ristik. Bruset far nämligen karaktären av större 

eller mindre vita och svarta prickar mycket 

tätt belägna ~a alt. hela ytan får liksom en oro
lig »kornig» bakgrund, som i svära fall påmin

ner om ett ymnigt snöfall. 
Om man nu har en televisionsmottagan, 

belägen så, att signalspänningen är så lag att 

brusspänningen vid mottagning ger ~ ig obe

hagligt tillkänna på skärmen, kan man i manga 

fall uppnå en god förbättring genom att man 

före mottagaron inkopplar en antennjörstärka
re . Denna måste då vara så kon5tr~erad, att den 
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Fig. L Principschema för antennför. 
stärkaren. 

I L5 
Fig. 2. Spolarna L,-L, lindas på Phi· 
lips spolstomme, 7 mm, med jä rnpulverel: kärna. Ytterligare data se tab. L 

F,!>;. 3. Antennförs tärkaren sedd uno 
derifrån. Till vänster transformator 
samt elektrolytkondensator. I mitten 
likriklarröret. Till höger HF·kret· 
sarna. 

Fi .Q. 4. Närbild av HF·kretsarna i 
an·t, 'nnförstärkaren. Eventuellt kan 
det vj.~a sig nödvändigt att anbringa 
en metallskärm direkt på rörsockel n 
mellan in· och utgångskretsarna, 

ger min sta möjliga brus i ingångskretsen, och 

röret maste också ha goda brusegenskaper. 

För manga kommersiella mottagare gäller, alt 

man med en dylik antennförstärkare i svåra 

lägen kan fa en avsevärd förbättring av mot· 

tagningen , och då inte endast ett förbättrat 

signalbru sIörhållande ( = förhållandet mellan 

!3 ignal spänning och brusspänning i ingångsste

get) , utan de t visar sig ofta ocbå, att den ext· 
ra re prv , som antennförstärkaren ger, är myc· 

ket välgörande i det att fading som är mycket 

vanlig i en TV·sändares »ytterområden» inte 

medför full s tändig utsläckning av bilden utan 

endast en mindre störande försvagning. En an· 

tennförstärkare är därför ofta oumbärlig i de 

trakter där fältstyrkan från en TY·sändare är 
otillräcklig för mottagning med ordinära mot· 

tagare. 

Principschemat 

I fig. l vi sa; dt princ ipschema för en enkel 

antennförstärkare för TY, bestyckad med 

ECC 81, en högbrant dubbeltriod med utmärk· 
ta bruspg"nskaper. Kopplingen är en fÖrenk· 

lad variant av den kända »Wallman·kaskoden», 

Som framgar av principschemat ingår det i 

denna antennförstärkare endast två avstämda 
kretsar, in f!ån ~· ...: krelsen och ulgångskretsen , 

bada avstämda till den kanal, på vilken mot
tagning , kall ske. Förstärkaren är beräknad 

för kanal 3 (ljud 67,75 Mp/ ', bild 62,25 Mp/ s) 

på vilken Ln. TY·sändarna i StockllOlm och Kö· 

penhamn arbetar, och är vidare dimensione· 
rad för symllwtrisk ingång, 300 ohm, och för 

osymmetrisk utgång, 70 ohm. För andra impe· 
dansvärden får man välja annan omsättning 

på kopplingsspolarna L resp . L i ingångs·1 4 

och utgångskretsarna. Se nedan tab, L 

I förstärkaren ingft r särskilda anordningar 
för neutralisering av galler·anodkapacitansen 

i första förstärkarsteget. Denna neutralisering, 

som sker med hjälp aven variabel induktans 
L

5
, är viktig, enär den vid rätt inställning ger 

minimum brus från ingångskretsen. 

Spolarna L1+L2 , L +L och L lindas på3 4 5 

Philips 7 mm spolstomme med järnpulverkiir· 

na, med 0,5 mm lackerad tråd för L1-L4 
och 

med IO x O,07 mm litztråd för L5 . Van-taIet 

framgår a\' tab. l, där alternativa varvtal för 

L och L4 , dels för 300 ohm och dels för 70 1 

ohms in· resp . utgångsimpedans även anges. 

Tab. L Yarvtal för spolarna L1-L5
• 

300 ohm 70 ohm 
Spole in- resp , 

utgångs· 
in- resp. 
utgångs· 

impedans impedans 

L 1 5 3 

L 2 9 9 
L3 9 9 
L4 

2 l 
L, 35 35 
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Har man symmetrisk ingång i TV-mottagaren 

måste antennförstärkarens utgång vara sym

metrisk, dvs. man får i så fall inte jorda ena 

sidan på L4 och utnyttja koaxialkabel som för
bindelsekabel mellan antennförstärkare och 

TV-mottagare . Man måste då använda 2-trådig 

skärmad kabel (skärmen jordas) och resp. ka

belledare anslutes till Loj' 

~[otsvarande gäller för det fall att nedled 
ningen från antennen är osymmetrisk (koaxial

kabel). Man jordar då ena ändpunkten av L
1 

och ansluter den andra änden till koaxialka

belns ledare. Koaxiillkabelns skärm anslutes 
till chassiet. 

'Montage, ledningsdra.gning 

Det praktiska utfc)randet av antennförstärka

l·en framgår av fotografierna. Som synes är 

förstärkaren försedd med egen nätde!. I fråga 
om ledningsdragningen bör man åtminstone · i 

fråga om de högfrekventa kretsarna så nära 

som möjligt följa ledningsdragningen i modell
_apparaten (jfr fi:;. 4), enär denna be tyder 

mycket för stabiliteten i förstärkaren. Man bör 

eftersträva kortast möjliga ledningar och så 
mycket som möjligt skilja ingångs- och ut

gångskre tsarna från varandra. N ågon sk ärm
ning har vi sat sig obebövlig i modellapparaten 

men skulle det vi,a sig svårt att komma ifrån 

självsvängning i förstärkaren kan detta av

hj ä1pas meel en "kärm anbringad mellan in
gångs- och ulg:;lngsk retsa rna . 

Injustering 

Injustering tiJlg} r _il att man ansluter antenn

förstärkarens utgung ~klämmor till 1elevisions

mottagarens ingåugskl ämmor och ansl uter an

tennen till ingångsklämmorna på antennför
stärkaren. Man juste rar nu, med televisions

moltagaren påkopplad ingångskretsen L
1 

L
2 



genom att skruva på kärnan - så att man får 

bästa möjliga bild. Därefter justeras utgångs

kretsen, L3 L4 - ocbå genom att man skruva r 

på spol kärnan - till s signalspänningen ytter

ligare ökar. HärYid får man samtidigt vrida 
ned mottag.arens förstärkning för att den inte 

skall överst yras. Man fortsätter därefter med 

att vrida på kärnan i neutraliseringsspolen Lo ' 
Härvid ändras samtidigt ingångskretsens in

s tällning, varför man får efterjustera kärnan 

på ingångskretsen för att åter få resonans. 

;\Ian manipulerar dessa kärnor, alltså ingångs

kretsens kärna och ne utraliseringsspolens kär

na, tills man får bästa möj,liga bild med minsta 
möjliga bru s. Inställningen ä r därmed klar och 
man kan låsa kärnorna. 

Den beskrivna a·ntennförstärkaren har bl.a. 

provats vid moltagningsförsök på 8'1 km di

sta ns från TV-sändaren i Köpenhamn. Den har 
vi sat sig ge en ,äsentlig förbättring av signal

bruslörhållandet. Jfr ä"en artikeln Televisions
mottagning under horisonten i POPULÄR RA- I Den ström, som maximalt kan uttagas från 
DIO nr 9 i år. I 250 V-uttaget, är ca 60 mA, va rvid samtidigt 

N y B Ö R J A R K O N S T R U K T t O N N R 1, 

Nätanslutningsaggregat 


POPULÄR RADIO inleder med 
denna a1"tikel en serie lwnstruk
tionsbesl{rivningar, avse(lda i 
första hand för nybörjare, som 
vill ska.ffa sig färdig·heter i att 
bygga radiolwnstruktioner. Bör
jan göres med ett nätaggregat, 
avsett som strömkälla för en del 
»nybör jarlwnstrulitioner», som 
kommer att presenteras i några 
kommande nummer_ 

D et nätaggregat, som beskrives i denna arti 


kel, är avsett att användas för strömförsörj


ningen för en del apparater, som kommer all 

beskrivas i några kommande nr av POPULÄR 


RADIO. Meningen är, att aggregatet skall ut

göra en självständig enhet, som via en ström


försörjningskabel anslutes till resp. apparater. 


Priucipschemat 


Princi pschemat [ör nätaggregatet visas i Hg. l. 

Som synes tillämpas helvågslikriktning_ Nät

filtret är av kondensatoringångstyp, och på ut 

gången är anbringat ett stabilisatorrör VR150 


lör erhållande av 150 V stabiliserad spänning. 

Denna 150 V·spänning är avsedd att användas 


för vissa mätapparater. Den högre spän nin gen, 


250 V, är avsedd för förstärkare och mottagare, 

[ör vilka stabiliserad spänning ej erfordras. 


maximalt ca 25 mA kan tagas ut från 150 V

uttaget. Om stabilisatorrör('[ tas ut, kan man 
öka den uttagna strömmen från 250 V-uttaget 

till ca 100 mA, förutsatt alt därvid ingen ström 

uttages över 150 V-uttaget. Se mera härom ne

dan. 
De detaljer, ~om ingår i nätaggregatet, är av 

standardtyp och kan inköpas i en affär, som 
säljer detaljer för amatörbygge. I stycklistan 

anges typnummer för den i modellapparaten 

använda transformatorn och sildrosseln, men 
sjä lviaIlet är det ingenting som hindrar, alt 
man, om man har liggande någon transforma

tor eller drosscl med lämpliga data, använder 

sig av dem i stället. Givetvis får man se till att 
spänningarna, och s trömmarna, som man får 

[rån transformatorn, är de rätta. 

Som synes är aggregatet försett med två 

strömbrytare 01 och 0l!' den ena i nättilled
ningen, de n andra i tilledningstrådarna mellan 
anodspänningslindningen på nätlrans[ormatorn 

och likriktaranoderna, Den senare s trömbryta

ren Ou är till lör att slå ifrån anodspänningen 
i de fal!, man endast önskar ta ut 6,3 V glöd

spänning från aggregatet. I vissa fall kan det 
Lö. vara bra att ha denna omkastare, exempel

vis när man av någon orsak vill värma upp 
rören i den anslutna apparaten, innan man slår 
på anodspänningen. 

För att förenkla omkopplingen mellan olika 

nätspänningar är på chassiets undersida an

bringad en enkel kopplingslist, till vilken de 
olika uttagen på nättrans[ormatorns primärsida 

anslutes. 
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Fig. 1. Principschema för nätanslutningsaggregatet. 


8TYCKLIS1'A 
TR = transformator, Elfa R~1 6, Primärlind· C =elektroIYlkondensator , ZX 16 .uF, 450 V

l 

ning: 110, 127, 145 , 220, 240 V; Sekundär· arbetsspänning. 


lindning: 2 X 300 V, 100 mA; S V, 2 A; 2 X Oj = 0lI = 2·polig nätströmbrytare. 

X3,15 V, 3 A. l st . enhetschass ie, EC·l. (Elfa) 


DR=drossel , Elfa RM 26, 100 mA, 300 ohm, l st. näisladd, 1 sI. stickkontakt , 3 st. oktalrör· 

10 H. hållare, 1 st. koppling -plint (5 enheter), 

R =trädlindat motstånd , 10 kohm, la w, med kopplingsslöd (3 stift), plastisolerad kopp1 

uttag. lingstråd, skruvar och mullrar m.m. 

Rz= slavmotstånd 45 kohm , 2 W. Rör: VI =VR ISO, V2 =5Y3GT. 

Vj 

Sk 

10 RI 
IN 

el 

2x l6 
,MF 

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

Fig. 2. Kopplingsschema för nätanslutningsaggregalet. 
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Sl>änn ingsstabil iserillgell 

Några ord om hur den stabiliserade 150 V· 

spänningen uppstår kan måhända vara på sin 

plats. är ingen belastning är anbringad över 

ulla)r~n [ör 150 V anodspänning, går det gans

ka . toJ' ström genom stabilisatorröret. Denna 

ström begränsas endast av serienlOtståndet , 

som är på '. kohm. Stabilisatorröret verkar 
,om ell bu((ertballeri med en emk = 150 V och 

mycket lag inre res i~l.ans . Den sp.änning, Eom 

uppstå r över ser iemotståndet, blir därför lika 

med sk illnacJen mellan anodspänningen från 

likriktaren, som håller sig omkring 275 V vid 

liten belastning och denna emk=IS0 V, dvs. 

275- - 150= 125 V. Det betyder, alt den ström, 

som paSS f'rar stabilisatorröret och seriemotstån

det R I blir 125 / 4000=30 mA. Stabilisatorrö

ret tål maximalt 40 mA, varför det angivna 

värdet på seriemotståndet är tillräckligt. 

Vad händer nu, när man ansluter en belast

ning till 150 Y-uttage t? Ja , den omständighe

ten att man ansluter belastningen parallellt 

över stabilisatorröret ändrar ingenting i fråga 

om stabilisatorrörets egenskap av emk (delta 

dock förutsatt att inte stabilisatorröret slock· 

nar; när rÖret är tän t omges elektroderna av 

ett blåaktigt ljus, som försvinner när rörets 

,läckspänning underskrides). Spänningen över 

belastningen håller sig därför konstant. Detta 

gäller så länge den delsp~nning, som uppstår 

över belastningen, inte understiger ISO V. När 

så inträffar, slocknar s tabilisatorrörel och all 

stabiliserande verkan försvinner. 

Sa länge stabilisatorlampan brinner, förde

lar sig strömmen mellan stabilisatorrör och be· 

lastningsmotståndet så, atl summan av dessa 

, trömmar alltici blir ca 30 mA. Ökar JOan be· 

lastningsströmmen, sjunker strömmen genom 

stabilisatorröret med motsvarande belopp. Om 

man alltså lar ut 10 mA över ISO V·uttagen, 

sjunker strömmen genom stabilisatorröret fr n 

det ursprungliga värdet 30 mA, som upp träd er 

när ingen ström uttages, till 30---10=20 mA. 

Om 25 mA utta"cs över belastningsmotståndet 

går endast 30- 25 = 5 mA genom stabilisator

röret osv. U ttages 30 mA genom belastningen, 

blir det så att säga ingen ström kvar för sIa· 

bilisatorröret , och detta slocknar varvid all sta

biliserande verkan försvinner. Strömmen ge· 

nom stabilisatorrörel är då liksom vid ytterli. 

gare ökande belastning = O, dvs. man kan lika 

I!ärna la ut röret, då det inte gör någon som 
helst nylla. 

Den "pänning, som man får på 2S0 Y-utlagd. 

är ganska beroende av belastningen. Vid tom· 

gång. d,"s. om man inte tar ut någon ström och 

des utom tar ut stabilisatorröret, får man en 

tomg ngsspänning, som uppgår till ca 300 V. 

Ansluter man nu stabilisatorrörel, blir ström

förbrukningen som ovan nämnts, ca .~O mA. 



Vid denna ström förbrukning sjunker spänning

en från 300 V till ca 275 V_ Om man nu anslu

ter en apparat till 250 V-uttagen och tar ut 80 

mA till denna sjunker spänningen till ca 250 
V. Spänningen över 150 V-uttagen ändras inte 

så länge stabilisatorröret brinner, men vid den

na lägre spänning blir den ström man kan ta 

ut över 150 V-uttagen något lägre och= (250

-150l i 4000=2S mA. Ökas strömmen över 

detta värde, slocknar stabilisatorröret. Vi får 
alltså följande data för vårt nätaggregat: 

a) Om ingen ström uttages över 250 V-ut ta

get, kan 30 mA uttagas frän 150 V-uttaget. 

b) Om 80 mA uttages över 250 V-uttaget, 

kan högst 25 mA samtidigt uttagas från 150 
V-uttaget, 

el Om stabilisatorröret tages ut, kan 100 mA 

uttagas från 250 V-uttaget. Spänningen över 

detta uttag är då ca 250 V. 

dl Om stabilisatorröret tage~ ut , och end·ast 
30 mA uttages från 250 V-uttagen, stiger 

spänningen över 250 V-uttagen, till ca 275 V. 

Dessa värden kan det vara bra att ha i minnet, 

när man ansluter apparater av olika slag till 

aggregatet. 

Över stabilisatorröret är ett motstånd R på
2 

45 kohm kopplat. Detta motstånd urladdar fil

terkondensatorerna (C
1 
), när nätspänningen 

slå,. ifrån, varigenom man inte riskerar aLL få 
en obehaglig stöt , om man, efter det att nät

strömbrytaren sla~ its ifrån, skulle vidröra led

ningar anslutna till 250 V eller 150 V-uttagen. 

Kondensatorerna C, håller nämligen, om de 
inte urladdas, en betydande laddning. Genom 

urladdas emellertid dessa kondensatorer påRz 
ungefär 1 , rkund, efter det att llIan slagit ifrån 
näiaggregatet. 

Montage 

l'\ ätaggregatet är byggt på ett s.k. enhetschas

sit''. Hur enheterna monteras på chassiet fram
går av fig_ 5. Man får givetvis borra upp lämp

liga hill för de skruvar, med vilka transforma

torn och drosseln skall skruvas fast vid chas

siet. De hål för ,örhållare, som inte utnyttjas, 
täcks delvis av drosseln och transformatorn, 

men man bör se till att det blir en liten öpp

ning kvar av nt got av rörhållarhiLlen, så att 

man kan dra ner tilledningstrådar frän trans

formator och drossel till chassiets undersida. 

Monteringen av seriemotståndet R för stabili1 
satorröret 5 kohm kan lämpligen göras så som 

framgår av fotografiet i fig. :3. Motståndet in
lödes alltså helt enkelt mellan rörhlillarkontakt 

nr 5 i stabilisatorrörets hållare och kontakt 5 i 
likriktarrörets hållare, varvid den senare kon

takten använd e~ endast som stöd. Denna sena

re kontakt är nämligen inte anslut,;m till någon 

[ Se artikel i POPULÄR RADIO nr 10. s iu. 24_ 

Fig. . 3. Chassiet 
för nätanslut
ningsaggregate t, 
selL underifran. 

Fig. 4. Den 4-trådiga matarkabeln, förses med 
anslutningsdon, som passar oktalrörhållaren på 
aggregat e t baksida. 

elektrod i rÖrel. Seriemotståndet R
1 

som måste 

tåla minst 5 W, utgöres i modellapparaten av 
ett trådlindat motstånd pä 10 kohm 10 watt, 

vars rörliga kontakt ställts in på 4 kohm, dvs_ 

något mindre än hälften av motståndet skall 
vara inkopplat. 

Fig. 5. Det färdiga nätanslutningsaggregatet. 

Ledningsdragning 
Ledningsdragningen kan utföras på det sätt, 

som antydes i det detaljerade kopplingssche
mat i fig. 2. Det har inte varit vanligt att åter

ge dylika kopplingsschemor för konstruktioner 

i POPULÄR RADIO, men då denna artikel är 

avsedd för nybörjare, har ett sådant schema 

medtagits för att visa mera i detalj, hur led
ningsdragningen kan göras. 

För ledningsdragningen kan man lämpligen 

använda plastisolerad, mångtrådig ledning ay 

god kvalitet, som väl håller för de använda 

"pänningarna. Man måste dock vara försiktig, 

o ' alt lödkolven inte kommer åt isoleringen, 

som är relativt lättsmält. Nättilledningstrådar

na måste isoleras mycket omsorgsfullt från 

chassiet; för dessa kan man lämpligen använ

da en dubbeltrådig plastisolerad nätsladd, som 

lödes direkt till nätströmbrytaren och som 

klämmes fast vid chassiet med en kramla. Se 

fotot i fig . 3. För att få snygg ledningsdragning 

kan man med fördel dra på systofexrör med 

större diameter över de stammar av ledningar 
- ledningsknippen - som man drar mellan 
olika punkter. 

Matarkabeln 
För att överföra anod och glödspänning från 

nätaggregatet användes 4-trädig matarkabel 
vardera änden försedd med· anslutningsdon, 

som passar oktalrörhållaren pli nätaggregatets 
baksida (jfr fig. 4), De konstruktioner, avsed

da att anslutas till detta nätaggtegat, som kom
mer i fortsättningen, är likaledes försedda med 
en oktalrörhållare på baksidan, till vilken den 

nyss omnämnda 4-trådiga matarkabeln skall 

anslutas. 
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2-rörs reflexkopplad 
resemottagare 

POPVLAR RADJO:s beskrivning 

över en 2-rörs reflexkopplad rese 

matlagare i nr 9 i år har tydligen 
intresserat många av våra läsare, 

och en hel del förfrågningar har in

strömmat beträffande en del detal· 
jer, som inte var närmare specifice· 
rade i art ilceln. 

Sålunda har man efte rfråp:at da ta för HF

transform ato rerna Tl och T
2

. Tyvärr fi nns det 

inte några dylika tran"formatorer att köpa fär

di ga, varför man får linda dem ojäh. 

1'1 och T 2 kan lindas på Alpha spolstom me 

typ F med litztråd, 10XO,05 mm, varvid två 

spår utnyttjas för primärlindningen och två 

för sekundärl indningen. Varvtalet ä r .lika stort 

på primär· och s kundärlindning och=60 varv. 

Sekundärlindningen för.oes med mitluttag . Den 

i schemat i fig. l utritade kondensatorn mellan 

primär- och orkundärlindning kan utelämna s. 

Data för drosseln Dl har ocksa efterfrågats. 

De n kan vara på ca 200- .500 H vid ca 2 mA. 

U tgång, tra nsformatorn T 3 skall omsätta 10 

kohm till hög talarimpedamen. Varvtahomsätt 

ningen blir n={iO000/ R", där Rh tal ' polens 

impeda ns. För Rit = 3 ohm är exempelvis 

" ,,,,,55:1, för R,,=10 ohm är n= 30:1 etc. Be· 
träFfande ra mant ennen, så bör denna ha ca 20 

\'arv på en rektang uJär <tomme lS X25 cm. Tag 

exempelvis 0 ,.5 mm isolerad tdt! eller litztråd. 

Varvtalet må,te utprovas. 

Det bör kanske påpekas att skärmningen 

mellan stegen måste vara mycke t god för a tt 

inte återkoppling skall upps tå . Tre kret sar, 

ramantennen, T l och T
2 

är avs tämda till sam· 

ma frekvens med b etydande förstärkning i var· 

je steg. T l och T 2 blir skärmade g~nom d en 

slutna j ä rnkärn a n, men rören bör förseö Illed 

s.kärmkåpor o h ledningar med HF dras tätt 

intill chao. iel. 

Vt\ra läsare är välkomna med bidra.. 
under denDEl rubrik: knepll'B kOPl'llupr 
och mätmetoder, lättUlverkade detaljer, 
enkla och effektiva hjälpmedel för .er
vice och felsökning etc. Varje infört bi
dra", honoreras med kr. 6: -. 

Lättill"erka{)e t~stpinJ1ar. 

Praktiska oc h trevliga test pinnar tillverka. lätt 

av kas.•erade kulspetspennu, ur vilka patroner· 

na urtages, varefter hål borras i övre ändan för 

sladden, Spetsen tillverkas aven bit piano

tråd. 

(P M ) 
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SIu-ap i potentiometer 

»Skrapiga» potentiometrar kan d et ibland vara 

omöjligt av mekaniska skäl alt byta ut eller 

också kan d en till gängl iga tiden för ett byte 

ej räcka till. I ett sadant fall kan en vi~s lill

jä.lIig omedelbar bättri ng erhålla s på ett myc· 

ket enkelt sä tt. Linda ett klent snöre ett pa r 

var v runt potentiometeraxelll och dra snabbt 

ml·d blida händerna snöret fram och tillbaka, 

sil att potentiometeraxeln sn abbt pendlar mel

lan stoppen. Felet försvinner då i allmänhet 

tillfälligt. Som regel brukar 10 il 20 rörel,er 

vara tillräckliga fö r att även den mest skrapiga 

potentiometer skall bli ty st. 

»Snurren» 

Isolerande och f ,iädrande axell,oppling 

En hemmagjord axelkoppling, som inte är sär

sk ilt svår att tillverka vi sas i fig. Trolitul· el 

l er polY5tyrenstaven och -plattan hopfogas med 

lim . På metallaxeln fastlödes en fjädrande plåt

remsa. Platta och plåtremsa kopplas ihop med 

._kruv och mutter , och dänned är kopplingen 

klar. 

(L Linden, V äs/erås) 

Omändring a" IödlwI" 


Ibland är man tvungen att löda på svlrd.tkom· 


liga ställen samt att löda fas t sm detaljer som 


t.ex. spiralfjädern till ett vridspolein,trument. 


Detta är inte möjligt med en vanlig lödkolv; 


man mä·,t~ utbyta lödspetsen eller ha en spe· 


ciell lödkolv. Man kan dock ta en blank kop

part r el 1-1,~ mm tjock salll t vira den om löd· 


spetsen så a ll de n slutar i en spel;; . Man kläm


mer sedan till den så den sitter. ' är d en edan 


har använ ts pressar man bara av den och göm· 


mer den tills nästa tillfälle. 


(J ... W ) 

Lödkanna 

Aven gammal oljekanna kan man lätt till· 

verka en »lödkanna» genom a tt i oljeka nnans 

pip anbri nga ett drivhjul, med va rs hjälp man 

kan skjuta ut lödtennet. som förvaras upprul 

lad i oljekannans inri'. Drivhjul et, som bör 

vara fÖ"'dt med tänder, placeras på sådant 

sätt, att rennet k ommer i kläm mot pipens 

inre vägg. 

Resistansändring i )'l.skiktmotstånd 

Motstånd m ed vlsst resistansvärde exempelv is 

till den j PR nr 5/ 1951 beskrivna rörvoltme· 

tern är enkelt att ordna av vanliga ytskikts 

mots tänd , genom att fila upp den frästa spira

len (vilken i regel sl utar en bit från ena än· 

dan), tills ön.,kat värde erhålles . 

?lIo tståndet lackeras d ärefter. 

{Allan Dahl} 

Hållare för resenTöl' 

Hållare föl' re.;ervrör ka n lätt till verkas av 2 

mm. gro v koppartråd. Träd en böjes som fig. 

\'Isar. Diametern bestämmes av de rör, som 

skola användas härför. och tage något min d

re än "törsta diametern på rörel. De tillver· 

kade h ållarna fas tskruvas på en träli st , ~om 

sed an fästes på insida n aven skåpdörr eller 

på väggen. På så vi s erhåll es god ordning på 

de rör , Forn ej för tillf ället användas. 

(S) 

Hylla. för systoflexröl' 


Låt ej sys toflex rö ren ligga nedtryckta en 


låda. De kan i stället förvaras i en hylla, till 


verkad av nagon tunn plåt. Där ligger d e lätt 


åtkomliga och utan risk att brytas sönder. 


SN 

Fön'aring- a" l,rokodiIJ,lämmor 

Krokod ilkl ämmor kunna då ej användas lämp

ligen förvara s fastsatta på en 2 mm tjock kop· 

pa rtråd. 

SN 



med Philips 
Ferroxcube-kärnor 

~hilips Ferroxcube är ett halvledande moteriai med utomordentliga 

magnetiska egenskaper. Det hor prakliskt taget inga hysteresislörluster 

och är därigenom överlägset vanliga pulverkä rnor. Dessutom hor det 

högre permeabili tet - upp lill 1000 - med lägre förlustsiffror. Ferrox

cube hor homogen struktur och hor, i motsols lill järnpulverkärnor med 

isolerande bindemedel, inga mellanrum mellan de ingående partik larna. 

Då del gä ller alt konstruera induktanser med högt Q-vörde, sm å di

mensioner och ringo vikt erbjuder Ferroxcube-materialel stora lördelar. 

Vid burkkärnorna, där ma teriale t helt omger Imdni ngarna, får mon 

dessulom en rn ycket god skärmning. Ferroxcube-materialet har (å lt vid

st rä ckt användning i transmissionsutruslning'lr av 0110 slog och erbjuder 

säkerl stora mÖlligheler även lör andra eleklrotekniska ändamål, t.ex. 

som kanstruklionselement i elektromed icinska apparater, mälapparater, 

pulslransformalorer i TV-motlagare, speciallranslormalorer, ländsyslem 

för förbränningsmolorer m.m. 

3i1den visar etl urval av de körntyper som I. n. logeriöras men vi kunna också 

leverera andra lormer och ul löro nden anpassade eher kundens speciella behov. 

Phil ips Telekommunikalionsavde ln ing undersöker gärna de möjligheter som linns 

och slår lill Ilänsl med lörslag på lömplig l maieria i och Ullöro nde. För de lager

lörda körnlyperna sända vi gärno broschyrer med beräkningso nvi sn i "g ~r. 

PHILIPS 

Telekommu ni a lionsavdc l ,ingen, Slockholm 6 

Tel. 340580, lör rikssamlai 340680 

Högt Q.värde 
små dimensioner 
ringa vikt 

Ferraxcube-kärnarna kunna levereras med egenskape" 
avpassade eli.;r det Irekvensområde (upp l ill 5 Mplsl 
rör vilkel de öre ovsedda. Som eli exempel ålcrgeS 
oedonsrående labelI da la lör burkkörnorna D 36122 

Tamp.Frekvens- Luli-
Varvia i koell.Typnummer område gap 
L i mH ~ope rkpl s mm ,· C 

D·36122-1118 3 > ISO 2 91V~ 0,006 

D·36/22-IIIB2 30·150 l 70V~ 0,0 1 

D-36/22-111 Bl < 30 0,65 59V~ 0,01 5 

D·36122·11 181 < 30 0,5 53Vl 0,02 

D·36/22-11 181 < 30 0,::;5 46V~ 0,D2 5 

D·36122· II IBI < 30 0,2 36Vl' 0.D35 

Vid rö ll beröknin ge Ferroxcube -kärnarno myckel hög
värdigo indukranser, m",n eltersom de magnelisKa lörf us
lerna äro smo, bör sö rs kild uppmörksa mhet ägnas koppor· 
16rlusler no i lindningen. V,d höga Irekvenser bör I rtztråd 
anvä ndas. Diagrammet vi sor vilka Q-värde n som kunna 
uppnås med ahka I;udmo lerra l i lindningen. 

Q 

HF600 A 146 rr:t1. CI.--"&! 0, 4 ~'!I 

rZA 15lI'l"H " ,t" r6d 20 X007 1"''1\ 
JOG fl IS ,) ' , Im1M. 61 x 007 fI".m 

~ I \C, O,08 I!\H. JWrllld 220 >",C ,Ol m.rn 
4{)() 

1 l l ':]t / \JOO ....:::: fVJ 
I 

I l V} )< / 

'00 u:a ~ 
o ~ ' 1 1 I 1 I 

10 20 50 100 200 SOO.,v. 

Permeabi lileten ökor någal med sligande lempelalur, men 
tempera turberoende t ör mini malt, i synnerhel am man an
vä nder större luflgap. Då Curie-punk len - ca C 120 0 

över krides, försvinna de ma gnelis~ a egenskaperna IÖI 

011 å terkomma vid slunkande tempera tur . Erfarenheten hor 
visol all r crroxcube-spolar öro yllerst stabila. Vid luflgap 
mindre ön 0,2 mm kon i ogynn o mma 1011 genom åldring 
upps:å en induk tivi telsöndrr ng av 0,1 'lo Vid lu ftgap pö 
ca 2 mm utgör öndrr ngen högst 0,02 'lo. 
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SCOTCH TAPE BAND 
Typ .\ ()(JO och l~OO fut finnes nu P;I 

lng!'r. Prh kl". ;3" 25: - brutto. "j " kr. 

39: - lJrutto. 

GENERAL INDUSTRIES 
Bn lI(hjlela rdäck med grammofonverk 

.,ch gravering pris kr. 495: - brutto. 

PRINCIPLE 
Banrlspelardä~k för 2 hastig'heter pri :" 

kl' . 380: - brutto . 

Kupplingsschema till liimpliga för~ttir· 

kan' !\\edföljer diitk!'n. Inreg. firmor 

erhrlllel' rabatt. 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 


Ehre.nsvärdsgatan 1-3 - StoddlOlm K. 


Tel.: Väx. 540390. 


Vårt tillverkningsprogram 

omfattar 


alla slag av 


HÖGTALARE 
Standard

Kombifon

Kraft

Sekundär-

Ring eller skriv till oss för offerter, 

upplysningar och leveransbesked. 

SINUS HÖGTALARE AB 
Försäljningsbolag lör 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB 


SEGElTORP Tel. 461846. 461980 


\,~------------------------------_/ 
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Unuer denno. rubrik införes kortare 
kommentarer eller diskussionsinlägg 
från vära läsare. De åsikter som fram
föras står helt för vederbörande in
sändares räkning. 

Konstruktion av amatörradiosändare. 

Herr redaktör! 

Med anledning av SM5AKQ: s inlägg: i nr 9 al' 

PR i år anhålles om pla t.< för nedanstående: 

AKQ anser att omnl det 3,65-3,95 l\.fp/ s 
bör kunna tagas med FRO·sändaren. Härtill 

vill undertecknad framhålla, att även en icke 

FRO-an,sluten sändareamatör bör kunna gå 

ända upp till 3.95 1\'1 p/s ; likaså bör 29,2-29,7 
Mp/s täckas. VFO·enhetens avgivna frekven s 

bör kunna varieras 3,5--3,95 Mp/s, antingen 

det nu sker med 3,5-Mp/ ·V FO+buffertsteg 

eller med l,75·Mp Is·VFO+buffert·dubblar· 
steg. l,75·!\1p/ s·bandet skall gi\'et vi~ ej utsät· 

tao på VFO:ns frekvensratt. 
Det är riktigt, att »falska» frekven~er av ty· 

pen bärv ägsfrekvens ± osc illatorfrekvens el. 

dyl. ökar i antal, Olll liig: o,ciIlatorfrekvens an· 

vändes. Emelle rtid 'ar det hela tiden under· 
tecknads mening, att 1,75·Mp/ ·VFO:n skulle 

följas av avstämda steg, ej bredbandiga ; och 

då kommer »sidofrekvensfrågan» i annan da· 
ger! Vill man ha bredbandskopplare i dylika 

fall, bör man göra so m Lex. SM5KP gjort; en 

l,75·lVIp/ s·VFO för 3,5-7,3 Mp s och en 3,5· 
;V1p /s ·VFO för 14,0-29,7 Mp/ s. l\{en om ste· 

gen avstämmas, torde en 1,75·}Ip!s·VFO gå 
bra. 

På tal om dubblarst egl' n har undertecknad 

e j velat mena, a tt driveffekten skulle minskas 

efter en dubbling! Visst ökar driveffekten ef· 
ter varje dubbling I \len den ökar ännu mera, 

om man övergår fr n bredbandig krets till av· 

, tämd krets . On en vi" bestämd driveffekt 

möjlig mellan de Ivå omdiskuterade systemen., 

måste givas el/. lörtechning över minsta möj

liga anlal rattar i ett »fyrdnbbiingssystem» en· 

ligt undertecknads artikel: 
a) VFO frekvens. Denna kan vara 1,75· 

,\fp /s·ra tten för VFO :n, gangad med 3,5· 

i\Ip 'Hat ten för buffendubblaren. 

bJ Bandomhopp/are . Denna kan vara samt:· 
lig:a »områdesomkoppJare» gangade på 

gpnensam axel; även det »fyrdubbland e» 

s tege ts omkopplare hör hit. 
c) Aust/imning av d1l.bb/are· och drivs teg. 

Dessa blir två eller en rattar, beroendt' 
på hur bandomkopplaren utföre>;. 

d) AVö'iimning au s/u.lsteg. 

O", tva rattar används under e), är den ena 

ej använd ,id trafik inom 3,5-7,3 l\fp/ s utan 

endast vid 14,0-29,7 Mp/, . 

Beträffande minskningen av antalet rattar 

från tre lill en har undertecknad beklagligtvi, 

uttryckt si g f.· I, emedan det då var meningen, 

att det : i ·dubblande ~teget gav så många 
möjligheter för banden 14,21 och 28 Mp/ s. 

Till slut ~ka ll jag besvara vä JU1en ·AKQ:5 

eflerly sning av regeln om att effekten hos pa· 

ras it er och övntoner skall ligga minst 40 dB 
under bärvagens (och ej får överskrida 0,2 \XIJ. 

Ja , den s lår beklagligtvis ej i »Vi llkor och be· 

stämmelser ...», och det är synd, ty den åter· 

finne s i Atlantic City·kon ve nlionen s radioreg· 

Jemen le, bilaga 4. Att d enna bilaga även gäller 

amatörstationer, framgår av samma radioreg· 
lementes artikel 42, paragraf 5, vilka lyder : 

»A lla allmänna föreskrifter i konventionen och 

i detta r<::g lemente äga tillämpning på amatör

stationer ; i synnerhet gä ller, att sändningsfre· 
bensen skall vara så konstant och fri från 

övertoner , som teknikens ståndpunkt medgiver 

i fråga om detta slag av stationer.» - Det är 

sant , som ·AKQ menar, att en genomsnittsama· 
tör ej kan mäta nivåskillnade n mellan grund· 

) ( 

-@ _ _ _...Ji 
-,Fl qa:"l~Q'5 fl ea 'Im n 

ht'tt ~ ·dl .~t·
Ire "('nye " iJf1tj~~n t3nL1C J'teg r."I~j 
fan ~PO 1."ri. ~"Ii'i ' . rlUJ'it rör 

kräves, kan man alltså ga »nedåt» med t.ex. 

rörs torleken i d ubblarenhe ten , om man över· 
gUr från bred bandig till avstämd kret s. 

Att antalet rattar i undertecknads station 
enligt foto i POPULÄR RADfO är stort, är 

sant, men inget försök har heller gjorts att 
»ganga ihop» dem. För aU jämförelse skall bli 

tonen s och övertonen~ (resp. parasitens) effek· 
ter pa något enkelt sätt; utan man får väl 

nedbringa de obehöriga frekvens ernas styrka 
»så gott man kan»; en mot taga re med S-meter 
kan ju ge en viss uppfattning om nivåskillna· 

den i stora drag. Sune Breckström, 

SM4XL. 
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TELEFUNKEN 
RÖR 

lör radio och television 
SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÅDLÖS TELEGRAFI 


Telefon 230005 - STOCKHOLM 32 - Telefon 230005 
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Radiorör 


Elektrolyter 


Potentiometrar 


Högtalare 


Full sortering å 


övrig radiomateriel 


Rekvirera lager/isla 

A.B.INETRA 

Regerillgsgutan 97, Stockholm 


Tel. 20 Ol.!7. 2162 5 .0; 


\ 
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INBINDN INGSP ÄRMAR 


till POPULÄR RADIO 1951 

Pris kr 3 :25 

BUNDNA ÅRGÅNGAR 1951 

Pris kr 16 :

kan levereras omgående 


POPULÄR RADIO:s expo 


Box 3221 Stockholm 3 


\~--------------------------------_/ 
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Un iler rub rike n Rlldioindustrins ny
heter in fö res uppg ifte r från tillverkare 
och importörer om nyheter, Sö m av 
företugen introd uceras på mnrknnden. 

rH\' ·sändare för transport.dirigering' 

Svenska R adioaktiebo1aget, Stockholm, har 

sä nt några data för en radioa nl ä~ning från 

Marconi lämplig bI.a . för transportJirigc ring. 

I den fasta stationen ingår en kri. tallstyrd 

::1--5 W AiVI·telefonisändare och en mottagare 

med kris ta!l styrd o, eiIla to r. De frekvenser, SOIU 

kall utnyttjas, ligger inom området 75--100 
Mp/ s med en frekvenstoleran s om ± 0,01 °/0. 
Samma frekvens kan väl jas för både sändare 

och mottagare. 

Motsvarande mobila anläggning består aven 

liknand e sändare och mottagare inmon te rade j 

ett hölje av pålaIlande små dimen sioner. Den 

lllobila anläggninge ns utseende fra mgår av fig . 

Apparaturen är avsedd att anslutas till 6 eller 

12 V ackumula tor eller till växelströmsnät. Yt· 

termått 102X296X203 (d jup) mm. 

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

C E M E K 
Signalgenerator 

ii r fri fri'lIl frekvens 

modulation, med stort 

frekvensomfi'lng och 

);i~ st ri'lluingsnh'l. 

AB UNITAL Drottninggatan 51, Stockholm - Tel . 212591, 212592 

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

Lö!llJenna 


En in tre.,,;ant nyhet - en liten lödpenna av 


cngpl ,k till ve rk ning - har introducera ts a\ 


Anlex, 3 Tower Hill, London EC 3. 


Lödpennan är aV bedcl att anslutas till 6 eller 

12 V. Effektförbrll kningen är 8,5 Vi' och vikten 

cndn , t ca 20 g; pennans längd ca 15 cm. Löd

hu vudet får en tempt' ra tu r på ungefär C3250 

och kan anviindas ca 6--8 veckor med en an 

vändn ingsticI av ca 8 tim . per dag. Lödpennan 

inllcl! ,llIer inga kerami s-ka isolatorer , varför 

den !lir vara llIobtåndskraftig mot ovarsam be· 

h~ndlin g. 

Red. har prova t ett exemplar och funnit att 

den kan användas, förutom för lödning av 

mycke t små detalj er, även exempelvis för löd

ning på lödstiften på miniatyrrörhållare. Upp· 
värmning:> tiden ä r ca lO-IS oek. Pennan ,il' 

dock icke användbar för större lödvtor. 

Normförslag- fÖL' television och 
telefaksimil. 

Inom SEK (SwlIska Elektriska Kommis , io· 

nen) har utarbetat,; ett förslag till rekommen· 

dat iuJlPr IJeträffancle terminologi för televis ion . 

SEN R 57 01 samt terminologi för telefaksimil, 

SEN R 5702. Förslaget har u tsänts på »snabb 

remiss», och remiss tid en utgår den 15 novem· 

ber. Intresse rade kunna rekvirera normförs] a· 

gd från Sven ska TeknologjöreT/ ingen, Brunke· 

bergstorg 20, St ockholm . Remissvaren skola in

sä ndas t il! Sven ska Elektroingenjörsjöreningen . 



PLAS,TFO LI EKO N D E N SA·TO RE R 


0,000;) 0.4 
,uF 

Elektriska egenskaper 

ll1rcket hug isola tiollsresistn ns 

Iii,., fUrlustfa.ktor inom stor t frel, \'enSOnlr~lde 

ln:-cket god l,a[lllcilnnf<stnbili tet 

li tl'H res tladdning 

för 
filter 
Re-kretsar 
räknekretsar 
sågtandoscilla torer 
integrerande "'re tsar 

PFH 6030 
Knpaci(ans

Olll l'åde: 

1-10 p I!' 

PFG 500 
Knpucitans
omnic1e: 

PFH 600 och PFH 601 

PFH 502 
Kapacitn nsOlll
råele: 
0.001- 0.72 ,uF 

litföre,.: med 2-]0 
skilda kapacitanser i 
sn mm a. behii Ila re 

D ri ft spänn in gar : 200 y= veh 1000 y= 

Temperntu rOmrtlc1e: _60 0 C till + 60° C 

Telll pera turl,oefficient: ca -200 X 10-0;0 C 

Kap.-t o1el'anser: ± 10 °/0 (± 5 %) ± 2 010 ± l """ 

AKTIEBOLAGET RIFA 
NORRBYVÄGEN 30, ULVSUNDA - TEL. 262610 

ETT l M ERICSSON-FÖRETAG 

31: Il 

http:0.001-0.72


3GG och 183 Dl band 
på helt nytt b~ir
material 
1. Ett band a y kva
litet till pappers
handel::; pri s , med 

2. Fönaringsask av h å rdplast fiir 
de mindre baudspolarna. 

Priser: 366/28: - , 183/18: 50 

Alla l1pplysningar skriftligen eller 
per telefon hån ensamförsäljaren. 

Förbindelse öIIs1.-as med ålerlcirsäljOlldc 
detaljister ö"Cr '.e/o londel. 

LJUD & BILD AB 
Unlrnviigen 13, Hjorlhogcn 


Ordcrlelefon: 675777 


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

GRID-DIP-METER fig_ Instrumentet kan också användas som he
Som ett apropå till POPULAR RADIO:s be- terodyn!rekvensmeter, om man ansluter en 
skrivning aven amatörbyggd grid-dip-meter hörtelefon till ett par uttag på instrumentet, 
visar vi här ett av Radiometer i Danmark till och likaså kan man modulera signalen, om 
verkat instrument av liknande typ. Frekvens man påför en LF-spällning på ca 2 \' til! sam
området för Radiometerns grid-dip-meter är ma uttag. Inslrumentet går på nälet 220 V 
2,5-220 Mp/ s, uppdelat på 4 omniclen: eller alternalivt på batterier 6 V och 100 V. 

2,1 Mp / - 7l1rp: c 
6,5 1p/ o- 22 Mp( ,; 
21 Mp/s- 70 Mp/ s 
65 Mp/s-220 :.\fp/ s 

Instrumentets ytterdimensioner är 75 X BO X 
265 mm och vikten är 1,2 kg. Spolarna som är BOHRECENSIO:\ER 

Böcker föl' senicelllä n 
GOLD, 1: Radio - Praktiku1J1 , tredje upp
lagan, 3B4 sid_, 265 fig., Verlag Hal!wa g, 
Bern 194B ; pris DM 12,50. 

Detta rätt omfångsrika arbete vänder sig till 
läsare med ett minimum förkunskaper i mate 
matik, exempelvis yngre servicemän. Som ut
gångspunkt för framställningen tages det fak 
tum, att radioröret utgör grunden för all mo
dern radiotek nik_ Bokens första tredjedel 
ägnas som följd härav studiet av rör och dess 
errenskaper i olika kopplingar. Följande av
s~i tt behandlar radiomottagare steg för steg 
och sista huvudavsnittet huvudsakligen pro\' 
ning, kontrollmätning och reparation av rund
radiomottagare. lVled tanke på bokens använd 
barhet för servicemän, har rätt omfångsrika 
rörtabeller medtagits_ 

Trots att arbetets text icke ger anledning 
till allvarligare invändningar, kan anmälaren 
icke värja sig för intrycket, att boken i viss 
mån fått vara askunge på förlaget. Intrycket 

anbringade i kristallhöljeliknande enheter för
varas i ett särskilt fack på instrumentet, se 

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

Förnämligt instrument omg. från lager: 

~PL~ 

UN IVERSALIN STR UMENT 

mod. 630 
Ytterst liittskött - Jllanöneras med en hand och en omkopp

lare med s tOl' infälld rutt. En ins tällning för "arje mätoDlrå

de. Ki unchil,el' bes\'är ocll tidsspillan och eliminerar om

kopplingsfel. 


!\IÄTOMRÅDEN : 

S pä ll llil!gslIlätlli/lq (Iikspiillllillg och "äxelspiilllling): 

(). · :l --1~-300--1200-6 000 ". Inre l'eSis tHlls 5000 ohm/ " 

"id "äxelspänllingsmii tnillg och 20000 ohm / " "id Jikspän~ 

llingsmätning. 

Sll'ömmätning (lik s tl'iim ): 

I~ -60,uA; 0-1.2-12-- 120 mA; 0-12 A. 


]? ('s is tallsmiilning: 

O-- -100-10 000-100 000 ohm: 0- 100 Mohm . 

Ett begränsat antal ö\'I' lg-a 'l'l'iplett  Instrumentet har sknlu , graderad dB.Instrument I lager: 630A, 660R och rör

'-oltmeter 650. Pris nello kr_ 250:

Begär närmare upplysningar genom generalagenten: 

K. L. N. QtaJin9 Co. J!.tJ. ~. 73. 

Sveavägen 70, STOCKHOLM Te]. 215205, 206275 

\ 
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"Den som ;n/e 
fick den J fjol 
har chansen 
; dr .. . " 

Bake/ltlådd med p/astga//er t/argerna 
beige, rbd, b/d el/er &usgrijn.IPris med 5" hi;"gtalare kr. 28: 50 

J:;...u.;u[]laJ:cr 

Julklappstips 
Sekundärhögtalare blir för varje år en allt 

större julartikel. Komplettera Ert lager med någ

ra trevliga modeller från 'Sound Radio. 

Högtalarna finns i plast i olika färger, i alm 

eller mahogny, o. s. v. De har en egenskap ge

mensamt - de är lättsålda julklappar. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • o • • • • • • • • • • • • 

SNABBLÖDNING MED 

d=~g!!1 
- ett idealiskt lödtenn 
för radioindustrien ... 

s u p e r s p e e d A c t i v a t e d levereras 

med flussmedel i olika färger vilket ger be

tydligt ökade kontrollmöjligheter. Färgerna 

vit, röd, blå och gul finnas i lager och leve

reras i rullar om ca 450 gr. 

J..trII IL J.il a el" er-

SOUND RADIO AKTIEBOLAG • SPÅNGA. TEL. STOCKHOLM 362560 


\~----------------------- -----------------------------------------------
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\ förstärks av, all bildmaterialet icke på minsta 

I säll underkastats överarbetning. Den åskådlig


MOTTAGARE 1155 het i framställningen, som ett så pass rikt illu

strerat verk bort kunna ge, förloras alldeles 
på grund av dessa försummelser i 'red;gerin· 
gen. Hade denna detalj varit bällre ordnad 
skulle bokens värde varit avsevärt större. 

(COH) 

COCKING, W T: Wire/ess Servicing Ma
nual, åttonde upp\., 296 sid., 137 fig" 
I1iffe & Sons Ltd., London 1950; pris 12 s. 
6 d, 

Att på knappa 300 sidor lyckas sammanpressa 
alla viktigare delar av servicearbetet kan sy

?\Iottag are n n 1155 hyg- g- (l C' :-i a'- )[arc:o n i 
uuder kri~(>t f ö l' RAF i J'~ n ~ 18nd i så st o r 
upplag a att m {tn g u f·j hunno }.:: omma till 
nn\"Hndnin g . (AD\' ;io des f ortfarande i 
RAF ), Detlll lir anle dninge n till att dell 
na kiin s liO"u kommunikati ons mottng"are 
kan sälja s s ä billigt. 

Mottag'aren är väl DU . å välklincl bland 
de svens ka t3ä.ndaramatöl' E! rl1a att en när 
luarc pref'entatioD torde vara onödig. (Vi 
översändn emell ertid gH rna bes lai\"n i n ~: 

på begäran, ) 

Vi sälja clels beg-agnade apparatpl' föl' 
280 1,ronor, dels nya föl' 310 kronur, 

De kon t rolle ras of' h lrimnHlS innan ~l (' 
a ysÖ.nda f) , Rc hema. och stycklista Ill c (Hiil ja. 

Ingenjörsfirma Telex 
Engelbrektsgatan 24, Göteborg 

nas omöjligt. Författaren till ovanst ende bok 
har emellertid lyckats producera en bok, vars 
innehåll verkligen täcker titeln. På det rela
tivt begränsade utrymme, som står honom tiII 
förfogand e, hinner han icke blott beröra utan 
även analysera det mes ta, som kan s tälla till 
krångel i en radiomottagarp, 

De inledande avsnitten om serviceinstrumen
ten och deras användning är rätt summariska, 
medan de därpå följande kapitlen, där fel och 
felorsaker genomgås, och botemedel di skute
ras, äro desto mera grundligt och systematiskt 
skrivna. 

Författarens ingående kännedom om och er 
farenheter frä n servicearbete präglar fram 
stäJlningen på alla punkter. Betecknande är 
att den utrustning, han anser nödvändig för 
normalt servicearbete är ungefär följande: elt 
universalinstrument, en liIJförlitlig s ignalgene· 
rator, en ohmmeter och normal verktygsutrust
ning, Detta är allt, förutsatt alt den , "om 
handhar instrumenten, vet hur de skall han
leras. 

R11SS 
trafikmottagare 

är en av de me~t populära ama

törmottagarn a i landet. Pris
billig, god kvalitet, engelsl{ sur
plus . Pri s 319 : 50, 

PRINCIPLE 
däck 
Ett engels kt bandspe 
lanUick, komplett med 
t\'i't motorer, k opp
lingschema för för
s tärl{are medföl jer. 
Pris 380:-, 

Begär prislistor. - Vi lian offel·el·a. all slags radiomaterie l och 
a ll på SUrl)lusmarlmaden tillgängliga Dlateriel. 

En mera detaljerad redogörelse för iune
hållet är ej motiverad, alIa som har de nöd
vändiga språkkunskaperna borde läsa boken, 
Men icke blott servicemän utan även amatö
rer och konstruktörer torde ha stor behållning 
av att ta del av de erfarenheter, som framläg
gas i boken. Icke minst, då det gäller att 
»tämja» en nykonstruktion, som visar ;: ig osta· 
bil eller dyl. kan ell förnyat studium av mot
svarande ka;:;'tel i cletta arbete visa sig vara 
till stor hjälp. 

(C01-1) 

LEWIS, E. J, G.: Radio Seruicillg Equip , 
ment, 365 sid., 194 fig., Chapman & Hall 
Ltd" London 1950, pris 25 s. 

Det kan icke nog ofta betonas att varje mät
instrument och mätmetod har sina givna be
gränsningar, icke blott i avseend e på mätom· 
rådet utan även i fråga om den inverkan, kret
sen under mätningen röner av den tillkoppla
de mätanordningen. Allt för ofta stöter man 
bland mindre teoretiskt skolade tekniker pa 
den uppfattningen, att om en mätning utförts 
med ett instrument av välkänt fabrikat, måste 
mätresultaten vara korrekta. Att denna kate· 
goriska tro på fabrikanten i och för sig är 
smickrande för denne, innebär till ingen del 
att den har något fog för sig. 

Ovanstående arbete, som just avhandlar 
mätinstrument och mätmetoder som komma 
till användning vid servicearbetet, ger ju.t 
den rätta inställningen till hur olika mätnin
gar böra uppfattas. Varje mätning kommen
Iera s ingående, olika instrument för genom· 
förande av mätningen i fräga diskuteras och 
en översikt över vilka felkällor, som har _be · 
tydelse vid användningen av de olika instru

\ 

Bland \:i ni,!!; materiel, som lagerföres , kau nä lIlll:1;; 

f ö ljande: B C-4;;8 sändan:hass i, delYis demouterar, 

2..1; 100 kel s kristaller ReA eller Bliley, luis 

:)2: :;0, APS-13 del'-, clem ollterad 21: -, RF-instru

ID PlIt 3A termokors 13 : 30, kerami$ka kondensato 

r e r ;:;0 pF 4: 30, ratt med prechiollss l,aln 3 : 50, T'-

ko ndell~atorer 10000 pF, 4000 Varbetsspänning 

:1: ;jO, G-olH sändare 2200: -, l!)" stalldHl'dracks fi ir 

inbyggnad a,- sändare, ink!. tran sp0l'tlåda lT5:-, 

"';'-38 \\'a lkie-tallde lil5 : - , likriktarchassie l', de l

"is demonte ra de, begu r besk ri\'lli ng, högspännings 

likritare 2000 ", 375 mA, högspänningslikriktare

'o, 2:,) 000 mA, sändare T1154, rör, mots tåud och 

kondensatorer, a lla 8talldard"ärden till no rmala 

vri ser ocl1 med uormala rabatter, Ronette mikro 

f one r, specinlrnateriel, bU!- 2K~3 ldystroller, .\PS3 

radarstation komplett, ultralågfre[{\'ensgenera torer, 

Talgarnityr, bes tående a" stru[JOlil,rofon och hör 

lura r IItan bygel, pris 19: 50, 

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25 . 

~------------------------------------------------------------------- -------------------------------~ 
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7"oscilloskop WO-56A 
med likspänningsförstärkare 

Stor känslighet, stor skärmdiameter som gör oscillo
skopet lämpligt för såväl radio- som industrilaboratorier 
och för servicebruk 

Vertikalförstärkare: frekv.-område O-l Mp/s (-6dB) 
känslighet 4,2 mVeff/ cm 
ingångsimpedans l megohm 

Horisontalförstärkare : 	 känslighet 8,4 mVeff/ cm 

ingångsimpedans l megohm 

Tidsaxel: Vippspänning variabel 3 p/ s-30 kp/ s 

Bild-expansion 3 ggr skärmdiametern. 

Nätanslutning 105-125, 200-240 V 50-60 p/ s 

Dim. höjd 340, bredd 	230, djup 420 

Senior VoltOhmyst 

WV-9lA 
har även "topp-till-topp" gra· 
derade skalor för TV-service 
Skalfaktorn 3; l ger god över
lappning oc tydlig avläsning 

Likspänningsområden 
1,5-1500 V 

Växelspänningsomräden ; 
1,5-1500 Veff, 
4--4200 V, 
"topp· till-topp" värde 

Resistans 0,2 ohm-l 000 Mohm 

Mycket stabil 

Totalt 28 mätområden 
Pris kr. 510:Nätanslutning 105-125, 

200-240 V 50-60 pis komplett med mätsladdar 

Pris kr. 1.750:

Junior VoltOhmyst 

WV-llA 
Även denna lilla rörvoltmeter ~ . 


har den stora överskådliga 

skalan. Graderad att passa 

varje målOmråde. 


Likspänningsomåden 
3-1200 V 

Växelspänningsområden 
3-1200 Veff 

i.::. ...,..,. ":.'-.".,:- '-~ --- .. Resistans 0,2-1000 megohm 

Totalt 15 mätområden k~~_ 
Stabilt serviceinstrument 

Nätanslutning 105-125 och Pris kr. 395:
200-240 50-60 p/s komplett med mätsladdar 

Extra tillbehö r för Voltohmyst; HF-mätkropp för 250 Mp/s. Högspänningstillsats för 50.000 V, 1100 megohm. 

Dessa tre instrument leverel'as nu från lager. 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Mälin .l't rum enl{/ ud el niiigen. 

KUNGSGATAN 34, STOCKHOLM. Tel. 216290. 
Adress efter t dec. 1952; Barnängsgatan 30, Stockholm Sö. 
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mente" ges. Genom att framställningen helt 
knytes till . äda na praktiska mätningar, som 
till största delen kunna genomföras med in· 
strument, som äro till gä ngliga för servicemän 
i ""men. eller som kunna konstrueras av dem , 
blir arbetet även en laborationskurs i radio· 
mälleknik, dock utan anknytning till djup· 
s innigare matematiska överläggningar. De som 
önska en populärt hållen men dock fullt kor · 
rekt framställning av dessa frågor kan alltså 
finna den i della arbete, vars motsvarighet på 
sv~nska språket skulle fylla en stor uppgift. 

(COHJ 

Elehtroteknik fpr radiomekanikere, 104 sid., 

84 fig., Rateksa, Köpenhamn 1950, pris 

Dkr. 6: - . 

Radioteknik fpr radiomekanikere, 228 sid., 

220 fig., Rateksa, Köpenhamn 1950, pris 

Dkr. 17: 50. 


De danska radioservicemännen kunna erhålla 
en auktorisation liknande den mästarbreven i 
Sverige innebär, och i de danska yrkesskolor. 
na har upptagits en utbildningslinje för yrket. 
För all tillföra undervisningsväsendet lämp· 
liga läroböcker i fackämnena har "Radio· 
branchens tekniske og kommerciell ,ammen· 
sl utni ng» (Rateksa) uppdragit åt avdelnings · 

. ingenjör :-I S Vestergaard alt utarbeta de 
bäda O\annämnda böckerna, som äro avsedda 
att omlalla det för auktorisation erforderliga 
teoreliska kunskapsstoffet. Framställningen i 
den ena b\'gger sålunda till en viss del på den 
andra och hänvisningar förekomma mellan 
böckerna. 

Förutsältningen för att studiet av radio· 
teknik skall giva praktiska resultat är en till· 

fredsställande säkerhet i tillämpningen av den 
elementära elektricitetsläran och förtrogenhet 
med de vanliga yttringarna av elektriska fe· 
nomen. Elektri citetsläran genomgås därför 
helt med syftet all inpränta en praktiskt in· 
riktad kännedom om vad en serv iceman behö· 
ver kunna för att vara i stånd all utöva Sill 
yrke. Endast obetydliga förkunskaper i mate· 
matik förutsättas, och de algebraiska räknin· 
gar som förekomma, belysas klart med uträk· 
nade sifferexempel. En viss komplette ring av 
lolkskolekunskaperna i matematik torde dock 
vara nödvändig, för alt böckerna skall kunna 
användas vid sj älvstudier. 

S toffets disposition framgår bäst av kapitel · 
rubrikerna: 

Elektroteknik: 
l. Elektricitet. 2. Elektriska måttenheter. 3. 
Elektriska ledare och isolatorer. 4. Ström· 
arterna. 5. Magnetism. 6. Elektromotorer. 7. 
Strömmens värmeverkningar. 8. Mätinstru· 
ment. 9. Transformatorer. 10. Likriktare. Il. 
Fillerdros, lar och ·kondensatorer ,amt 12. 
Svung:1ingskretsar. 

Radioteknik: 
Svängningskretsar. 
l. Rad iorö r. 2. Röret som förstärkare. 3. 
Rörens strömförsörjning. 4. Lågfrekvensför· 
stärka re och lågfrekventa svängningar. 5. 
Högfrekventa svängningar och modulation. 
6. Högfrekvenslörstärkning. 7. Exempel pil. 
mottagare. 8. Superheterodynen. 9. Detaljer 
i mottagare och förstärkare. 10. Motkopp· 
ling. Il. Push·pullförstärkare. 12. Mikrofo· 
ner, högtalare etc. 13. Vibrationer. 14. An · 
tenner. 15. Mätinstrument och 16. Säker· 
hetsföreskrifter. 

Som framgår av denna uppräkning gäller. 
framställningen huvudsakligen de principiella 
sammanhangen. Direkta anvisningar för fel· 
sökning och uppgilt om praktiska arbetsmeto· 
der beröras över huvud taget ej, även om en 
bok med sådant innehåll får anses vara en 
självklar fortsättning av denna serie. Vidare 
är det klart, all de i texten givna exemplen 
ej kunna ge den erforderl iga säkerheten i till · 
läm pningen. Ett band med tiIIämpningsupp· 
gi f ter planeras även. 

Aven om dessa böcker icke utan komplet· 
teringar ge tillräckliga kunskaper utgöra de 
dock ett \älkommet tillskott i den magra lit· 
teraturen pa nordiska språk för delta stadium. 
Härtill kommer att framställningen är veder· 
häftig på alla punkter, och dessutom beled· 
sagas av ett tilltalande illustrationsmaterial. 
Landets servicemän rekommenderas därför att 
ägna den ett närmare studium. (COH) 

BOK REVYN 
TECKENFöRKLARINGAR OCH LANE· 

VILLKOR. 
27i 

"on Hl1.lnos, L: Rese rapport fr ful studieresa 
i En,; tanu 7- 28 juli 1931 [för] deltagande l 
en konferens rörande mntematikulaskincr i 
;,\ran clH~s tcr salUt i en konferens rörande r eg 
lering,;· och servotelmil< i Cranfl~ld. VIdar!' 
stnui<-hesök vid \etensl{upliga institutioner 
och inuustrier. Stockho lm lOGI. 4 :0 , 17 S., 
duplic. 

KTIIB Br. foL·7;:;O or 11/3 l!)J~l 

278 
Lin<llJerg, L: [Resa till Enp;land och Holland 
för studier vid forskningsinstitut och indu· 
strler inom elektr onik och dess teletelmisku 
tillämpni ngar.] Stockholm 10;:;1. 4 :0, G s .. 
ullplic. 

Skallängd 6 meter god avläsning 

Med denna universalmätbrygga mäter Ni 
säkrare och inom vidare gränser - den har 
20 mälområden för mätning av resistans, in
duktans och kapacitans. Och avläsningsnog
grannheten är stor - Ni avläser värdet av 
den okända impedansen direkt på en enda, 
tydligt graderad skala. Med hjälp aven 
multiplikatoromkopplare erhålles därvid en 
total skal/ängd av icke mindre än 6 meter, 
Bryggan möjliggör även kontroll av läckning· 
en i kondensatorer vid olika provspänningar. 

DATA: 
Resistans . . . . . .. . . . . . . 0,5 ohm-55 megahm Universalbrygga
Induktans 50 mH-550 H 
Kapacitans 5 pF-55 ~ F modell UD 
Strömförsörjning .. 100-130 och 200-260 V, 50-60 pis 
Mått .... ,. ... . .... ... .. . . 330x262x128 mm 
Vikt . . ., .. .... Ca 4 kg 
Pris .. , Kr. 490 ,  l> 

< 
B~gär n3rm3re upplysningar hos ensamförsäljaren tör Sverige O 

SVENSKA 3:

~RA RADIO m 

-4 

AKTIEBOLAGET m 
;;O 

Alströmergat. 12, STOCKHOLM. Tel. 223140 • Filialer i Göteborg, Malmö, Sundsvall, Ö rebro o, Norrköping 
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Radioteknisk uppslagsbok 

Av Ratheiser - Keclik - Schröder 

En bok Ni inte kan undvara! 
"- innehåller förunderligt mycket 
värdefullt material -" 

Prof. John Tandberg i Sv. D. 
Över 150 kopplingsvarianter , försedda 
llled fullstiindiga komponentdata iUerfin

lleräknillgsdiagram f öl' avkopplingskon
<1ensatorer häl' ovan är ett exempel p,'\. 
de många beri:ikningsdiag~ammen i bo
ken, som gÖl' inveckladp. beräknin~sför

faranden till en ytterst enkel sak. Mate
matiskt oskolade ha men dessa diagram 
€n chans att s jiilv kunna beräkna oeh 
dimensionera sina apparater utan am'änc!
11ing a v form ler. 

Ytterligare exempel pit berii lmingsd ill
gram, vara v boken överflödar. Utförligt 
genomriiknade exempel gör det till en 
enkel sHk att tHllimpa diagrammen ptt 

Oumbärlig på 
laboratorier! 

Hes i boken. Viirdefulla för både experi
menterande amatörp.r (lr'h konstruktiirer. 
l-Hir nl'tgra exempel på varianter för blan
darsteg (samman lagt ID varianter enbart 
för blandarsteg genomgås i detalj ). 

Formelsammanställuingar av detta slag 
,Herfinlles pit flera håll i boken . De gel.' 
i ett ögonkast önskad formel i lämpligaste 
skrivsätt och llled enheterna tydligt an
givna. 

vrakUsim problem och dimensionerings »Rörsocl,eltabeller med rörda ta» gel' el!
\Il>pgifter. En guldgruva för öyerski\dlig salllma nstiiLlning med data 

föl' över 450 a v cle "aItligaste europeiskaamatörer! racliori)l'eJl. 

Beställ idag! 

Hur rörkul'\'or utnyttjas och dllm upp
lysningar (le gel' genomgås utförligt i ett 
:n'snitt i boken. Ett nyttij?;t kapitel av 
mera grundliiggande natur. 

Till .. ... ... .. .. . ... ........ .. .......... bokhandel 

eller direkt från Nordisk ROIogravyr, Box 3221, Stock· 
holm 3. 

U ndertecknad beställer härmed 

Radioteknisk Uppslagsbok il kr. 26:-. 

Namn 

Adress 

Postadress 
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LIKSPÄNNINGSSTABILISATOR 
TYP LS7B 

Utgångar: 

a) Positi\', kontinuerligt varial1€'1 0-- ,150 Yl 
200 mA. 
1\~ätspänningsstabilisering: 0.0;).-0.13 V 
(heroe nd e på utgitug-ssp:lnoin;.::'ens stor 
l ek) ä ndring- i uta-;}n.~ ss piinnl ll gen för 
10 010 ;indring i nätspUnning'cn. 
Beln.stningsstnbiliserlng: 0.2-0.6 V ( be
roende pil utgängsspiinningens storlek) 
lindrIug- i utg-ångssplinuing-en ,'id Y;ix· 
Hug fr:1n tomg-[tog till full be lastning. 
Brumspänning : mindre Hn 3 mV. 

b) n-lotsvarande s iffror för 1H'~a tiv spä n
ning: 150 V, 30 mA; 0.1 V, 0.1 V, 2 mV. 

e) N egativ spänning uttagen från b, bög 
impedans . kontinuerligt \"ariabel O-
125 V, 0.2 mA. 

d) 6.3 V, 4.(; A 
e) 6.3 v, l.S A 

Civilingenjör 

CARL. O. OLSSON 
repparviigen 40, Enokede - Tel. 94 05 9~ 
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STOCKO 

METALLWA RE N FAB R I KEN 

HUGO UND KURV HEN KElS 

WU PP E RTAL-fLBE R F ELD 

Försäljning (!lIda,.:t !ill rrJg uljära importörer 

Generalagent.er: 

FORSLID &. Co AB 

Torsgatan 4,3 - Stockholm 


Tel. 329245, 337545 


38:n 

r-r innehå llet: Kronologisk fö rteckni o i-S ö"er 
\Je~öl\.c u. - J~lcktronrör och r Ört · kn olog- i. 
Scales. ~latematikmas kiner . Mil\rovagstcknik. 
Radioastrono mi. Gasurladdnin"ar. Accelera
t orer. P ar tikelc1etcktorcr. Vakuum teknik. 

K'l'HB Reseber. 1D31/52 

279 
rreliJnin~ir l'uda.rtclinisJ, ordlista. 1. Eu<"e lsk
S \' I;.' IH:i k ordlista. 2, Sn:- n!-i k Ol'(lförfl'rkning , 
l; tarh. av Kuug-l. Krigsmate l'i0h'e rk r ts tele
tekniska delegation, .. Stockbolm 1D51. S :0 , 
:n s. [Nordi,kl\ bokhandeln. ] 2: ~O kr. 
Anmi.ild i Tekn isl~ 'l'idskrift, 2·9 jau, 1052, s, 92, 
~ /'J :,}l , 

CTHB 'l'K KTJlB Å-~20-l31 

:!t4u 
Radiolexikon. D. e-l ~ . Stoc kholm 1D52. 8 :0. 
(Popul är Radios han db öcke r.) NOrdisk Roto
gra\·y r. 2: JO kr. per d e l. 
12. Schröder, J: S - 'l' (' le t eknU,- S. 61l- 71G. 
1:3, Schröder, J": 'Televi s ion - ö\-ers ty rn ,in,g'. 
S. 717 786. 
För nHrmast Eör p.gtlende delar, 8-11, se no
tis 120, maj 1951, s. 26. 

281. 
Radio, r adar, television, lju d teknik. Red. O 
Norell, Stockholm 1951. 8 :0, 962 s. (Elektl'o
teknisk handbok. [3 omarb. uppl.] 5.) Natur 
oc h l<u ltur. IOotb . 75 kr., bibi :b. 80 kr , 
För närmare uppgifter om inne hållet se no
tis 254, maj 1952, 8. 41. 

+KTHB Ce-2259 (CTHB TK) 

282 
Rndioteknisk årsbok. 1952. Red.: J Schröder. 
Stock holm 1932. 8 :0, 224 s. text, 15 s. annon 
ser. Nordisk Rotogravyr. 12: - kr. 
För närmare uppgifter om Innehållet se an
nons i tidigare num mer av denna tidskrift, 
t. ex. april 1952, s. 40. 
Ur innehållet: översikter: Halvledarelemen t. 
Meteorologi och mikrovågsutbredning. Filter 
för HF-kompensation I video förstärk a re. Ra
dioastronomi. - Beräkningsartiklar : Beräk
ning av småtransformatorer. Beräl<nin g av 
induktansspolar för radiofrekveuser. - Tele
vision: Televis ionsnämndens ljusf1äcksprojel, 
tor. Data Wr de olika televisionssystemen i 
Europa oell USA. Förslag till televisIonstek
nisk nomenklatur. - För konstruktörer och 
sändareamatörer : Multipelreso nanskretsar för 
kortvA.gssli ndare. Störningsbegränsare för ra
uiomottagare. - Amatörradio : Hur jag har 
det, be'öl, bos några sändareamatörer. Be
t-Jtiinnllc:lser angAende amatörradioaoläggnin
g-ar. Alllatörsiindare, modcH 1952, för nybör
jare. Nybörjarens kortvfl~~mottagare. - För 
nX-Iyssnare och nmatörbyggare: l(onv(' rter 
(ör DX-lyssnare. Amatö rerna o~h S-miirk
ning-eO . - För servicemHn: nJätinstruownt för 
sCl'\' icevcl·l\s tädcr. Gra Illruofon mod ula tor för 
K r,-icemun oeh radiohandlare. - Tabeller, 
nomogram ID. m.: FrekvensfÖrclelnin~·:: I-iDlaner. 
Standardfrekvenser från WWV och 'V'VVH. 
Lathund Wr radi otek niker. Radiotekniska no
mogram. Radiotekniska klubbar och samman 
slutningar. 
Anmältl i Q'rC, OIars 1052, s. 63, GG, 11/8 sp. 

CTHB TIC 1 KTHB Ce-2103 

283 
Skårneu_, S: Studierem till England under 
sommaren är 1951 [för att studera radar oc h 
rad ions vigerin g] . Stockholm 1U;:;1. 4 :0, 14 s. , 
dupll e. 
Ovannäm nda områden 'luderades "med 'pe 
c icll hänsy n till de na\'ige ringshjälpmedel som 
inom den niirmase framtiden kommer att upp
slitt!!. i Europa som hjälpme,!c'l för sjö- och 
luftfart". Studiebesöken gjordes PIl Standard 
telepho llcs and ca h les ltd, Deecn navigator eo. 
och Decca radar "amt vid fly gfä ltet , London 
airporL 

KTHB Reseb cl'. 1931/32 

Bulletin frän World Radio Handboole 
j\u,straliell. "Ra dio Australi en " aovUnd e r nll 
jj 200 kpls (i stället fö r tidigare 11 800 kpls 

llH'd undantag a,' fn~da~nr kl. 13.15-1iJ .OO) 

med anropo in gssiJ;n al cll VLGIG i A~ien :-5(: 1' 


d ce tiden 'ur 15.00. 

nolhia. I fortsiitt llingc n ämnnr "Radio .1.lI~trn-

Ila", CP :38 - " Radio La Cruz <101 Sill'" P;t 

IBANDSPELARE-PANELEN 
"PRINCIPLE" 

~ 

/t 

\ 

By.:;g!- Bts lJes t;lcllllc av IJUnel (utan föl' ~ 
~ ! ~irka re), med mekanism, tv å motorer, 
Li ;:rohnlig-t mag-nethu\u(l för in · och a\"
~pl'lning. oc h l'adermagnet, allt samtnau
b yg-gt till en en het. In spe lning pä hal\'a 
hnndbJ'cu(letl . Hell;anal,iuspelning- kan le 
ve r eras på b eg-i iran. Två hastig'heter 15" 
e lle r 71;2" per se l:::und, rak bandinföring;. 
~lallÖ\TrE'ring·en Hl' enkel och ske r med en
dast en ratt. Storlek 295 >< 218 mm utau 
spolat", 1G5 mm djup. Vikt 3,7 kg netto. Mn
<last vlixelström 220 volt. En tom baud
spole samt kopplingsschema till föroWr
kare medföljer varje panel. BruttopriS 
kronor 380: -. Säljes av alla företag Inom 
branschen eller direkt av generalag-enteu 

AB E. WESTERBERG 
T unnelgat. 23 Stockholm Tel. 207866 

Vi kan erbjuda E[' även nndrll fabriknt 

lin ovanstående, samt ä\'en komple tta band
spelnre med förstärkare . 

, 

/-----------------------------, 

Prenumerationen 

för 1953 

kan Ni ordna redan nu 


Abonnemangspriset 


är oförändrat 


helår 12:50 halvår 6:75 


Beloppet insättes å 


postgiro 196564. 

\.~___________________/ 
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"Q-MAX" HÅLSKÄRARE 

Verktyge t b estlir aven stans oc h en dyna, 
som medelst . ,n centrumBkl' u v pres sar 
jUmna och sYllletriska hå l i chass i p llHar 
o. d. lIIed "arje bälskilrare följ er pn spe

ci a inyckel för åtd ragning av centrum 

skn,,·en. Ve rktyget tJJl"erkas i t ö l.i ande 

type r: 

~/lG Föl' hål m e d 6/S" (c:a 16 mm) 


<li um. Passand e ti l! miniatyrrör-
h ,i l!are .. ..... . .. . ... . . .... ........ . .. .. 13: 50 

N / 19 F öl' hlil med 3/4" (c:a U, Illm) 
(Uam . Passa n(l e till novalrörh:\Jlare 13 : 50 

~/25 F ör hå l Jlled l" (c:a 25 mm) 
<liam. Passande till mind r e octal
riil'hftllare ....... ... ..... . .. . . ... ... 17: 50 

N / 28 För hUJ med 11/ S" (c: a ~8 
mm) dla m. Passande tIll octaJ rur
h ttl l are m. fl. ....... .... . . ... . .... .. . . . .. . .. . . 17: 50 

X/32 För hål Ule d 11/'!" (c:a 32 
111m) lliam . Passande till div. ke
ramial'a rörhållare ......... ............... 17: GO 

N / :l8 För håJ m ed 11/ 2" (c: a 38 
mm) diam. Passande till eliv. stör
re r örh:lllare ( t . e x. för EF50) 17 : 00 

)I / 53 För hål med 23/32" (c:11 53 
mm) eHam. Passande till pane l
ins trument o. el. ... . . . ...... .. ...... .... 3u:

)I/ J,2:, För k,-adratiska hå l m ed l" 
sida.•,,"ven s törre fyrka ntiga h ,ll 
kan göras meu detta ver ktyg ~e 
nom att luta flera htH sa mmalt 
falla l1 [lgOt ... .. .. . .. . . ...... . 26: 

HÖRTELEFONER OCH 
MIKROFONER 
Hilgoll mi g llörtelefon (2 X 2000 ohm) lItan 

bygel, lnen m ed an s lntning-ssladd a,· 
g nUllll i (L:\IE:8 tillve r1.::ning) n etto 15: ÖO 

Sanulla. hörll'h~[on sonlovan, filen 111(' (1 
g:rövre ans lutningssladd. som rl l' f0l" IllC
ml.s n ngot i!~ nOlll att tidigare ing· ' tt' nde 
strupmikrofO IJ klippt" bor t. R .. a liseras 
{ör .................. .. ...... ..... ....... netto 5: 50 

S amm a hörtelefon so m ovan }.;:ombinprad 
]lteu e n duhbf'! stru pmikrofo n innrhiil 
lund c tv ;j 4.0 ohms hi..ig·kiin~lhra kolk()l'll$
kajJslar . ...\ns llltuingssla cld a\' g' Ulllllll 

netto 7: 50 
Dubbel strupmikrofon I,om plett m ed h als

rem, t,-,\ 10 lIms kulko ru ,k :ll'8Ia r och 
anslu lning ssl fu ld av .~::limlIli. n etto ·1: HG 

Strupmikrofonl, aps pl m ed hölje oc h r ,' !ll 
b y ,:.du1', men utnH re m oc h anslutrrin g-s 
slaciel .. .... . .. .. .. ..... .. . . .. .. . ...... ...netto 2 : 

Lös kolkornsk u l"el utan hölje. Liiml' li ;:: 
att au\'i.inda som " (Il ik r ofonk:na[)v" till 
höra p par.ater, 101,alt,>Jefoll (' r o . d. (diam. 
21 mm) .. . netto l: 50 

84/40 
"Q-MAX" AMATÖRSÄNDARE 
En ~O-\\"atts siindare för teh'A' t'afi OCh te

Iproni pä 10- 20--10-80 m r' t cr sb'lnd"n. 
~nucJaren är by ~~ d för krist alls tyrni n g, 
men har ii "cn an s l u(nin ;:: för VFO. 1 [0
dula to l' oc h n i.i t a ggrpg al !iro inby ggda 
och hel a sii nrIaren har m lttt en 48X ~uX 
2-1 el ll. Pris netto 6GO:

OLJEPAPPERS
KONDENSATORER 
i lödda pläthö lj, 'n ( • . k. 
b adkarsko nd rn,ato rct·) . 
...-\ngiH.' t :;p~inllillg' sy iir(l e 
iir arbets-lik ;:i piiIIILing-. 

Arh.- sp . 
o ch kapa

citet 

Pris 
s t. 

.\rb.-sp . oc h 
kapacite t 

Pris 
st. 

300 V 1000 V 
1,0 ",F 
400 V 

2: - 0,05 
0.06 

.ur;' 3:
3 : 50 

:l>~ O,l ",F 
2,0 ",F 
500 V 

2: GO 
2: 75 

O , ~ 
0,2::) 
~,O 

4:
4: 2,; 
8: 50 

2,0 ",F 
600 V 

3: 50 2,5 
2XO,l 

9: 
4: 50 

0,03 ",F 
0,05 
0,1 

2: -
2: 25 
3: -

2XO,2;) 
2 XO,5 
3 X O,2;; 

5: 25 
G:
6: -

0,25 
0,30 
0,40 

3: 2" 
3: 25 
3: 25 

800 V 
2X O,2G ",F 5:

0,50 
0,55 
1,0 
1,50 
2,0 

3: :;o 
3: 50 
4: 50 
4: 95 
5: 50 

1500 V 
0,08 ",F 

1600 V 
0,02 /ll<' 

1: 50 

>\: -
2XO,025 
2XO,05 
2 X O,l 

2: 75 
3: 25 
4: 

15000 V 
1,0 /lF 225 : -

2 X O,2 
2 >~ O,2G 
2 X O,5 
2 X O,5 
;3 X O,l 
3 XO,2;; 
3 X O,5 

4: GO 
4 : 75 
5:
5 : 
4: 50 
5: 
G: ,:;0 

20 000 V 
0,25 /lF 

E lektrolyte r 
40 /lF/ 25 V 
20 /lF/ lOO V 
S ",F/ 500 y 

195: -

3: ·50 
4: 50 
4: 50 

RÖR 
2U·'-\ W es te rn Electrie sUndartriod . Glöd 

9 I'olt 3,4 ump,. anoel 7;)0--1000 >,olt r,5 
mA. :11ax. anoelförlust 6G wat t, 11etto 4 : 95 

832 Dnb belpe n tod fö r UK-suntlare . Ut-
eHel,t vid te lpfoni 15 watt n e tto 32: 50 

GX8 Ny ut kolUnwn trio c1 -pentotl , 110tto 20: 

RÖRHÅLLARE 
,J/'GK K e ramis i, rörh;lll ar e (h~

g agnad) a"Vsecld fö l' am (' l'ikanska 
sä ndarrör t. 0X. 829 och 8:12 .... .. 3: 

J / 5HF K e ra m;sk G-po lig rörllillla re 
av Amphenols till\' €rl <ning , avsedd 
utt fästas lIl t'd en f j Uller ring·. Pas
sar till t. ('x. S07 ...... -: 95 

J /L8BF 8 -polig lock-in ( loeta l -) r ö r 
h a ltare av Amp he nol s tiIlvc rl.;:ning, 
a v.('eld att ilisla s lIte ,1 ~n fjällel' 
l"ing. Passar Ull 7C5 o. Il. ............ - : 45 

,J/4P {-polig t'örbållarc av pc r tin ax 
(bega gnad) . Pnssar till t. (~ x. 57.:1 - : 25 

J /" P j ·po li g rörh ttllare av pe rtinax 
(begagnacl) . PaS$ar till t. ex. S07 .-: 2" 

OMFORMARAGGREGAT 
OUlfol'lUare O, S0 111 primUrt kall anslutas 

t i1l 12 ell e r 2'! "ult liksI) . innCilitlle r 2 st. 
karftiga d bratol'f' t oc h liilllnar på se 
l'nnclären 117 vo lt vUxpIsp:inning-. Ut
~d\ ng8 Rrl än nill ge n kan h ii lla ~ k o n s tant 
m ed e h; t en omkop plare för b('la~tningar 
om 75, 100, 120, 1(j0 oc: h 17G watt . T ill 
verkare : Electronic Laboratories . 

Pri s netto 2.30: ~ 

LADDNINGSRELÄ (Surplus) 
2 	 s t. reläer inbyg- .~·da. i (' Il li ilpa, avsed(la 

a tt I' e~ l (' l'a lac1dn iu g'Hst r iiml1I L'n vid 2-4: 
"olt ba tte_r ill r if l. rris ue!to 9: 

RATTAR (Millen) 

F / IOOOO Kraftig- u \'stiinlnin g sl'at t av 
s\'art llakc:'lit. DialIl. 70 111m ...... 5:

F / 10007 Ratt nw(l skala inclelad O-
10 öI'e r 280'. Ska lans diam. 40 mm G: 

F/l0008 Ratt mct) ska la in clelad 0- ' 
100 ö" e r 180'. Skalans c1iam. 90 mm 10: 

F / 10009 Ratt med skala inde lael O-
100 ö"er 180'. SI,alan s cliam. 70 mm 8: 5:> 

AXELKOPPLI NGAR (Millen) 

F / 39002 l<'.iii llrau el e koppling- nwd 
keramisk Isoleri ng" . .. . . ... 1 : 25 

F /39006 Gaf(>lkopplin g- med kera
misk isoWring' (se fig. ) ... _...... ... .. 4 : 25 

F/:l9007 Gaffc' ll<o pplin g- med hakelit 
iso le rin g Jiknandp för egåend e ·1: 25 

Samtliga, l\lill e ns rattar och }{opplingar 
liro avsedda för axlar med 1/4" di a m e ter . 

AMPHENOL POLYSTYREN 
STÄNGER och RöR m"rl upp till ~" 
,Ham. samt SKI VOR och L IM le\"ereras 

f t'ån lager. 

DIVERSE 
nIA·l10 Panelinstrume nt uv 'Ti d 

spoletYll med f"llt 111."lal'; för 1:;0 
mA. K\'adratisk frll lll ic1a med 
m fl tten 57 X 57 nHU ........ .... . . . . . . 17: GO 

R / NLA Amerik aUR lc telegra(l' rin.~s
nyckel .. . . 8: 

F / U1 Pertinaxomkopplare 1- po lig, 
ll-,ägs .. .. .. l : 53 

OB/10 Bussning av svar t p: Uffiml 8\· 
s~ l1d att skydda kabel som .c:ttr :;:.e 
nom h å l i punel - c ll ,' r c ha s " il, l: t. 
Inre ,liam. 10 mm ... Pris pr 10 st. 1: 

12500 Yar . miniatyrkond. 2 X 500 pF .. . 9: ,}O 
F / OU;) A\·s. tHnlni n ~·:·H· att a-.;r S\Tart ba· 

kf'lit nlea in g- jut(\ n miissingsbusR.· 
nillg" för G lUIll :lxe l. Ytkrdiam. 
65 mm ........... . . . . . .. ...... , l: 2,} 

D)J/ Z4 Elektri sk molol' för 24 \' o lt 
lil"p. i hcll' u!lslat ulfih' anc1 e . 
LärnVlig SO lH deiynHJtor fUr \Ti d-
har lJ eamante111l e. d ..... . .. .. . ....... 39: 

I / 108-i' Ex t ra kr uft.i.o:t k ontu l,tRtift av 
h lunkföl'nkklad lIl:isRing- (7,5 mm 
<ljam.) ·nu~·d a n s llltn in~·s ;inc1 l?n ntförd 
sorn en ~kL'l1\' m e(l mllttc' r. LHmplig 
för större "p lll .q - in" ~po l u l' o. d. 

I>rJ~/st. n e tto 1: 25 
1/ 108-76 Hylsa filr ()" an"tr,, ' ncl,~ k ontnkt 

s tift, 1ll ~c1 mutt"l" rÖ l" I'u, t":l trni n g 
I)ri ~/s t. netto 1 : G5 

AB FERROFON 

Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm - Telefon 449295 

39: Il 



---------------------
I En oumbärlig handbok: 

P. H. BRANS' 

RADIORÖR VADE·MECUM 1952 
9:e upplagan 415 sid. 


Fullständiga statiska och dyna

miska dala saml sockelkopplingar 

för världsmarknadens alla radio
rör. Pris Kr 19 :-. 


Generalagent: 

INGENJÖRSFIRMAN IELEANALYS 
Björngårdsgatan. 3, Tel. 400085 


STOCKHOLM SÖ 


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

TELEVISIONSiVIOTTAGAHE 

FÖR 14" BILDRÖR 

Mottagaren lir fullt ' körklnl' Oth trim 
ma t) , men utan rör och hö lj e . Plnc€ 
l'illgsandsnin.~· oc h fÖl't (lC' l.;: ning- (h'er 
rören bifoga:-,- l(an Uyen leyerel'as 
med 1'01'. 

rri~ Kr. 795: - exkl. rör. Entlast fö l' 

\ '~ i Xl:' is tr ö m . 

TV.Teknik , 
Box 100, Su ndbyberg- - Tel. 28 3102 

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

LAG ER

REALISATION 
Yid im'eutering hal' utsorternt~ en 

mtingd Uldre, fabriksnya rör, motstånd, 

tråd, transf. m. m., som numera ej in

går i proc1uktionen. 50-70 Ofo ralJatt! 

Lista sä mjes mot frank. lm\'el't (10 ö.). 

SVENSKA MÄTAPPARATER F. A. B. 
Pepparviigen 30, Ensl,ec1e. 

"==::::::::::::::::::::::::::::::::~
" \ 

RADIOTEKNISK 

HANDBOK 


3 :dje upp\. 

av ingenjör ERIC ANDERSEN Del I 
o. II kr . 16: - per del i eleg. klotband. 
Totalt sldant. G46 . Rikt iII. OumbUrl. 
för racliohandla re, I'lluloreparatörel', 
amatörer, stude rllnlle m. fl. 

"AGOR, STRALAR , VIBRATIO.1'iER 

In b. i elegant l<lotbancl kl'. 1G: - !Jcr 
e xemplar. 

MELLERSTEDTS FÖRLAG 
NorrloJldsgatlln 22. Stockholm 

ollel' geno m niil'maste bok hanuel. 

\ 

0 50;:; kIl/s - prO"siln lla p " e ngelska föl' US.·\ 

och Canada. 

Eq uador. Station HJEB4 - "Radio Manta" 

- Munta, sUnder f. n. pa G870 I,I'/ s til1 kl. 

0,".10. 

Hondnras. " La Vo z Pop ular" (HRLP) . T e · 

g'llcil!Ulpa , sUnller pu r; HO ){pfs tid c ll 130U

OG.OII; slutar 1<1. 7.0;; pii sön dagar . 

Jn~lJ1. D e n japans ka l{o mm,ml s t i,ka statio

Il en "E'ree Japa n" siinde!' pi\ 10 I SO, 1180(; 

I']I/ s dagligen kl. 12.30-1:;.00. 

),(ozambique. l)pt POI't u.;..~:i s i ska pr ogrammet 

[r it11 Loure nco )Iarques s ~in cle r numera tiden 

nn .OO- 07.00, 10.30 (Aöntlagar 1000 )-1~.30 ( lö l'

cl a .!>:a ,· oc h siinclagar 13.00) på 4830, 0804 kp/s 

o('h 17.00--21.00 P:l ;J 440, \)804 kp/s. 

~yn Zeelantl. F r e k ve n se l' (i l' p/s ). som f. II. 
an Yii ncles UY "llaflio K cw Ze:-llan(]", '\' C'llin~
ton : 6080 ZL7, Gno ZLll, 7220 7,L12, 7 200 
ZU;!, () ;;20 ZL18 , \):;·10 Z W, 9020 Z1.8, 11 7811 
Z 1,:), 11 1'10 Z L9, Hi 220 Z L10, l;; 280 ZL14. 
17 770 7, 1,;j, 17 820 ZLH, 21 480 ZL15, 2J 580 
~r,lG, 25800 ZLG och 26 000 ZL17. 
NOl'd Rhotl •• i",. Stat ion ZQP i LU SRka Ilar 
li:vtt frekv e n ser . 327.) kp/s (0.4 kW) ii,· c n n y 
fr(·k\"(~ns. 4 8~6 kp/s (1:3 k ' V) Ur ock!';"i Il ,\". 

7 220 1'1" /8 (2,5 kW) iLr oföränllrud. 3 OH ocll 
!) 710 ], p/s bal' n t.c;-J tl. Stati o n pl'lla Silllllt'r 
13 .110- 20 .00 <lag lige n. 13.00 .. - 1:;(1) Hlusikpro' 
gTlI lII. 1'i.00--1O.00 rhodesiska (\';\['(Iagar ) och 
l'll ,!..::e l~ka (sö IId agar), 10 .00-20.00 C'ng-ch;l.;a 
(dn .!>: li gcn) . 
rortug-ll1. Ti ll !':;Rc hema f öl' "R,lllio Naci o nfll ", 
L hsah ons transoceana s iin(lnin g- ar : 12 .00
H.OO II" 13125 kp/ s till Timor ; V:U.-)-J8.0n 
p :, 15 12" kp/ö till Macan. Goa. Dalllao uch 
U III ; 18.30-21.~1I pol 97-10 , J1 !)96 kp/ " till 
~[tl 7.arn l>iql1e , AIl .~ola och Ra n Thoma~; ~:! .on~ 
11.30 p :i. !) 740 l,ph och 11 OG·I kl' /s t lll Guinea. 
Cape Ver eli ön rna och RI'asili en; LOn- 3.00 Ilii 
(; ~ 71, !) 7·16 kp/s till KOl'dsIUcrika. NOl'llatlan
tell och d f' ::rl'()n liln d~kn. farvl1ttnen. A lla 111'0
,c:l'u m :"iiud :i p il pOl'tug' i !; i sku. ~~ )· lI(... t~ 1" ~tind (-' ~ 
kl. 13.00, 17.00, 18.:35, ~1.l5, ~2 .0u, ~3.4;; Oell 
02. 00 . 

RXTTELSER 

I artikelserien 150 W omatörrodioslalion fö r 


telegrafi och telefoni i nr 5-7/1952 bör föl · 


jande rätt eloer infö ras: 


I nr 5/1952: sid. 24 fig . 5: Båda stegens 

skärmgaller skall avkopplas med 0,01 .uF. Fler
fald3rstegets avkopplingskondensalor för gal

lerläckan skall va ra 0,01 .uF ej 0,1 .uF. Flerfal· 

dars tegets anod krets, »10---15 iVlp h >.' , skall ha 

50 pF vridkondensator, ej fast kondensator. 

I nr 6/ 1952: På sid. 24 högra spal!en rad 

14 "lår 40-50 V: , kall vara minus 40- 50 V. 
Pil 3id. 25 i fig. 7 , kall kondensatorn mellan 

katod och chassie pa vänstra röret 6SN7G T 
vara 0,1 ej 0,2 I'F. 

I nr 7/ 1952 sid. 16 fig. 9: Potentiometern i 

katodkretsen för 6H6 skall vara på 500 kohm. 

I ar tikel Kamerarör för television i nr 10/ 
1952 sid. 13 står i figurtexten. »- Från väns· 
ter ikonoskop , orti kon och bildonikon». Skall 

vara: »- Från vänster ikonoskop, bildortikon 
och ortikon». 

--------------------------------------\ 

Elektriska motorer 
127-220 volt allström, 100-150--300 
watt, kan användas till mindre svar
var, borrmasl<iner ocb färgsprutor, 
syma skiner m. m. Utförsliljes så långt 
lagret r äe t, er fö r kr. 28: 50 per st. m o t 
p ostförskott. Dri<h jul kr. 3: 15 per st. 
Drinemmar kr. S: ~5 per m. R egle
ringsmotstfind kr. 7: 80 per st., kan 
användas pu alla varvtal. Nya Btink
borrmaskin e r kompletta med ceJ
scbuck kr . 140: - per st., allström. 

ELEKTRO-MEKO 
Ringvägen 149 A Stockholm 

AB STOCKHOLMS 
PATENTBYRA 

o 

Zacco & Bruhn 

Påtent 
Varumärken 
H. Onn, I, Stäck 
E. Halmqvist, 
N. Larfeldt 

STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 - Tel. 23°97° 

c;.-""t/ad 1878 

CENTRUM 

RADANNONSER 
Under denna rubrlk Införas rndnnJIOnSer till 
ett pris av kr. 3: - per rad. Annonstypen ör 
avsedd endast för ama törer och för enstaka 
försÖIJningar . Firmaannonser måste hänvisos 
till Tåro övriga annons format. 

Till salu: TraEikmottag-al'e R 11:35, 10 rör 
mecl inbyggc1 likriktare och s lutsteg, B. F. O. 
"llrbluel fd n pant, ten, sC )Jarat H. F. ocb L. F. 
",lIpn samt vari a bci selel{tivi tet. 400:-. 
SVll " till Kjell Beng tsson, 473, Arbrl\. . 

Till s;ulu: Amerikansk ('ommers. sli ndarc 
Be 37•.,-]<] fullt kOUlI!l. med ö utbytb . 08C.
'J',te lll, tä ck. o ml'. 0.2·--0.5, 3.0-----!.ö- 6.2- 7.7 
- 10.0 mc. Al, A2 oc h A3. Vtcl'f. omkr . 100 ,Y . 
Omf. köres på 24-28 V li ksp. Lämpl. fii t' 
portab . uruk. Allt i prima och fullt kö rk lart 
s idck . Säljes till bögstbj. ell e r fö r 950 kr. 
S"ar till C. Sundberg. Söderh amne n 16, Vax
holm. 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 

m,€l

Dag- och afto nskola . Ingenjörs-, verkmästa r e - ocb förmnnsexamen . 
Teleteknik m e d radio - ocb radarteknili. Maskinteknik med verkstadsteknIk. 
Låga levnadskostnader : 100 kr. Itlgre pr m:1n . än l Stockholm o. Göteborg.K"I' , lIfodel'Oa kursplaner. Vårtermine n uörjar 12 jan. Studiebandbok sändes 
p1\. begä ran. Angi v f ack, praktll', åluer m. m. Åberopa denna tidning. 

llurmiis toregotan 9 A - I,öl'I ).'G - Tel. 11316 - Rektor. 
\ 

40:11 

http:LOn-3.00
http:V:U.-)-J8.0n
http:10.00-20.00
http:1'i.00--1O.00
http:13.110-20.00
http:17.00--21.00
http:1000)-1~.30
http:nn.OO-07.00
http:12.30-1:;.00


Nytt Variae-prospekt - rekvirera Ert exemplar nu! 
Nya modeller - detaljerade elektriska och mekaniska specifikationer _. full


ständig tabell över alla Variacs i standardutförande med alla 


detaljer återfinnas i det nya rikt illustrerade 


Variac -prospektet. 


Generalagent för Sverige: 

JOHAN LAGERCRANTZG E N lE R A l R A D I O C Ompa n y VÄRT AV ÄG EN 57. STOCKHOLM 
275 Massachusetts Avenue, Cambridge 39, Mau. U. S. A. Tel. 613308, 617128, 610891 



BETRÄFFANDE 

·Se 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Saa1'länd'ische Kondensatorenfabrik, Brebach-Saar, förkortat 

SK, introducerar nu sin serie högkvalitativa elektrolytiska kon

densatorer i miniatyrutföranden på den svenska markna den. 

o 

PA STORLEKEN 
t. ex. 50 1'1,' 12/ 1;:} Y 

50 f'F 220/ 250 Y 

o o 

PA TEMPERATUROMRADET 

15 x 30 mm 

24 X 42 mm 

Under det a tt ,' anliga elektrolytiska kondensa torer förlora sin 

kapacitet vid -grader och frysa sönder vid stark kyla , så be

TEMPERATUROM. 
o o 

RADET sa finnas 3 serier. 
Serie I Sta ndard» --Do - +60 0 C. 

Serie Il Tropikbeständig ; - 10 ' 

+700 C. 

Serie III Tropik- och polarbes tä n

dig; -10° - +700 . Se 
Serie I levereras med arbetsspän

rungar upp till 500 Volt. Serie Il 

och III len 'rems med a rbeL spiin

uilig upp t ill 350 Yolt. 

hålla SK-elektrolyter sin kapacitet och fryser först Yid tempe

ratur under -100 C. 

FRAMFÖRALLT PÅ KVALITEN 
SK Elektrolytiska kondensatorer ha fÖljande elektriska data; 


!;emensamma för alla sina typer. 


Mätfrekvens: 50 p/s. Mättemperatur +200 C. Förlus tfaktor : 0.20. 


Kapacitetstolerans -20 % +30 % för lågl'oltskondensatorer 


(under 100 V) -10 tl /o +30 ~ /o för konden satorer öl-er 100 V ar


betK~pänning. 


Läckströrn: ~findre ii Il 0,3 f'A/,uY. 


SK· elektrolytiska kondensatorer lagerföres i Sverige av Generalagenten: 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 

EHRENSVÄRDSGATAN 1-3 STOCKHOLM K Tel. 540390 (växel) 


