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BULGINS 

signallamphållare 

D. 370/MBC 

co-axialskarv
kontakter 

P. 270 

P.290 

telefonproppar 

P. 38 

omkopplare 

S. 270/PD 

telefonjacks 

axelkopplingar 

EH. 15 

strömbrytare, signalreläer, 

bilsäkringshållare m. m. 

micro-switches 
till,erkade på licens fr{m ».\cro», USA. 

DilUensioner: längd GO ru1l1, bredd 18 mlU, höjd 22 mm. 

10 amp. 6~12[j volt, 5 amp. 13~2;)0 ,olt (2 amp. 26~50Ö 

volt för typer med 1 och 1,7;) rum kontaktgap ). 

Bulgins' 
typnr 

Kontakt. 
gap 
mm 

Ungefär· 
ligt 

arbete -
tr,ck 

g 

Ungefär· 
ligt 

oppehäl· 
lande 
tryck 

g 

Max. topp· 
spänning 
(50-) 

över 
öp pnu 

kontakter 

Acro's 
ekviva. 
lento 

~'({:: 
närmast 

S 500 
S 501 
S :302 
S 503 
Sö04 
S 50:3 

0,25 
1,00 
1,75 
0,25 
1,00 
1,7G 

255 
340 
400 

8:3 
115 
140 

185 
165 
140 

ö7 

42 
3;3 

800 
2000 
2000 
800 

2000 
2000 

RD/ 1A 
RD4/ 1A 
RD7/ lA 
XD/ 1A 

XD4/1A 
XD7/1A 

Nedanstående t)'per äro försedda med hävarm. 

S 506 
S G07 
S 508 
S 509 
S 510 
S 511 

0,25 
1,00 
1,75 
0,25 
1,00 
1,75 

115-140 
140-200 
170-230 
42- 85 
42- 85 
85-115 

57 
57 
85 
30 
30 
30 

800 
2000 
2000 
800 

2000 
2000 

RD/5L 
RD4/5L 
RD7/ 5L 
XD/ 5L 

XD4/ 5L 
XF7/GL 

Enkelt yerkning.·siitt, fjädra).' av härdad beryllium·koppar och 

kontakter ay rent sil,er garantera en pålitlig och trnbbelfri 

brytare med lång livslängd. 
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STABILISERADE 

LIKSPÄNNINGSAGGREGAT 

Typ Spänning 
Volt 

Ström 
mA 

Stabili 
tet 

Max. 
brumsp. 

GS 1 150-400 200 0,1 % 6 mV 

GS 2 
0-200 & 

200-400 

100 

200 
0,1% 6 mV 

GS 3 800-1200 25 0,1 % 6 mV 

GS 4 800-1200 100 0,1 %, 10 mV 

GS 5 150-400 200 0,1 % 3 mV 

GS 6 0-200 & 

200-400 

100 

200 
0,1 % 3 mV 

BS 11 150-400 200 0,05 % 3 mV 

BS 12 
I 

800-1200 25 0,05 % 6 mV 

GS .typerna har glimlampa som referens. 

B S- > > torrelement > > 

Asögatan 113-119 STOCKHOLM TeL VI 44 99 90 

Med detta nummer följer bilagor. 



Radarekon från 
norrsken 

Vid Chalmers tekniska högskolas observato
rium i Kiruna har man nyligen installerat en 
radaranläggning avsedd att användas för loka
lisering och registrering av norrsken. Bilden 

visar ett fotografi av PPI-skärmen till denna 
registreringsanläggning_ Apparaturen, som 

projekterats och konstruerats på Chalmers, ar
betar på Irekvensen 30 Mp/s. 

Pilen på bilden visar på ett område kraftigt 
norrsken, som ger starka radarekon på ett av
tänd av ca 500 km i riktning nord, nord väst 

och nordost. Cirklarna på skärmen markerar 
50-km-intervaller. 

) Radarfotografj) av norrsken. 

Ban d spela rsen sa t ionen 
från 

(GRUnDIG) 
Fem av de största svenska radio


fabrikanterna använder den 


nu för inbyggnad. 


Generalagent 

Ingen radiofrihet 

i Sverige 


»l\fänniskor som inte erfarit frihet , saknar den 
inte heller. Svenskarna vet i allmänhet ingen
ting om den modernas te Iriheten, radioIrihe
ten, som är långt viktigare än pressfriheten 
och mötesfriheten .. .»), skriver tidningen Ar
betarIiberalen i nr 6-7/ 1952. I fortsättningen 
heter det : »Medan svenskarna utbygger tråd 
radion och trådtelefonen, som är diktatursta· 
tens förnämsta kontrollorgan, går de högtstå· 
ende länderna ifrån dessa gammalmod iga ting 
och nyttjar ultrakortvåg för både radio och 

telefon, ett framåtskridaru:le som i Sverige 
symptomatiskt förbehålles militär och polis. 
På några få år har USA:s folk på privat vig 
byggt en kedja av radiotorn över hela ameri
kanska kontinenten. Redan har omkring 2000 
radiostationer fö r ultrakortvåg uppförts, och 
allmänheten har inte blott tillgång till något 
tiotal radioprogram utan också flera TV-pro
gram samt telefonIörbindelser på ultrakortvåg, 
som exped ierar rikssamtal över den am ~rikans

b kontinenten med en sna bbhet som överträf
far allt vad det tålmodiga svenska folket drömt 
om unJer sina timslånga väntetider. De 6tora 
privata amerikanska telefonbolagen har has
tigt nytt.iat ultrakortvil.gstekniken och kan ge

\ 

S011OP10dlllcter 
AKTIEBOLAG 

ARTILLERIGATAN 87-89 STOCKHOLM VÄXEL 675161, 675190 
'~----------------------_____________________________________________________________________________J 
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14" TELE VISIONSMOTTAGARE 


i BYGGSATS 
Komplett byggsats till denna 23-rörs 

växelströms Televisionsmottagare inne

hållande alla färdiglindade spolar, trans

formatorer och drosslar, färdigborrat 

chassie med plåtvinklar, stöd och skärm

kåpor samt aU koppIingsmateriel, för

utom schema medföljer placeringsrit 

ning och fullständig materielförteckning 

med typbeteckningar och priser, med 

andra ord det enda som förutom ytter

höljet saknas är en skruvmejsel och en 

lödkolv. Det väldisponerade chassiet gör 

att måtten endast äro 470 X 470 mm. 

Höjd ca 400 mm. Pris Kr. 910:-+frakt. 

De som ej har t illfälle att förvärva hela byggsatsen på en 
gå ng kunna köpa densamma i olika enbeter enligt nedan TV-MATERIEL 
s~iiende priser: 
Schema med pla cer ingsritning ii chassiet samt Bildrör ....... .. ............. .... .... 14" 170: -, 16" Kr. 285: 

fullständig ma terielförteckning med typbe 
Fokuserings- och avlällkn lng,,~nhet .... .. ... ".... » 80: teckningar och priser ' " ..... ... . ...... . ..... " . ... Kr. 15:-


Chassie med byglar, skärmar, Linjeu tgångstransforma tor .. ... . ... . . .... . .. ..... ... . » 63:stöd, skruv och 

muttrar " " " ."" .. . . " .. " .. "." ............ " . ... ,,» 80:- Bildutgångstransformator ..... " . ... ... . .. .... .... .. » 14 : 

Nä tenheten ...... .... ........... ... .... " "...... .. . ....... » 150:- Blockeringstransfol'mator .. . .. .... ..... ... ... ....... » 9 : 
Ljudenheten ......... . ..... . ..... . ... ... ... .. ..... .. . . ...... » 125:- Fyrkanalsväljare » 130:
HF-enheten ... . . . ...... ..... .. .. .. .. ....... . ..... .. .... .. .. » 65: - Tiokanalsväljare .. ...... . .. . .. .... .............. .. ..... » 215:
Horisontalenhett'n ... .. ...... .. ... . . .. . . .. ....... . .... . .. » 150:- NTC motstånd ... " . .. ..... . .. .. ..... .. ..... . ........ .. ....» 2 : 40 

Bildenheten .... .... ...... ....... "......................... » 120:- FOkuseringskon troll (Bowdenlmbel) .......... .. » 8 : 
Vertikal_ och Synksepareringsenheten 0.0. ... ..... » 75: - Plas tm>lsk för lI1W36-24 ................ .. . ........... » 60: 
Bildrör med jonfälla samt avlänkniugs- och Rörhållare för bild·rör .. .. ....... ... .. ........... ...... » l: 80 


focuseringsenhet .. ........... ".................. .. . » 240:- ,rideodrosslar (oUka värden) ........ . .... .. pr s t. » 5: 
Denna 2.3 -rörs L'äxelslröm"Hnottagare är resultatet av flera års Feederledning 75 ohm .. .. .... .. ....... ..... .. pr m. » -:60 

arbete och linnes en av experimcn'apparoterl1o tillgänglig i vor » 150 -ohm .. .... ..... .... . .. .. .... pr m. » -: 75 

aJ/ör, så att Ni dör närmare kon lago del av uppbyggnaden och » 300 ohm .... .. . .... ............. pr m. » -: 90 

i ö1..:rigt studera demsamma. Högspiinnin gsaggregat (tillverkas på beställning ) 


Allt mellan antenn och jord 

ELFA RADIO & TELEVISION 
Holländargatan 9 A Stockho l m C 

Tel. 2 O 78 14, 2 O 78 15 Postgiro 251215 
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LÅGFREKVENS GENERATOR TYP 420-A 
1)(>n11a generator, som tillverka._ ay Data: 

Krohll-Hite Instrument Company. Cam Frekvensområ.de: 0,:3;;- :12.000 v/ '. 
bridge, l l. S. A_, lämnar både s inus Frekvensnoggrallllhet: Ka librering ±och fyrkanll-,tg och täcker ett frekvens 2 %.
omt" de SOlli tidig-are endas t kunna t 

täckas fly tvi'L skilda genera torer. 
 Utgångsspänning : 

Sill:u. vag: RO V maximalvlirdl'.Frekl'en.9driftpo, iiI' lägre än 1 010, i llr 

l,lusive uppvärmnIng, och umpli tud ya 
 l<'yrkun t" åg : 10 V maxilllalvlirdp. 
riationerna liro mindre än ± - dB. Distortion: jiigr"e iill: 1 %. 

Ing e njörsfirman INTRAM A.-B. 
Stopvägen 22 - BRO.MMA - Tel. Stockholm 263530 

\, 

Ny AM-signalgenerator 

f r å n 

RADIOMETER, Köpenhamn 
Typ MS 15 

Frekvensområde : 50 kp/s-50 Mp/s upp' 
delat på 6 områden. 

Utspänningen kontrolleras med en två

stegs attenuator, variabel mellan 0,2 

/-tV och 2 V. 

Inbyggd modulationsoscillator med 11 
fasta frekvenser mellan 40 p/s och 
16 kp/s. 

Modulationen kontinuerligt variabel från O till 90 % med maximal modula
tionsdistorsion av 1 % vid 30 % modulation och 3 % vid 80 % modulation. 
Oovsiktligo frekvensmodulationen är så låg som lO-G vid 80 ex amplitud
modulation. o 

Automatisk förstärkningsreglering åstadkommer konstant utspänning, 

Signalgeneratorn visodes på internationella instrumentutställningen Stock
holm och finnes presenterad i Populär Radio nr, 11 på sidan 15, 

Prospekt översändes på begäran. 

Generalagenter : 

BERGMAN & BEVIN6 AB 

Birger Jarlsgatan 9 - Stockholm 7 - Tel. 232615 

nom radiolänkarna expediera hundratals sam
tal i vardera riktn ingen på en gång. Det för· 
härjade Tyskland ligger också långt före oss 
inom radiotekniken. Redan har VäSllyskland 
100 stationer för ultrakortvåg och omkring 
600000 mottagare. för detta ändamål. Medan 
svenskarna får nöja sig med l program har 
tyskarna 3 och österrikarna 4. Och mera un
derutvecklade kommer svenskarna att bli i det
ta avseende. Ultrakortvågstekniken ger möjlig
heter inom transportväsendet, handeln och in
dustrin, som få anar i detta land. Det blir 
exempelvis möjligt att med hjälp av ultrakort
vågstekniken starta och stoppa motorer, öppna 
och sluta ventiler, avläsa mätare och kontrol
lera tryck m.m. Självfallet blir det de högt
stående folken, som blir de första att applice
ra ultrakortv · gstekniken inom arbetslivet och 
kommer därmed att betrygga sitt försprång ...» 

Tydligen är det intp endast inom de trängre 
fackkretsarna man börjar reagera mot telegraf
verkets negativa inställning till FM-UKV-rund
radio och television. 

BOKRECENSIONER 

JENSEN M, KULVIK E, RAMM W: 
Modern radioteknik. 472 sid., 291 fig., 
Stockholm 1952, Forum. Pris häftad 

kr. 28:-. 

Det norska (;jfiginalet till della arbete har ti
digare anmälts i P OPULÄR RADIO (nr 8, 
1950), och det omdöme som där gavs gäller i 
lika hög grad om den svenska upplagan, även 
om anmäla ren ställer sig frågande inför skälen 
till all översätta en bok från norskan. Över
sättningen avviker obetydligt från originalet 
varför en redogörelse [ör innehållet nu är över
flödig, det må räcka med att konstatera alt 
verket varmt kan rekommenderas åt alla som 
önska en elementär framställning av det tek
niska underlaget till såväl rundradio som kom
mersiell radiokonllllunikation. 

Den venska upplagans typografiska utstyr
sel är t illtalande men varför ha formler icke 
satts med kursiv liksom i orginalet? 

(COH.) 

DAlVIMERS B G, HAANTJES J, OTTE 
J, van SUCHTELEN H: Anwendung 

der Elektronenröhre in Rund/unkemp

/ängern nnd Verslärkern, del 2, 450 sid., 
344 fig ., N. V. Philips Gloeilampenfa
brieken Eind hoven 1951. 

Denna bok utgör femte bandet i den av Phi
lips laboratorier utgivna serien »Philips 
Blicherreihe liber Elektronenröhren», vars fö
regående delar tidigare anmälts i POPULÄR 

4:12 
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PLASTFO LI EKO N D E N SATO RE R 


0,0005-0,4 
!/F 

Elektriska egenskaper 

mycket hög isolationsresistans Driflsplinningal': 200 Y= .:ich 1000 V= 

liL~ förlustfaktol' inom stort frekyen som råde Temperaturoml'ude: - 60 0 C till + 60' C 

mycket god kapacitansstab iJitet Temperaturkoefficient : ca -200 X lO-Gr C 

liten restladdning Kap.-toleranser: ± 10 % (± ;:; %) ± 2 % ± 1 % 

för 
filter 
Re-kretsar 
räknekretsar 
sågtandoscillatorer 
integrerande kretsar 

PFH 6030 
Ka paci ta ns

område: 

1-10 ,uF 

PFC 500 
Kapacitans
område : 

PFH 600 och PFH 601 
Kapacitansoml'åde : 0,001- 1 ,uF 

PFH 502 
Kapacitausom
rt de : 
0,001- 0,72 ,uF 

Utföres med 2- 10 
skilda kapaci tanser 
samma behållare 

AKTIEBOLAGET RIFA 

NORRBYVÄGEN 30, ULVSUNDA - TEL. 262610 ETT LM ERICSSON-FÖRETAG 

5:1:l 



, 
o 

PRECISIONS - DEKADMOTSTAND 
för likström och växelström 

• Stabila 
SWEMA • Noggranna 
typ ROP • Pålitliga 

• Billiga 

Noggranna dekadOlotståud hör till de viktigaste elementen vid alla slags elekt· 

riska mätningar. När Ni skaffar dekadmotstånd, se till att Ni får sådana som 

Ni också kan am'ända för \'äxelström av högre frekvens. Se till att Ni får vår 

typ HDP! 

Vi levererar dekadmotstånd från 0,1 till 100.000 OJler steg med noggl'anrlheter 

lied till 0,05 %. Låg temperatlIrkoefficient. 

Ex.: HDP 17: 10x (0,1+1+100+1000) Q. Pris kr. 515: -

Leyerans i regel från lager. 

Begär specialprospekt! 

SVENSKA MÄTAPPARATER FABRIKS AB 
Peppar\'ägen 30-H, Enskede - Tel.: 9405 22 

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

RADIO. Komplett kommer verket att omfalla 

sju band. I denna del behandlas lågfrekvens· 

förstärkning, både spänningsförstärkning och 

effektförstärkning, samt strömförsörjning. 

Framställningen, som ansluter till föregåen· 

de delar, är klar och redig. Den går grundligt 
in på de i praktiken förekommande vikliga 

problem en konstruktör stöter på. vid arbele 

med en nykonslruktion. Även om behandling 
av motkoppling fålt anstå till ett följande banrl 

borde dock i denna del en kort redogörelse för 

mo tkoppl ingsprincipern a inlagls redan här. I 

övrigt är det material som framlägges hell 
konventionellt, även om framställningen av 

effektförstärkningen av viker på et t fördelak· 
tigt sätt från vad som vanligen brukar ges i 

texter av liknande art. 

Den matematiska behandlingen av s toffet 

kräver icke allt för omfattande förkunskaper, 
tek nisk student examen är fullt tillräcklig, mell 

ger dock en aJJsidig och inträngande belysnin:,; 

åt problemen. De~sa belysas ocks!!. av rikliga 

konkreta exempel på hur dimensioneringsupp· 

gifterna kunna lösas. 
De dela r aven radioapparat som behandlas 

- sIuIstege t och nätaggregatet - äro fö r ap

paratens pris de mest betydelseful1a och i tex· 
ten framskymta såväl produktionsekonomiska 

som tekniskt ·ekonomiska synpunkter av slort 

värde. 

Forts. på sid. 36. 

, 

Populär Radios enhetschassie 
EC-l cha~i 9:
EC·2 panel .... . .. ..... .. ...... ... . ... . 3: 50 
EC-3 paneL ... . . .. ... .. . ....... . ... . ... . 7: 
FC-U skanplåt ..... . .. . ......... . .. ... ... .... .. .. .. ... . O: 40 
EC-IO täckplåt ......................... ........ . O: 40 
EC-12 stag .. . .... . O: 40 
E C-BI täckpI å t . O: 65 
EC-2N tiickpli'tt ... o: 65 

Nyhörjarkonstruktion nr l 
Transfo rmator, drossel, motstånd, chass i, kondensator, 

strömbrytare, sladd, stickkontakt, rör, rörllållare, kopp

lingsplint m. ro. , allt som behövs för att bygga. det i POP\!-

Hir Radio beskrh'na niitan~lutningsaggregatet. 

Pris för hela byggsatsen kOlnplett ... . .. ..... .. . .... Kr. 00:-


Bfter hand som nya be:;krh'niugar på nybörjarkoustruktiouer fiirdigställas oell inflyto. i Populär Radio, komma byggsatser 

att offereras ay o"'. Yar med frän börjnn och bygg hela serien! Bygg nt<;e rna l,omma äyen att säljas mot avbetalning. 

BEGÄR Vr\RA PRISLISTOR PÅ Ö\"RIG RADIOMATERIEL: AlllfltörmottagarE', bland anBllt den berömda RUGG, som 

alla engelska leyerantl)rer skicka till oss med garanti för att den iiI' helt IlY o('h i originallåda, oscillografer AN/APA-l, 

walkie-talkies WS-38, n'ldanllateriel, siinda re m.m. 

NYA PHISLlSTOR UTKOMMER I BöHJAN AV DECEMBEK 

VIDEOPRODUKTER 

Box 25066 Göteborg 25 

~~----------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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HEWLETT-PACKARD INSTRUMENT 

Nu: transiensfri provspänning ned till/O,Ol p/51 

lätthanterlig generator för allmänna ända

mål, för arbeten med tonfrekventa och 

subsonora svängningar kontinuerligt varI

abel inom frekvensområdet 0,01-1 000 pis 

i 5 band. Hög stabilitet, distorsion mindre 

än 1 %. Radikalt ny schemalösning ger 

sinusvåg, kantvåg och triangelvåg. 

SPECIFIKATION 
lögfrekvensoscillator - hp - 202A 

FREKVENSOMRÅDE: 0,01-1000 pIs i dekad
områden. 

NOGGRANNHET: ± 2 % 

FREKVENSSTABIlITET: ± 1 % inklusive fre
kvensdrift under uppvärmningstiden 

VÅGFORM HOS UTGÅNGSSPÄNNINGEN: 
Sinusv6g, kantvåg eller triangelvåg. 

MAXIMAL UTGÅNGSSPÄNNINGr Min,' 30 
V loppspänning över 1 kohms belaslning 
för alla tre vågformerna . 

DISTORTION: Mindre än 1 % distorsion vid 
sinusvåg, 

UTGÅNGSKRfTS: Symmetrisk eller osymme
melrisk krels. Utgöngskretsen är direktkopp
lad; likspänningsniv6n i utgångsspönningen 
förblir stabil över 16nga tidsperioder. Ju
steringsrott, tillgänglig frön frontponelen, 
kan utbalansera likströmskomponenten. 

FREKVENSKURVA : Konstant inom ± I dB. 

BRUMNIVÅ : Mindre än 0,1 % av maximal 
utgångsspänning. 

S'l!'NKPULS: 5 V loppspänning med mindre än 
10 fl S varaktighet. Synkpuls uppträder-;id 
passerandet av tappvärde! för sinusv6g eller 
triangulär v6g. 

NÄTANSLUTNING: 1151230 V, 5~ pis, 175 
w. 

DIMENSIONER: 27 cm hög, 48 cm bred och 
33 cm djup_ 

Flg. 1. Oscillogram visande att transienIa Flg. 2. Oscillogram av den triangelvag 
förlopp icke uppträder da frekvensen (A), lom paföres formningskretsen och 
ändras. den resulterande sinulvagen (B). 

Lågfrekvensgenerator -hp- 202A U[ dioder, så arr en ren sinusvåg erh ålles 
gör en kompakt, smidigt utformad och med mindre distortion än I Ofo (Jfr fig. 
lä[[hanterlig källa för rransientfri prov zB). Denna på syntetisk väg alstrade spän
spänning för frekvenser mellan I 000- ningen ger en transientfri utgångsspän
o,or p/s. Leverera r praktiskt taget dis ning även i de fall områdesomkopplaren 
torsions fri signal för vibrationsundersök manövreras eller om frekvensen ändras 
ningar, för provnin g av servomekanis snabbt. Denna ' koppling håller också 
mer, för medicinska och geofysiska arbe amplituden konstant under alla förhål
ten och för andra arbeten med tonfre landen. Det är sålunda icke nödvändigt 
kvens eller subsonor frekvens. För d ylika att vänta under långa perioder för att 
användningsområden levererar appara utgångsspänningen skall stabilisera vid 
turen tre olika vågformer : sinusvåg, ny n ivå, så som fallet är med konven
kant\'åg och triangel våg. (Onskad våg tionella RC-oscilla torer. 
form utväljes med hjälp av ratt på front ANDRA FOR DELAR
panelen). Utgångsspänningen är 30 V 

Utgån~skretsen fiir -hp- 202A - osciltoppspänning för alla tre vågformerna. 
latorn är »fly tande» med avseende på

NYA SCHEMALOSNINGAR jord. Den kan ge en symmetrisk spän
-hp- 202A avviker från konventio ning, men en dera branschen kan också 
nella lågfrekvensoscillatorer i det att si jordas. Den levererar spänning om ro V 
nusvågen alstras på »syntetisk" väg. En (effektivvärde) över en belastning om 
generator för kantvåg levererar srröm 5 000 ohm eller högre; utgångsimpedan
till en speciell integratorkrets, som ger sen är emellertid endast roo ohm. Det 
upphov till en triangel våg (jfr fig. zA). finns ingen kopplingskondensator i ut

Triangelvågen Ur därefter passera en spe gångskretsen och en hög grad av lik
ciell krets utvecklad av - hp -. I den strömsbalans åstadkommes genom ut
na modifieras rriangelvågen av sex duo- nyttjande av speciella kretsar. 

Begär närmare upplysningar genom generalagenten: 

K. L. N. QtaJin9- Ca. J!.tJ. ~.B. 

Sveavägen 70, STOCKHOLM Tel. 215205, 206275 



2 nya sändarrör 

idealiska för små kommersiella 
sändare och för amatörbruk 

QQE 03112 - 12 W vid 375 V och 200 Mpls 

En ny intressant liten dubbeltetrod med ytterst små dimensioner. 


Den har indirekt upphettad oxidkatod och kan anvöndas både som 


högfrekvensförstärkare, oscillator, frekvensfördubblare ach modula tor. 
g 
:::J 	 Ett verkligt universalrör för små sändare och för amatörbruk I 
o 
C 	 QQE 03/12 hor noval-sockel till vilken både rörhållare och 

9vskärmn,ngsburk kon levereras. Enligt kommersie lla normer lämnar 

> 

'" o 

' Öl röret vid max. 200 Mpls och 375 V anodspänning ca 12 W och 
ID enligt amalörnormerna ca 16 W.
'ö 
c 

:§ 
<lJ 

o 
-o 
'0 
<X) 

QE 06150 - 50 W 
vid 750 V och 75 Mpls 

En nyhet är också tetroden QE 06150 

- en exakt motsvarighet till den 

amerikanska rörtypen 807, både 

i fråga om yttre dimensioner och 

e lektrisko data. Detta nya Philipsrör 

kon således utan vidare ersätta 

807 i 0110 sl ags teletekniska 

utrustningar. 

Trp VI 

V 

tf 

A 

Vo 

V 

UleJJekl 

kfoss (-Igf 

W 

Dim. 
ink!. 
stift 
mm 

Mot 
svo -
rig -
net 

• QQE 03/12 6/1 2 0,65/0,325 375 12 (200 Mplsl 22 x18 -

QE 06/50 6.3 0,9 750 50 (75 Mpls) 50 x 140 807 

• 	Rörhå lla re lör QQE 03/12 lev. under best. nr.5908/35_ 5kö rmburken med 

baionelllås under nr, 56910. 

PHILIPS 
Avdelning Sändarrär Stockholm 6 

Tel. 340580 

För rikssamtal 340680 
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POPULÄR RAD ID 


T D K R T Ö R R A D o T v o N 

TV-plan för Sverige 

P å annan plats i detta nummer refereras 
utförligt den skrivelse, som}} Televisionsutred
ningen» nyligen tillställt Kommunikationsde
partementet och i vilken man begär ett anslag 
på 7,4 Mkr för en försöksverksamhet med te
levision, som skulle påbörjas i mitten av 1954. 
Enligt utredningens förslag skulle det under 
1953 byggas två TV-sändare, en i Stockholm 
på 60 kW och en mindre station i Uppsala, 
som båda skulle erhålla program från TV
studior i Stockholm; Uppsala-stationen skulle 
härvid få programmet antingen via en radio
länk eller , ·ia en b ~ fintlig koaxialkabel. Från 
dessa sändare sku.le försöksprogram sändas 
ut under drygt ett är från l juli 1954 till 30 
september 1955, vid vilken tidpunkt utred
ningen anser sig vara redo all framlägga ett 
slutgiltigt betänkande på basis av erfarenhe
terna under försökstiden. 

Det kan först som sist konstateras, att det 
är en oväntad optimism, som utredningsmän
nen ger uttryck åt i sin skrivelse till kommu
nikationsministern . Denna optimism är desto 
mer överraskande, som man av tidigare utta
landen från det hållet fått ett intryck av att 
man uppfattat televisionsproblemet som ett 
ytterst olustigt, för att inte säga hopplöst, pro

blem. 
Men det är ingen anledning att nu gräva i 

det förgångna_ Här föreligger ju äntligen ett 
konkret förslag till ett handlingsprogram för 
televisionens start i Sverige, och det är enbart 
glädjande att utreuningsmänllen av någon or

sak kommit över till en mera positiv inställ
ning. 

Så här formuleras exempelvis utredningens 
slutkläm: »Såvitt utredningen kan bedöma be
höver det emellertid inte råda någon tveksam
het om lönsamheten aven televisionsverksam
het i Stockholm. Utredningen anser därför att 
föreliggande förslag icke innebär några eko
nomiska risker för staten utan att en fortsatt 
reguljär televisionstjänst tämligen snart skulle 
kunna återbetala de medel, som skulle behöva 
tillskjutas för televisionens igångsättande i 
Sverige enl igt förslaget.» Detta uttalande 
sett mot bakgrunden av de inte alltför upp
muntrande erfarenheter, som gjorts i Dan
mark och Holland - kan ju förefalla litet för 
tvärsäkert, men å andra sidan är det nog inte 
någon tvekan om, att televisionen på lång sikt 
och under förutsättning alt program och sänd
ningstid står i rimlig proportion till det pris 
TV-abonnenterna skall betala bör bli själv
försörjande. Men när utredningen laborerar 
med sändningstider för försökssändningarna, 
som skulle omfatta endast några timmar per 
vecka, blir man en smula betänksam. 

I utredningsnämndens skrivelse uppskattas 
det antal TV-abonnenter, som man efter för
sökstidens slut den 30 juni ' 1956 skulle vara 
uppe i, till ca 30000. Denna siffra förefaller 
onekligen optimistisk i överkant, i varje fall 
om man fasthåller vid den ytterst blygsamt 
tilltagna sändningstiden under försökstiden. 
Hur många personer i Stockholm ger ut 

o C H K T R o N K 

l 500--2000 kronor på en apparat, som de får 
användning av kanske endast ett par timmar 
två gånger i veckan! För det beloppet kan 
man faktiskt få en hel del annat både av li
vets nödtorft och av förströelse! 

Nu sägs det i utredningen, att man under 
försökstiden skall pröva möjligheterna att del
vis finansiera televisionen genom betalda re
klamsändningar. Förvisso är detta en möjlig
het, som snarast bör prövas, framför allt där
för att sändningstiden utfylld med dylika re
klamsändningar bör kunna utökas väsentligt. 
Ty man kommer nog inte ifrån, att skall det 
bli någon fart från början på televisionen här 
i landet, måste det bli några sändningstimmar 
var je kväll. En 2 OOO-kronors apparat, som står 
stum och svart flera kvällar i veckan uppfattas 
ofelbart av den stora publiken som en mycket 
dålig penningplacering. 

Men detta är säkerligen saker som så små
ningom ger sig själva, och man får hoppas att 
Radiotjänst, som till en början på försök kom
mer att få hand om televisionens programmäs
siga sida, inte kommer att känna sig alltför 
hämmad av sina rundradiodirektiv när det gäl. 
ler reklamsändningar i television. Det är 
mycket tänkbart att reklam i televisionen i la
gom dosering utgör nyckeln till framgång för 
den svenska televisionen. Säkerligen skulle det 
i varje fall avsevärt lätta upp det tröga föret 
i portgången. 

En annan omständighet i detta sammanhang 
må anföras: televisionens start konuner att 
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medföra en genomgripande omvälvning för 
radioindustriens del. Det krävs stora resurser 
- ekonomiska och tekniska - för att länka 
in en på ser ietillverkning av rundrad ioappa
rater väl inarbetad produktion på televisions
mottagare, i synnerhet som man inte har någ
ra hållpunkter för vilken efterfrågan det kom
mer att bli på dessa apparater. En försvårande 
omständighet i detta sammanhang är, att man 
måste räkna med en nedgang i efterfrågan pa 
rundradioapparater i samband med att tele
visionen börjar kasta sin slagskugga framför 
sig. Att det under denna period kan bli be
kymmersamt för många radiofabriker är nog 
tyvärr ofrä"koml igt. j\ ven i detta sammanhang 
dyker önskemålet om goda program och pro 
gram varje kväll upp. Ju snabbare telev isio
nen slår igenom, ju fortare folk blir TV·min

ded, ju kortare och mindre påfres tande blir 
d"n kritiska övergångsperioden för radioindu
strin. 

I övrigt måste man ge det erkännandet, att 
de förslag och synpunkter som i övrigt fram 
lägges i televisionsutredningens skri,'clsc, är 
sunda och väl genomtänkta. Man konstaterar 
med tillfredss tällelse a tt man gått in för en re· 
lativt bredspårig star t med reportage"agn och 
relativt riklig ~tudioutrustnillg. Detta är utan 
tvekan välbetänkt. Man noterar också med 
tillfredsställelse att utredningsmännen beak

tat behovet aven utbildningsverksamhet för 
servicepersonal och att man understryker vik
ten al' att denna utbildning förberedes i god 
tid. Detta är säkerligen en utomordentligt vik
tig fråga, som det gäller att lösa i tid. Stora 
pengar kommer att investeras i televisionsmot· 
tagare, och det är nöd"ändigt, att det - när 
televisionen äntligen är här - ötår en stab 

av kompetenta sen'icemän beredda att instal
lera och reparera TV·apparater p~ ett sak
kunnigt sätt. 

Till slut må uttryckas en förhoppning dels 
alt kommunikationsministern finner anledning 
att förelä~p;a rihda/1;('n utredningl'ns anslags
yrkande orh d,-l, all riksdagen kommer alt an
slå de beg ärda pengarna. Man får hoppas, att 

de mi sstron' frön som Telegrafl'erk et så mål
medvetet salt under de I!ångna åren ic.ke nu 
börjar bära frukt och re~ulterar i, att vår folk
representation icke vågar satsa pengar på tele
visionens start. 

(Sch) 

Släpp ej kontakten 
\ 

med utvecklingen inom radio, tele 
vision och elektronik! Behåll den 
genom att prenumerera på POPU
LÄR RADIO för 1953. 

Inbetulningsl(ort för prenumeration IDed
. följer detta JlllJnmer. 

Televisionsutredningens förslag 


Den 19 januari 1951 tillsattes 
en kommitte för att utreda frå
gan om televisionens införande i 
Sverige. Den 29 oktober i år 
framlafle kommitten, som ta.git 
sig namnet »Televisionsutrefl
ni.ngen», till Kommunil<a.tionsde
partement.et en skrivelse, flär 
man anhåller om anslag för en 
första. pro\'ut.byggna.d a vett te
levisionsnät, och där riktlinjer 
uppdras för en försöksverk
samhet med television. »Tele
visionsutredningens» slutbetän
kaude som beräknas föreligga 
i sept.ember 1955 kommer att till 
stor del baseras på de erfaren
heter, som man kommer att gö
ra. vid de försöl<ssändningar, som 
föreslås i skrivelsen. 

D et framhåll es till en början i Tele is ion sut· 
redningens skrivelse att numera några betänk
ligheter av allmänt teknisk natur mot en tele
visionstjänst i vårt land icke kan anses före· 
ligga. Däremot anser man att det finns en rad 
andra mera svårbedömda faktorer än de rent 
tekniska frågorna, finansiella, programmäs
siga och organisatoriska problem, till vilka 
man måste ta hänsyn vid utformnin gen aven 
svensk televisionstjänst. Utredningen anser, 
aU man före ett slutgiltigt ställningstagand e 
till de med le1evisionsfrågan sammanhängan
d" spörsmålen behöver praktiska erfarenheter 
från vårt eget land. Icke minst gäller det, all
ser man, att få en uppfattning om. huru tele
visionen kan komma att .. l igenom här i lan

det, och hur allmänheten kommer att reagera. 
Det är därför enligt utredningens mening nöd· 
vändigt att först företa en svensk försöksverk
samhet på televisionsområdet och detta på 
tämligen bred bas. Man räknar med att hä rv id 
bl. a. Skolöverstyrelsen, universitet, högskolor 
och andra bildnings· och kulturorga nisatio· 
ner samt idrottsorganisationer sättas i lillfälle 
alt uttala sig, varigenom anvisningar och er· 
farenheter av värde vid programverksamhe
tens mera definitiva utformning kunna erhål· 
las . 

U tredningen understryker kraftigt, att var
je ordnad sändningsverksamhet - antingen 
den är av större eller mindre omfattning 
engagerar allmänheten ekonomiskt i form av 
utlägg för mottag,are och antennanläp;gningar 
i så hög grad, att sändningarna s·dan icke 
gärna kunna läggas ned med hänsyn till de 
kännbara förluster detta skulle medföra för 
apparatägarna och alt därför redan påbÖrjan. 

det av regelbundna jörsökssö"dningar i reali
teten innebär televisionens start i Sverige. 

I detta sammanhang erinrar man om att 
rundradions officiella ip;ångsättande i Sverige 

den l januari 1925 föregicks aven försöksverk
~amllet under drygt ett år. Det måste emeller
tid anses uteslutet att börja en televisions
tjänst från samma relativt enkla utgångsnivå, 
progr-ammässigt selt, som v·ar tillräcklig vid 
ljud rundrad ions start. För att vid televisio

nens start väcka tillräckligt intresse hos all
mänheten maste programmen ha passerat ex
perimentstadiet. I annat fall riskerar man så
dana bakslag som måst konstateras på vissa 
håll utomlands. Erfarenheterna därifrån ha 
tydligt visat, att en försöksverksamhet måste 
sättas i gång i tillräckligt stor skala för att 

appellera till publikens int resse och ge ett 
kontinuerligt stegrat deltagarantal, vilket gi
vetvis är nödvändigt, om m1ln skall kunna få 

en ekonomisk grund för en fortsatt verksam
het. 

Stockholm bör enligt utredningens uppfatt
ning väljas som plats för försöksverkasmheten 
med hänsyn såväl till rörelsens ekonomi som 
till den omständigheten att man där lättast 
kan anskaffa kvalitativa program. Man bör 

dock ha uppmärksamheten riktad på önskvärd
heten av att även andra tätbefolkade områden 

så snart som möjligt tillgodoses med televi
sion. 

i\'Iottagarefrägan 

I utredningen framhålles alt om priset på 
TV-mottagare skall kunna hållas nere är det 
nödvändigt att radioindustrien kan lägga upp 
tillräckligt stora tillverkningsserier av tele
visionsmottagare. tredningen har gjort för
frågningar hos industr ien om den minsta års
produktion, som kan tänkas för alt tillverk
ningen skall kunna ske till ekonomi!>kt rim
liga villkor. Olika företag har härvid lämnat 
uppgifter va rierande från 500 till 5000 appa
rater per år. Det har också upp.givits, att man 
behö, er få reda på tidpunkten för starten un
gefär l % år i fön·äg för att komma igång 
med full produktion. Man räknar med att man 
redan under det första tillverkningsåret från 
den svenska radioindustrien och genom im
port av färdiga apparater kan påräkna leve
rans av mer än 10000 televisionsmottagare . 

Brultoförsäljningspriset för en svenskbyggd 
televisionsmottagare med 14" bildrör beräknas 
uppgå till 1500-2000 kronor. Uppgifterna 
om värdet av de i mottagaren ingående delar, 
som behöver importeras, variera mellan 200 
och 400 kronor. 
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Teknisk utl'llstning föl' en försöl<s
\'erksainhet 

I skrivelsen framhålles vidare att man måste 
st.älla jämförelsevis stora anspråk redan på 
en försöksverksamhet. För att möjliggöra ett 
attraktivt och omväxlande program bör därför 
enligt utredningens åsikt teknisk apparatur 
för programalstring anskaffas i sådan omfatt
ning:, att man kan göra goda studioprogram 
oel, utomhusupptagningar samt sända film. 
Vidare an' ,·.- det lämpligt att redan frän bör
jan bygga en kraftig sän{lare i Stockholm och 
den föreslagna sändaren är också dimensio
nerad för 60 kW effektiv utstrålad effekt (mot
svarande en sändarcffckt om ungefär 20 kW). 

Beträffande utbyggnaden al' ett television s
nät för hela land t så påpeka s att denna i hög 
grad sammanhänger med möjligheterna att 
bygga ett nät av pl'ogramöverförin gsledningar 
(koaxialkablar eller radiolänkar) _ Anlägg

ningen av ett sådant nät är beroende av 
många faktorer - tekniska och ekonomiska 
- och är av dan omfattning, att utbyggnads
tiden blir relativt Bng. Man bör därför enligt 
utredningen överväga de möjligheter som fin
nas till en temporär lösning av programöverfö
ringsproblemet för att påskynda televisionens 
utbredning i Sverige. En sådan lösning är re· 
läsändning (trådlö upptagninp; från en till
räckligt stark sändare och aterutsändning av 
programmet) . Det är angeläget att sådana för
sök göras snarast möjligt. Som lämplig sträcka 
härför föreslå s Stockholm- Uppsala, där en 
nyligen lagd kabel kan apteras för överföring 
av televisionsprogram, om försök med relä
sändning ej skull · slå väl uL 

Metoden med reläsändning torde dock ge 
möjlighet att i en del fall sprida televisionen 
icke endast snabbare utan även billigare än 
om speciella progl'amöverföringsledningar an 
lägges_ Utredningen föresl år därför att i för
söksverksamheten ingår även en sändarstation 
i Uppsala för försök med reläsändning från 
Stockholm. 

Försöksl'erJ,samhetens uppläggning 

Beträ[[ande för",iksverksamhetens upplägg
ning an er utredningen att denna bör ledas 
av televisionsutredningen, men då denna icke 
förfogar över den organisatoriska apparat 60m 
erfordras, föreslår man att Radiotjänst och 
telegrafstyrelsen erhåller uppdrag att fungera 
som verkställande organ. Det påpekas dock 
att detta icke får anses som ett föregripande av 
prövningen av andra organ.isationsalternativ_ 

Så snart som möjligt (förslagsvis under för
s ta halvåret 1953) bör personalutbildning och 
interna försök .«'rtas, så all man har förvär
vat en viss rutin, innan dessa försök genom 
utsändning göras tillgängliga för allmänheten. 

Uppförandet aven sändarstation i Stock
holm, inredning av studior och andra lokaler, 
anskaffning och uppsättning av apparaturen 

samt utbildning av personal beräknas kräva 
en tid av l il. 1'h år. Tidigas te datum för på

börjandet av den del av försöksverksamheten, 
som avser televisionsubändningar för allmän
heten , beräknas därför bli den l juli 1954 
ett datum som överensstämmer med :Ien tid
punkt, di! radioindustrien skulle kunna leve
rera mottagare, förut ; att all besked angående 
televisionsförsökens start kan lämnas till in
dustrien i början av 1953. Sändaranlä~gningen 
i Uppsala beräknas bli färdig i början .lY år 
19.5.5_ 

Försöksverksamheten bör enligt utredning
en inte kombineras med n gon större licen s
avgift för television~mottap:are . En mindre av
gift om t. ex. 10 kronor per år föresl1i~. 

Möjligheterna att genom betalda reklam
sändningar få andra inkomstkällor föl' televi 
sionens finansiering kall prövas under för
sökstiden och lika ~ å ämnar man enligt utred
ningen utröna vilka möjligheter som kan 'fin
nas för ett samarbete Ln ed de ~\'e n ska filmin
lressena. 

Sändningstiden 

Beträffande sändnjn~ .,tidens längd under för
söksperioden ( l juli 1954-30 september 1955) 
så räknar utredningen m.;J alt sändningarna 
till en början skall begränsas till några tim
mar per vecka och därpå successivt utökas i 
den omfattning och den takt, som de tekni>k~ 
och ekonomiska rc , urserna medge. 

Under försöksperioden bör man enligt utred
ningen ha fålt tillräckliga el'farenheter för 
en bedömning av möjligheterna och kostua
derna för en svensk televisionstjänst. Om ut
redningen är färdig med sitt betänkande den 
30 september 1955 och frå gan behandlas av 
riksda gen 1956, skulle en reguljär televisions
verksamhet kunna starta den l juli 1956. För
sökssändningarna skulle då olJlfatta två år il 
juli 1954 - 30 juni 1956). 

ServicePl'obleruet 
Det är av stor betydelse att installationeu av 
en TV-mottagares antennanläggning - en vik
tig och relativt kostbar detalj - utföres på ett 
riktigt och fackmässi gt sätt. En ielevisions
mottagare kräver vid'aTe, framhålles det, be
tydligt mera service än en van.Jig rundradio
mottagare ; i länder med en utvecklad televi
sionstjänst räknar man med att 4 ä 6 6ervice
besök kunna erfordras per mottagare och år, 
vilket innebär en icke oväsentlig kostnad föl' 
apparatägaren_ 

Det är därför viktigt att installations- och 
servicearbetena kunna anförtros åt personer 
med god yrkesutbildning_ Stort intresse fin
nes redan bland radiofabrikanter, radiohand
lare och servicemän i vårt land för åtgärder 
syftande till att få fram en kil, av kunniga 
televi>;ionsservicemän. Denna bör finnas till
gänglig redan vid försökssändningarnas start, 

varför en utbildningsverksamhet bör påbörjas 
i god tid_ Planläggningen härav torde böra 

ske ca Ph år innan någon större televisions
verk~amhet är att vänta_ 

Utred.ningen understryker betydelsen av att 
en dylik utbildningsverksamhet kommer till 
stånd och anser att statligt stöd i lämplig 
form bör utgå till denna. 
För att möjliggiira undersökning av andra 

problem av rent teknisk natur (studium av 
antenn- och slörningsfrågor etc.) och för att 
tillmötc'<gå radioind ustri('n s och radiohandelns 
önskemal i detta avseende torde man enligt 
utredningen räkna med att intressenterna i 
nämnde n för television,forskniug komma alt 
deltaga i ko;;tnaderna Hir en fortsatt iörbere
dand.· ;iindningsverksamhet med de befintliga 
TV-sändarna på tekniska högskolan i Stock
holm, van'id företrä.lc , vis filmsändningar 
skall komma i fråga. 

Försöksstationel'lla i Stockholm och Uppsa
la skulle uppskattningsvis kunna förse 1,2 
milj. invånare med television. På grund av 

det. ganska höga pn" en televisionsmottagare 
hetingar kommer televisionens spridning att 
bli beroende bl. a. av köpkraftsutvecklingen i 
vårt land, framhålls det i utredningen . Förut
satt att denna blir gynnsam, är det enligt 
vad utredningsmännen anser inte otänkbart 
att man vid försökst idens slut den 30 juni 
1956 skulle kunna vara uppe i ett mottagar
antaI av 30000, vilket skulle kunna ge en gan
ska god ekonomisk bas för en reguljär tele
visionsverksamhet, som den l juli 1956 skulle 
avlösa försöksperioden. 

Rostna.()er 

Kostnaderna för försöksverksamhe ten und"r 
tiden 1953/54-1955/56 beräknas uppgå till 
ca 7,4 Mkr, varav 3,6 Mkr utgör investering, 
2,2 Mkr driftskostn-ad och 1,6 Mkr ränta, av
skrivnillg m.m. 

Dessa kostnader äro bruttokostnader, dvs_ 
utan avdrag av eventuella inkomster. Även 
om man kan räkna med vissa inkomster, för
utsättes det att en försöksverksamhet måste 
till största delen betalas av statliga medel. 

Slutligen framhålles i utredningen att man 
måste utgå från att om en försöksverksamhet 
inom televisionen startas, kan man av hän
syn till de kostnader som investerats i mot
tagningsanläggningar icke ut·an \'idare ned
lägga verksamheten. Denna måste tänka s på 
ett eller annat sätt övergå i en reguljär tele
visionstjänsL Utredningen anser emeller tid 
att det inLe råder någon tvekan om lönsamhe
ten aven televisionsverksamhet i Stockholm 
och anser att det fr-amlagda förslaget icke in
nebär några ekonomiska risker för staten_ En 
fortsatt reguljär televisionstjänst bör enligt 
utredningens åsikt tämligen snar t kunna åter
betala de medel, som statsmakterna skulle be
höva tillskjuta för televisionen8 igångsättande. 
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Ståendevågmätning vid mikrovågsfrekvenser1 

Vid mätn ingar inom ultrakort
vågs- och miJ{rovägstekniken till
lämpas mätmetoder, som gunska 
radikalt avviker från dem, som 
tillgripes vid lägre radiofrcln'en
ser. En kort.fattad översikt över 
mätmetoder lämpliga på ultra
böga freiivenser har tidigare 
publicera ts i POPULÄR RA
DIO.' I nedanstående art,ikel 
behandlas mel'a ingående impe
dansmätning genom ståendevåg
mätning på. decimeter- och cen
timet,erviigsområdet. 

Det finns tre huvudtyper av mätningar, som 
utförs på kretsar och kopplingar för mikrovä"s. 
frekvenser: impedansmätning, ejjektm;itning 
och jrekvensmätning. Föreliggande artikel be. 
handlar ståendevågrnätning, den i praktiken 
viktigaste metoden för impedansrnätning inom 
såväl ultrakortv gs· som mikrovågsteknik. 

Genom en ståendevågmätning bestämmes 
ståendevugförhållandet S, vilket kan definieras 
ur uttrycket: 

S=Emax/Elllin (1) 
där E max är ett spänningsmaximum och Emifl 
är spänningsminium utefter en transmissions· 
ledning, som överför energi från en signalkälla 
t ill någon i andra ändan av ledn ingen ansluten 
belastning. Ståendev gmätningar tillgripas för 
att bestämma den normerade impedansen" i 
ledningar eller, \' ilket i själva verket är samma 
sak, avgöra graden av anpassning mellan led· 
ning och belastning. Sedan S uppmätts och lä 
get av ett spänningsminimulD fasts tällts, kan 
normerade impedansen i varje punkt av led
ningen och således även belastningsimpedan
sen bestämma . Denna bestämning sker lämp
ligen med hjälp av ett Smith-diagram'. 

Ståendevågmätningens princip 

Närvaron aven stående våg och storleken av 
ötåendevågförhållandet i en transmissionsled
ning kan fastställas med cn ståendevligmeter. 
Härvid kopplas ståendevllgmetern, som består 
aven slitsad mätledning och en sond, in i 
transmissionsledningen . Ett principschema för 

Med mikrovågsfrekvenser avses i denna arti
kel frekvensområdet från omkring 1000 Mp/s 
upp till de kortaste radiovågorna, dv . f.n . upp 
till ca 30000 Mp/s_ 

"ROLL, A: Mätmetoder inom ultrakortvågs
tekniken. POPULÄR RADIO nr 5/19<W_ 
' Se JOSEPHSON, B: Ledningsberäkning med 
hjälp av cirkeldiagram. POPULÄR RADIO nr 
4/1949 s. 92. 
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Av civilingenjör Folke H«:dströID 

ett dylikt instrument i koaxialutlörande visas uratisk , varför varje i sig själv linjärt instru
i fig . 1- ment, som användes tillsammans med en sådan 

F öres sonden, vilken är en liten antenn som diod, får en kvadratisk indikatorkarakteristik_ 
»känner» lältstyrkan inuti ledningen, med kon Vid dylika indikatorer beräknas ståendevåg
stant inträngningsdjup längs slitsen i mätled· lörhållandet S ur 
ningen, erhålles vid närvaron aven stående 

(2)våg ett ind ikatorutslag, som är en periodisk S= }/~a,.J amin 
funktion av sondens läge. Om sonden är a\' 

där a =rnaximum indikatorutslag och maxkapacitiv typ - vilket är det ojämförligt van
amin = minimum indikatorutslag.

ligaste - motsvara r ett minimum hos galvano
Skulle suce " iva spänningsmaxima eller -mi

meterutslaget ett spänningsminimum i lednina. 
nima utefter mätledningen ej återgivas i samma 

en; ett maximalt gahanometerutslag mot "va
styrkeförhallande. betyder det, att sondens in

rar ett spänningsmaximum_ 
trängningsdjup ej varit konstanL 

Vanligtvis har indikatorer för ståenuedigmä
För att den här ovan skisserade mätmetoden 

tare en approximativt kvadratisk karakteristik. skall ge rätt r sultat fordras, att ståendevåg
En halvledardiod Lex. är tillnärmelsevis kva

förhållandet S ej påverkas av mätapparaturen 
och att indikatorkarakterist iken är känd. De 

G Halvledardiort 

J 

I 

,,, 
~ --

51i s 

krav st ilendevågmätaren måste uppfylla för att 
pj ge upphov till mätfel är i korthet: 

a) 	Mätledningen får ej i sig själv ge upphov 
till en stående viig, dvs. dess impedans 
måste vara = transmissionsledningens ka· 
rakt äristik. 

b) 	Mätledningell får ej ha för stor egen för· 
brukning exempelvis p..g_a . strålning ge

nom slitsen, eller till följd av för låg
impediv sond. 

I, 	 el Sonden skall genom konstruktionens ut· 
___ _ ___ J 

förand e kunna föras med konstant In

trängningsdjup längs slitsen. 
Fia_ 1. Principscherna över en ståendevågme. d) Sonddjupet skall kunna ställas in så, att 
ter med indikator. Den heldragna kretsen är 

alltid minsta sonddjup kan väljas medindikatorns likströmskrets medan den prick. 
markerade utgör mikrovli g~s ignalens väg i st hänsyn till indikatorkänslighet och fält· 
endevågmetern, styrka i ledningen_ Stort sonddjup stör 

fältfördelningen i mätledningen och ger 
t Instö.llnlng QV upphov till reflexioner.+ sonddjup 

Ståelldevågmeterns uHörande 

U . fbarr kort- Ståendevilgmeterns mätledning består avenTtln-51 lnin gsslyckC 
~ 1' ~6rS~J 

slitsad ledning - koaxialledning eller vågle
dare - som är mekaniskt mycket noga bear· 
betad. I vardera ändan är metern avslutad med~ 

l 
anslutningsdon, med vilken den kan anslutas 
till en transmissionsledning. Mätledningen 
skall vara slitsad på sådant sätt, att slitsen ej 

G nämnvärt stör fältet i ledningen. Slitsen får 
därför ej vara för bred och den får ej skära 
strömbanorna i ledningsväggarna. Delta inne
bär att alitsen skall utgöras aven smal longi
tudinell skåra, i vilken sonden skall löpa_ 

Ovan har påpekats att det är viktigt, att son
den skall kunna föras längs slitsen med konFig_ 2. Principiell uppbyggnad av en stående


vllgrneter i vågledarutförande. stant inträngningsdjup. Detta problem löses 
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genom a U sonden mon teras på en vagn, sond
vagnen, som kan för ' s utefter en mekaniskt väl 

bearbetad styrbana pa mätledningen. För all 
erhålla en jämn och möjligast friktionsfri gång 

lagras sondvagnen mot styrbanan med kulor. 

För all vidare underlätta inställningen av son

dens förskjutning längs slitsen, verkställes 
denna förskjutning vid bättre konstruktioner 

med ell friktionsdrev på sondvagnen, vilket ar

betar mot styrbanan. Friktionsdrevet är van
ligtvis kopplat till en mikroratt, på vilken små 
sondförflyttningar kan avläsas_ Vidare är mät

ledningen och sondvagnen, för all sondläget 

skall kunna bestämmas, försedda med en mät
resp. nonieskala_ 

Som framgår av fig. l har ståendevågmäta
ren två strömkretsar, en mikrovågskrets och en 

likströmskrets_ Dessa är markerade i figuren. 

För alt inte likströmskretsen skall kortsluta 

sonden högfrekvensmässigt utföres den paral

lellt med sonden liggande likströmsledningen 
som en J./4-ledning. Denna ledning flir sillun

da låg l ikströmsres istans och hög mikrovågs
impedans. För att stäendevågmetern skall kun

na användas vid mer än en enda frekvens ut
föres nämnda likströmskortslutning som en 

avstäm har ledningstub, med vilken »sonden 

avstämmes»_ 
Indikatorns känslighet avgör, hur stor effekt 

man måste ta ut från mätledningen via son
den. För aU inte mätutrustningen skall påver

ka mätresultatet . ka ll, som redan omnämnts, 
detta effektullag hållas så lågt som möjligt. 

Effektuttaget varieras genom att sonddjupet 

varieras . Vanligtvi s konstrueras därför sonden 
så, alt dess inträngningsd jup kan ställas in 

med en mikroskruv. 
En genomskärning aven ståendevllgmeter j 

vllgledarutförande visas schematiskt i fig_ 2_ 


I figuren har mikrovågsdetektorn, halvledar

dioden, byggts ihop med sonden, vilket är en 


mycket vanlig konstruktion. I fig. 3 visas ett 


fotografi aven svensktillverkad ståendevågme


ter i vågledareutförande. Dess inställningsme
. kanism med avläsningsskalor och mikroratt vi


sas i fig. 4. Denna ståendevågmeter, som är av

sedd för 3 cm-bandet är av okonventionell kon


struktion så till vida som sondvagnen monte

ras på mätledningens undersida. Anledningen 

härtill är alt sonden. instäUningsor~an skall 

erhålla en skyddad· placering. 

Indikatorer och detektorer för stående
vågmetern 
Som indikator har ovan egentligen endast dis
kuterats en galvanometer, som anslutes till 60n

den via en halvledardiod. Della är en mycket 
användbar och känslig indikator om man mä
ter på en omodulerad våg. En olägenhet med 

denna indikator är dock, att håde dioden och 
galvanometern är ytterst känsliga för över

belastning. Galvanometern är dessutom ur me

kanisk synpunkt inte ett särskilt trevligt in

strument för tekniska mätningar. En mer ro-

Fig_ 3_ Ståendevågmeter av svensk tillverkning för 3 cm-bandet. Den har underliggande sond
vagn för att inställningsorganen skall erhålla skyddad placering. 

Fig_ 4. Inställnings- och ~vlä"niogsmekanism för ståendevå~meter!l i hg. 3, 

bust indikator erhålles om galvanometern by

tes ut mot en känslig likströmsrörvoltmeter. En 
känslig och mycket lätthanterlig indikator för 

ståendevågmätningar utgÖres aven avstämbar 
selektiv tonfrekvensförstärkare med en rörvolt
meter ansluten till utgången. Även en dylik in

dikator anslutes till sonden via en halvledar
diod. Denna typ av indikator fordrar dock att 
signalspänningen moduleras mBd en tonfre

kvent signaL 
Ytterligare en annan typ av indikator utgö

res aven mikrovågsmottagare, med känd karak

teristik och med ett visareinstrument eller en 

rörvoltmeter an.sluten till ur.gången_ En dylik 

indikator anslutes direkt till sonden. 

Vid ståendevågmätningar, då signalen är 

pulsmod ulerad, fordras att detektorn är täm
ligen okänslig för överbelastning. Härvid är 
halvledardioder olämpliga. I stället användes 
ofta en bolometer eller en termistor. Dessa de
tektorer, som har mycket stor användning vid 
effektmätningar inom mikrovagstekniken, ar

betar tillsammans med en termistorbrygga eller 
- om detektorn matas med likström från en 

separat likströmskälla - med en selektiv ton
I re kv ens förs tärkare. 
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Siqna lgenera tor 
r - --- --- --- -- 

i Frekv.
I Ose. meter 
I L---__---...J 

-- - ---, Slitsad mätledning 

/: Belast
: ning 
I ~'--~ 

L,-----'L ___________ _ 

Var.dämpsats 

Fig. 5. MälUppkoppJing för bestämning av sma ;' Iåendevågkvoter. 5 = 1 a 2. 

Dömpsatser 
Å Slitsad'Variabel Fa st 

Signa l
generator / 

F ig. 6. MätuppkoppJing för bestämning av medelhöga stlJ.endevågkvoter, 5=2 å lO, och för ut
väljning av diod med kvadratisk karakteristik. 

Slitsad 
mötledning 

SignaI
generator 

Fig. 7. Denna mätuppkoppling är ell alternativ till den enligt fig. 6. 

Tab. 1. Funktionerna sin(2Jlx/ i.) resp. sin'(2JlxjJ.) för n=15, n= 18 och n = 20. 

mätledning 
Belast
ning 

Va r. dämpsats 

Belast
ning 

n=15 11 = 18 n=20 
4nxll. 8in(27( xli,) oin'(2nxli.) 14liX". oin(2n x ii. ) 8i n'(271 xII,) 1 411xi Å sin(2n xII. ) sin'(2nxI1.) 

15 1.0000 1.000 18 1.0000 1.0000 20 1.0000 1.0000 
14 0.9945 0.9890 17 0.9962 0.9924 19 0.9969 0.9938 
13 0.9781 0.9567 16 0.98<Ul 0.9697 18 0.9877 0.9755 
12 0.9511 0.9046 15 0.9659 0.9.330 17 0.9724 0.9455 
11 0.9136 0.2346 14 0.9397 . 0.8830 16 0.9511 0.9045 
10 0.8660 0.7500 13 0.9063 0.8214 15 0.9239 0.8536 
9 0.8090 0.6545 12 0.8660 0.7500 14 0.8910 0.9939 
8 0.7421 0.5523 11 0.8192 0.6710 13 0.8526 0.7270 
7 0.6691 0.4477 10 0.7660 0.5868 12 0.8090 0.6545 
6 0.5878 0.3455 9 0.7071 0.5000 11 0.7604 0.5782 
5 0.5000 0.2500 8 0.6428 0.4132 10 0.7071 0.5000 
4 0.4067 0.1654 7 0.5736 0.3290 9 0.6495 0.4218 
3 0.3090 0.0955 6 0.5000 0.2500 8 0.5878 0.3455 
2 0.2079 0.0432 5 0.4226 0.1786 7 0.5225 0.2730 
l 0.1045 0.0109 4 0.3420 0.1170 6 0.4540 0.2061 
O O O 3 0.2588 0.0670 5 0.3827 0.1464 

2 0.1737 0.0302 4 0.3090 0.0955 
l 0.0872 0.0076 3 0.2335 0.0545 
O O O 2 0.1564 0.024,5 

l 0.0785 0.0062 
O O O 
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Mä.tfört'arandet 

Det praktiska förfarandet vid ståendev~gmät 

ningar är beroende av storleken av ståendevåg· 
förhållandet. Vi kunna särskilja tre fall, näm

Jigen 
a) små S-värden (5=1 il. 2) 
b) medelhöga S-värden (5 = 2 å 10) 

c) höga S-värden (S> 10) 
_Ä.r inte storleksordningen av ståendevåg[ör

hållande! känt, uppskattas denna först enligt 

metod al. 

a) Små S-värden mäl er man princip en!. 2 
ovan, dvs. spänn ingsmaxirnum resp. min im um 

bestämmes di rekt ur maximum och minimum 
indikatoruttag. ;Vrätuppkopplingen för en dy
lik mätning \ isa i fig. 5. Vid denna mätnletod 
fordras, a ll signalgeneratorn är anpassad till 

ledningen. 

bl Vid medelhöga S- uärden inkopplas lämpli · 
gen en variabel dumpsats mellan sonden i en 
mätledning och halvledardioden (jfr fig. 6). 
Man kan också inkoppla den variabla dämp· 
satsen framför mätledningen en!. fig. 7. I delta 
fall bör dock den variabla dämpsatsen följas 
aven fa st, för att ej inställningen av den vari
abla dämpsatsen skall påver ka mätresultatet . 
Då sonde n befinner sig i ett spänningsmini 
mUlTI, justeras dämpsatsen så, att ett vi"st in· 
diktatorutslag (l",I " crhälles . Därpå inställes 
sonden i ett spänningsnlaximum och dämpsat· 
se n inju"teras så att indikatorutslaget åter blir 
(lmi". Förhållandet mellan det inställda dämp
ning,;värdet i andra och första fallet ger ståen· 

devågförhållandel. 
Om man nöjer sig med lägre mätnoggrann

het kan i stället mälförfarandet en!. a tillgri 

pas. 

el Mycket höga S-värden. Ståendevågkurvan 
kring ett spänningsminimum antages se ut som 
i fig. 8. Ll anger den förflyttning av sonden 
från läget för spänningsminimum som fordra s 
för en fördubbling av indikatorströmmen. Uno 
der antagande av att ståendevågkunan är app
roximativt sinusformad, kan man visa att föl· 
jande samband , ur vilket S beräknas, räder 

• = 2nLl / ), (3) 

där 2 är våglängden i mätledningen. 

JndiJm torl,a I ibreriJlg 

För all en noggrann uppmätning av stående
våg förhålland et skall kunna genomföras, ford 
ras all indikatorns (detektorns) karaktäristik 
är noggrant kvadratisk eller i varje fall alt den 
är känd . Vanl igtvi s väljer man ut en halvledar· 
diod , som har kvadratisk karaktäristik. Detta 
går så till att ett Hertal dioder uppmäta s vid 
några olika S-värden, l.ex. S= 1,05, 1'1, l· 25, 
l· 5 och 2· O sam t för några olika frekvenser 
inom det frekvensba.nd, som ståendevägmetern 

http:frekvensba.nd


är avsedd för. Mätuppkopplingen och mät för· 

farandet för utväljning aven kvadratisk diod 

kan vara densamma, som beskrivits ovan (j fr 
fig . 6 och 7). 

I de fall man önskar högre noggrannhet mås

te ind ikatorn kalibreras. Här skall beskrivas 

en för praktiskt bruk mycket lämplig metod, 

som vis~erligen sedan lång tid är känd av teo

retikerna, men som inte framförts i mätteknis

ka sammanhang, varför dess användning {ör 

praktiskt bruk inte fått den omfattning, ~om 

metodens förtjänster motiverar. Mätuppkopp

lingen visas i fi g. 9. Vid denna metod utgår 

man från det faktum att ståendevågkurvan är 

sin usformad längs en förlust fri ledning, som 

är kortsluten i belastningsänden. Under förut

sättn in g att indikatorkaraktäristiken är kva· 

dratisk kan indikatorutslaget « skrivas 

« = , in ' (Z .?x/ J.) (4) 

där x = avståndet till ett spänningsminimum 

och J. är våglängden i mätledningen. 

Kalibreringen gå r så till, att sonden fÖrskju· 

tes till ett spänningsmaximum, och indikator

utslaget injusteras med dämpsatsen till ett 

lämpligt värde. Indikatorutslaget upptages som 

funktion av sond läget x . Mätpunkterna härför 

erhålles genom att indela intervallet mellan ett 

spänningsmaxim um och ett spän ningsmin imum 

i n st delar dvs. (n+ll mätpunkter. Efter upp

tagning av indikatorutslaget i dessa punkter 

uppritas indikatorutslaget som lunktion av 

(Z.7X/J.), där (4 nx!J. ) ges värdena O, l, Z, 3, 

4 ... n . Vidare uppritas sin' (Z"x/ J.) för sam· 

ma värden på 4nxl J. och i sådan skala, att 

(lmax samman faller med maximum av funk-

x.. 

Sf~ endevågkurva 

Fig. 8. Vid mycket s tora ståendevågkvoter, 
S > 10. bestämmes S·värdet ur ståendevågkur· 
van kring ett spänn ingsminimum. 

Fig. 9. Vid kalibrerin g aven ståendevågindika
tor kortslutes mätled nin gen på utgångss idan. 

J Vs 

100 l 

90 0,9 

800,8 

70 0,7 

60 0,6 

500,5 

40 0,4 

30 0,3 

20 0,2 

10 0,1 

o 2 4 6 

Fig. 10. Kalibreringskurvor till en ståendcvåg
indikator en!. exemplet i texten. 

tionen sin" (Z7X / J.). Ur de uppritad e kurvorna 

kan det korrigerade indikatorutslaget «korr er

hålles. Ur de korrigerade värden·a kan stående 

vågförhållandet bestämmas enligt ekv. (Z). 

Om även sin ( Z.H / ).) uppritas och om indi

katorutslage t alltid injus teras till ett och sam

ma värde i ett spänningsmaximum kan ståen

de" g förhilllandet direkt avläsas ur denna se

nare kurva. För att underlätta indikatorkali 

breringar har i tabell l sin (2 ,7X/ J.) och s in' 

( Z.7X / ).) uträkn·ats lör n = 15, 18 och ZO. 

Exempel: a) Avståndet mellan e tt spän

ningsminimum och ett närbeläget spännings

maximum är 30 mm. " väljes till IS, dvs. 

diodströmmen skall uppmätas i en serie 

punkter med ett inbördes avstånd om 2 mm . 

I ett s pänningsmaximum inställes ind ika

torns utslag till 100 skald elar, varefter det

samma upptages som funktion av sondläget. 

Resultatet redovisas nedanstående tabell: 

60x/ i, 60x / 1. I 

15 100 8 58,9 
14 98.9 7 48,8 
13 95,9 6 38,4 
12 91,Z 5 Z8 ,8 
11 85,1 4 19,8 
10 77,3 :~ lZ,l 
9 68,1 Z 5,9 
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V V 
Sin (~J{X/A'/ V ~ 

A 
/ V 

/ Il r--- J 
V IV 
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1 III 
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V I/I I 
I 1 il 

V II r- Sin:(2 JfX/~ 
J1-1V 

V -#L 
I V 

/ I" 
o O /....." 8 10 12 14 16 

60 X
;: 

Mätvärdena jämte sin ( 2Jlx/ }, ) och sin' 

(2.'lx/ }, ) återges i fig. 10 som funktion av 

60x/ 1.. 

b) Vid en s tåendevågmätning erhålles I max = 
= 100 ska ldelar och I min = 6Z skald elar. Ur 

kurvan för sin' (Z .H / n fås (Imax)korr=100 

skaldelar och (Imin) korr =58,8 skaldelar. Av 
( Z ) fås därför 

5 = 100/ 58,8= 1,30 

c) Vid samma mätning som i a) kan 5 be

stämmas ur kurvan sin (2,7X,O. ), som 1/ 5 = 

=0,767, dvs. 5=1,30. 

Lit.teratur 
1) 	JOSb:PHSON. n: :Ledningsberäkning med 

hJätp av cirkelJ\iagram. PopulUr Radio 19~9, 
Or 4, 92- 05 och nr G. s 12'"..>-127. 

2) 	 GOFFNEY. };' J: "Iierow"ve ]Ileasurement. 
and Test Equipments. Proc. IRE 34 (1946) 
s 77~ . 

3) 	 KIKG. D D: Impedance i'leasurements on 
Tran'misslon Lines. Proc . rRE 1947, s GOO. 

4) 	 ROLL, A : Mätmetoder inom ultrakortvågs
tekniken . Populär Itadio 1018, Or 5, s 112-116. 

G) 	 MO N TGOMERY, C G: Teehnique of Miero
\Vave Mensurements. 1\-1 I T Radlatioo Lo bo
ratory Series, del 11, s 473-<iH. 

6) 	 CLAYTON. R J m. fl.: Radio ]\Jensuromehts 
in the Decimeter and Centlmeter "\VavebRhds. 
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Avlö nknin gsspolar 

fokuseringsspole 

Justeringsspole 

f otokatod 600 V 

Kollektorgoller av 

I(amerarör för 
television 

Av tekn. lic. Björn Nilsson 

(Forts.) 

Bildortilwllen 


BiLdorlikonen ([ig . 6) kombinerar bildikono. 


skopets och ortikonens karakt eristika. Foto


platta och laddningsplatt.a har skilt s åt. Ladd

ningsplattan avsökes med en ele ktronstråle av 

låg hastighet, varför plattan ligger nära katod· 

potential. Den mättade fotoem iss ionen åstad· 

kommer efter acce leration en elektronbild på 

laddningspl attan (homogen och av glas, 0,0025 

mm tjock). Sekundärelektroner slås u t och up p

fångas av ett finmaskigt nät, vars potential (Ich 

kapacitans till laddningsplattan har betydelse 

för rörets arbetsområde, se tab. l, (E =3 volt) . c 
Laddningsplattan avsökes från ~ baksidan» av 

en stråle på några hund radels p.A. Laddning 

arna läcka näm ligen igenom plattan men ock· 

så åt sidorna längs plattans yta. R isken för 

denna senare läckning, som nedsätler återgiv. 

ningen av findetaljer, minskas om plattan gö· 

res tunn . Den re fl ekterade elektronstrålen är 

inten sitetsmodul erad med bildinformation (j fr 

Laddningsplatra 

ortikonen) och uppfångas aven elektrod som 

omöluter elektron kan onen. Här bö rja r en se · 

kundärelektronmultiplikator, som ge r ca 500 

:; nge rs för stärknin g . Strömmen blir >; törst vid 
låg belysning, varför bruse t dä r är avsevärt 

trots att fOLOka :odbruset då försvinner. Strå

lens modulationsgrad är högst 25 0/0. Den to

tala brusnivån stiger endast obetydligt med 

signalen, varför R blir i stort sett proportio

nell mot signalen, men brusnivån nedsä t· 

ter rörets dynamik (jfr fig. 7) . I elektronmulti 

plikatorn behöver man ej räkna med något 

brus, varför den är överlägsen ett vanligt fö r

stärkarsteg. Rörets karakteristik är olika vid 

låg och hög belysning till följd av sekundär

e lektroners återgllng till laddningsplattan. 

Ib land kan man få en mörk kant r unt lj usa 

partier, vilket förhöjer den ske nbara kontras

ten. Men den stabila svartnivll n kan vanligen 

ej realiseras utan röret kräver vi ss skuggkom

pensering. En låg kapacitans till nät et ger ett 

mycket känsligt rör (av samma storleksord

ning som människoögat ) men sämre s ignaI

brusförhållande. E n högre kapacit ans ger stör-

Retarderingselek trad 

Accelerationselekl roa 

Fig . 8. Bildikonoskop av franskt fabrikat (»eri· 

scope») . 


re dynamik (l00: 1) , och bättre R (jfr fig. 7) 


men min skad känslighet. Ett lämpligt kompro


missrör exempelvis (ReA 5820) behöver någ· 


ra hundra lux scenbelysning. 


Vidikonen. 

I USA har man under de senas te åren utexpe


riment erat ett känsl ig t kamerarör med helt an· 


Signal J 

A R- 50 

A 
 R·l... 

JNs 

Bru5JNS 
l 

/10-' 
- --10 5 10 4 tO 3 10 2tumen 

Ljusflöde på fotoka ta den 

Fig. 7. t1 ts tyrningskarakteristiken för bi ldor ti
Fig. 6. Prin cipschema föl' bildortikon. konen. 
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Ilat arbetssätt än de nyös behand19de. Det kal. 

la~ ädikon' och omvandlingen från ljus till vi· 

deosignaler sker där med fotokonduktivitet i 

. tället för fotoemi ssion. Försök i denna rikt· 

ning har gjorts gång eft er annan i t e levjsionen~ 

hi ti toria, men fÖl' ; t nyare rön om fotokonduk· 

. liva material (b1.a. selenider, sulfider, oxider ) 

ha me,J.'ört någon praktis k framgång. Den 

principiella förd el~ n l ig;;e r däri a tt fotokon· 

duktiva celler kan göras 10-100 " ung"r lju s· 

känsligare än de bästa fotoemis>ionscellerna . 

.\1an behöver ej utnyttja denna fördel till atl 

göra kamerarör för mycket lägre ljllsnivåer än 

de nuvarande; i d e fle ~ t a praktiska fall räcker 

hildortikonen väl till (fig. 12). Men i stället 

kan man framställa lika känsliga rör med enk· 

lare konstruktion, exempelvis utan elektron· 

bild förstoring och utan elektronmultiplikator. 

Vidare kan man minska fotokatodytan och Öv· 

riga rördimensioner utan att få minskad käns· 

lighet. Detta öppnar helt nya användningsom· 

råden för televisionen inom b1.a. vetenskap, 

industri och undervisning, där de stora och 

dyrbara kamerorna för rundtelevision ofta äro 

mindre lämpliga. 

Det principiella utförandet aven vid ikon 

visas i fig. 9 och 10 (jfr ortikonen) . FotopIat· 

tan har en verksam yla av 9,5 X 12,5 mm, rö· 

rets ylterd iameter är 25 mm och längden ca 

155 mm. Det fotokonduktiva skiktet (0,00.5 mm 

tjockt) bildar en beläggning på den genom· 

skinliga signal plattan, som i sin tur anbring· 

ats på insidan av glasväggen. Elektronstrålen 

accelereras genom en liten öppning i galler 

nr 2 (+300 V), fokusering och avlänkning sker 

med spolar runt röret. Genom det finmaskiga 

nätet vid slutet av den långa elektroden nr 

.3 (+200 V) erhålles ett likformigt retarderan· 

de fält framför fotoplattan. Signalplattan hål· 

les virl 30 volts positiv spänning relativt kato· 

den . 

När fotoplattan .j belyses, är dess resistans 

hög, 1012 ohmcm. Den avsÖlkande elektronstrå· 

len sänker fotoplattans potential så att den 

närmar sig katodens potential. När en bild pro· 

jicieras på fotoplattan, minskas resistansen i 

de belysta delarna, som genom rlen uppkom· 

na strömmen blir 1~2 volt positiva relativt 

katoden under bildperioden. Strålen är tillräck· 

ligt kraftig för att återställa katodpotentialen 

på fotoplattan, och därvid uppkommer video· 

signalen, som i medeltal uppgår till 0,2 !-lA. 
Känsligheten ökas med spänningen på signal· 

plattan men oebil mörkströmmen, som sätter 

en prakti~k gräns för hur långt man kan gå . 

Vid ikonen har ännu vissa nackdelar såsom 

kort livslängd, begränsat ut s tyrningsornråde 

samt vä"~ ntligt lägre ~,kärpa än övriga kamera· 

rörtyper. Dess karakteristik är linjär som orti· 

konen vid låga ljusnivåer men höjer av mot 

'Se även BJURSTRÖM, L: Vidikonen . -.. en ny 
typ av TV·kamerarör. POPULÄR RADIO 
1951, nr 4 s. Il. 

~=i~~lf 
V~~~~~ 

Jonfällenäi 

Signaiplotia 

+30 V 

Elektronkanonl 

~~~~~0@ ====~~~~~~~~ ===~

+300V-\~~~~~~[~nOd
A~~~+~2~OiO~
~ 

Jusleri ngssPole Av lankningsspole 
Fokuseringsspole Fotokonduktiv platta 

Fig. 9. Principiell Llppbyp:~nad av viclikolL 

mättning vicl högre belysningsstyrka. Spektral· 

känslighe ten kan , liksom vid övriga kamerarör, 

inom vi s-a grän ~ er väljas till ett naturligt hild· 

intryck. 

Det elektronbrus, som vidikonen självalst. 

rar, är litet i jämförel se med de anslutna kre t· 

sarnas, varför brusnivan håll er sig konstant 

virl alla ljustätheter. För en video~ignal av 0,2 
I,A från vidikonen blir signalbrus:örhållandet 

ca 100, rlvs. bättre än bildortikonens vid mot· 

sv·arande ljusnivå (ett par hundra lux scenbe· 

lysning). När belysningsstyrkan är myc.ket Ii· 

ten, ger emellertid bildortikonen en tydligare 

bild. 

{{amerarörens bihlk\'alitet. 

Det s ubjektiva intrycket aven televisionsbilds 

kval ite t beror främst på skärpan, störningshal· 

ten och halvtonåtergivn ingen (gradationen). 

Den senare inverkan är speciellt stor vid svart

vit television , där olika nyanser av grått får er· 

,ätta färgintrycket. Primärt avgöras alla kvali· 

te tsfaktorer i kameraröret, men defekter kunna 

till någon del korrigeras på elektrisk väg, van· 

ligen i den anslutna videoförstärkaren. Vad 

gradationen beträlfar, önskar man, att ögats 

ljusintryck av bilrlens alla delar skall vara pro· 

portionellt mot intrycket av föremålets motsva· 

rande delar. Detta kan endast realiseras inom 

ett visst litet ljustäthetsområde, kanske 20:1. 
Sambandet mellan föremålets och bildens ljus· 

tätheter blir alltså inte linjärt och kan skrivas: 

b=KoBYo (9) 
där 

B= föremålets ljustäthet 

b = bildens ljustäthet 

go = kontrastgrarlient 

Ko = en konstant. 

Man eftersträvar en kontrastgradient när· 

heten av l, men oftast får man ljusdistorsion 

(go=!=l)· Om gJ varierar, har man kontrastdis· 

torsion; detta är vanliget:l fallet till följrl av ka· 

J11~r3' och bildrörens utstyrningskurvor. Bild· 

rör har en uts tyrningoexponent av ca 2,5. Om 

kameran skall .kompenSPl'a här~ör bör dess ex· 

ponent go" vara ca 0,4. Så långt går man siillan 

u ,an är nöjd med go något större än l. De fl es· 

ta bJ11~rarören ha gok mellan l och 0,6 (jfr 

fig. 12) men kan korrigeras med icke·linjära 

\,rel ·a r. Fär att detta skall vara lönt må, tc 

alokon ukl ivfrcktrankanon _----t;I·!-'lptQI la 

AV liinkningl ' 
Transpareni
sIgnaiplalto 

Fig. 10. Vidikonens verkningssätt. 

Rel. Ijustöfhet 
hos den upp
tagna bi Iden 

dB 
20.----.----r----.--~ 

15 t ----+ 

10~---~--~~----+_--~ 

5 

o~~~----~----~--~ 
O 5 10 15 20 d B 

ReL Ijustä!hef 
hos föremå,1et 

Fig. Il. Totalljuskarakteri stik för bildortikon. 

dock svartnivån kunna hållas stabil, och där· 

för korrigeras ikonoskopet sällan. Utseendet 

aven totalljuskarakteristik med bildortikon 

v isas i fig . Il. 
Störningar i videosignalen från ett kamera· 

Tör består främst av brus, härrörande fran foto· 

katoden, avsökningsstrålen samt för sta fön;t'ir· 

karsteget (rör och kretsar). Signalbrus[örhål· 

lanrlet R ökar i allmänhet lIled rlet infallande' 

ljuset, men vid de kän5ligare kamerarören är R 
tillfredsställande (>4·0) endast inom ett mind· 

re am·plitudområde. Dessutom går R mot ett 

övre gränsvärde vid alla rör av lagringstyp. 

Värdet är >100 för ikonoökop och bildikono· 

skop men ca 70 för bildortikonen. Brusintryc. 

ket aven bild kan påverkas genom amplitud· 

kurvan hos förftärkaren. 
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Ulgöng
signal 
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o. I 
lj usl löde på fOlokalod (Iumen)-

T ab. L Elektriska d ill a för olika typer av kamerarör. Fig. 12_ Sammanotällning ö' er känsligheten hos 

några olika typer av kamerarör för televis ion. 


A Max. f = C S K Ur diagrammet kan avläsas dl: olika kamera

Rörtyp /Jr typernas kontraMgradient (go) = kurvornas lut
cm '? = Di F pf ." A,:1111 ung:. ning. Endast delar uv kurvorna har utritat s . 
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Gradationen och störningshalten samman proce , er, som är föruundna med den fotoelek
hänger intimt med den subjektiva skärpan hos triska omvandlingen, desto mer suddas uild
" 0 bild_ Dessa tre kvalitetsfaktorer måste vara detaljerna ut. Ikonoskopet har därför en ue
i balans, ty om en av dem är dålig, kan detta tydligt bättre definition än bildortikonen, där 
endast i ringa mån kompenseras av de andra_ skärpan nedsättes. förutom av Iin , ..n och foto
l3eträffande bildskärpan gäller allmänt, all den katoden också genom laddnino-5plattans. kol
minskas vid kompli cerade kameraTör. Ju lIe r lektorgallrets och al'sökningss tr lens inverkan_ 

% 
100 .....,--"'"=-,----,---,---,----,----,---, Fig. 14. Bildsig nalens ampli* tud del s för vid ikon. dels för 

ortikon, vjd återgivn ing av 
80 +--~--+---~~+---+---+---+-~ linjeraster med varierande 


finhet upp till 800 linjer. 


60 +---f-~r+--+--t-" 

40 +---1

Fig. 13. Bild~ignalen från ell 
TV-kamera vid återgivning 
av skarp svart-vit gräns. Kur
vans lutning ( rt ,) i punkten ~ 
B represent erar detaljAär

100 200 300 400 500 600 BOD pan (grän supplösningen) ; " . 
repr "senterar kant"kärpan.Antal svarta och vita 

linjer per bildhöjd 
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Ett kamerarörs upplösning definieras ofta 

som störd a antalet urskiljbara -'.arta och vita 

linjer per bildhöjd. men kan ocks"- mätas ob 

jektivt som vid eosignalens amplitud för svart

vitrandiga mönster av olika finhet. Övriga cle 

graderande faktorer (t.ex _linsen och frekvens

bande ts ut seende) böra därvid vara kända el

ler elim inerade Lex. " a tt frekvensbandet hos 

förstärkaren göres av , evärt bredare än vad Bom 

motsvarar g·ränsupplösningen. Ögats kontrast 

känslighet är vid normala ljustätheter ca 2 0/0, 
varför fina svarta eller vita linjer måste ha 

denna ljus täth etsdifferens relativt en jämngrå 

bakgrund för att kunna Ilrs-kiljas_ ~änsupp

lösningen för några kamerarör anges till: 

Ikonoskop: 1200 linjer (centrum); 600 linjer 

(kanter). 

Bildikonoskop: 850 linjer (centrum). 

Bildortikon : 600 linjer (cent·rum). 

Gränsupplösningen ger huvudsakligen en 

uppfattning om de talj skärpan i en bild pil. myc· 

ket nära håll men säger ingenting om skärpe 

intrycket vid normalt observationsavständ. ca 

-1. ggr bildhöjden_ Där är ögats gen gränsupp 

lösning ca 600 linjer, varför å tergivn ingen av 

lägre linjetal ( kantskärpan) snarare än detalj 

skärpan be -tämmer bildintrycket. Skillnaden 

mellan de~a två begrepp kan åskådliggöras 

v 

t 

A 0,5 

20 



Fig. 15. Det inre aven 
+ 	bildortikonkamera. 

Överst synes sökarens 
bildrör, fabrikat ReA. 

Fig. 16. Bildorlikonkamera för studiobruk, fao 
brikat Marconi. 

Fig. 17. De moderna TV·kamerorna är försedda 
med omfattande optisk utrustning. 

genom att s tudera e tt kamerarörs videosignal, 
da en skarp vertikal övergång fra n svart till 

vitt eller vi"t' v"r, a skall å terges (fig. 13). :Man 

S€r att det plötsliga språnget på upptagnings· 

sidan kommer att bli något utdraget på bild· 
röret. Övergilngens störsIa derivata bestämmer 

del ~ljskärpan, medan dess genomsnittliga deri· 

vata mellan svart· och vitnivå n (A-C) anger 

kanl skärpan. En goel (le talj~kärpa behöver allt· 

så inte nödvändigtvis innebära, alt kanterna 

meUan större föremål av olika nyanser le sig 
skarpa för ögat. 

Kurvan över den svart·vita amplituden som 

funktion av linjetalet ger ett ganska gott be
grepp om bildintryeket I fig. 14 återge en så

dan kurva dels för en ortikon och dels för en 
vidikon. I det s nare röret måste man använda 

eJl elektronSlI·~l e med relativt stort tvärsnitt. 

Dess amplitudåtergivning blir därför, redan 
vid de för kantskärpan viktiga linjetalen under 

300--400, avsevärt mindre än ort ikon ens. Alt 

elen senare också har en avsevärt högre detalj

skärpa kan man inte utnyttja på normalt be

Irakl ningsavstånd. 

Karnemröret i televisionskameran. 
:\iagra ord bör också ägnas kraven på och ut
förandet hos en televi:sionskamera. Rent all

mänt vill man ha en lätt, lättskött och lättrör

lig kameraenhet, som ger goda bilde'C under de 

mest varierande belysningsförhållanden. Det 
finn:; emellertid inte något univerS€lIt använd

bart kamerarör, utan de oJi,ka typerna komplet

tera varandra. Kamerans ytt'l"e utformning 

präglas därför dels av röret, dels av använd

ningen, t.ex . för studiobruk, utomhusupptag

ningar, industriella eller militära ändamål. 
I en kamera för rundtelevision finnes, för

utom kameraröret och linssystemet med tre il 
fyra objektiv i revolverfattning, elektriska 

hjälpkretsar för fokusering och avlänkning av 

elektronstrålen samt för förstärkning av v ideo

signalen (fig. 16). Som sökare anv ändes van · 

ligen ett litet b ildrör, dit videosignalen avgre

nas och som styres av kamerarörets drivpulser. 

Fig. 18. Vidikonkamera med manövrering från 
kamerakontrollenheten (t.v.). Fokusering verk
ställes via manöverkablar med hjälp av servo
motorer, som manövreras från kontrollenheten. 
Här användes kameran för namnteckningskon
troll i en bank. 

Fig. 19. Vidikonkameran kan exempelvis an
vändas för förstoring av bilder, om erhålles 
från ett vanligt mikroskop och kan därvid 
exempelvis användas för demonstrationsända· 
mål. 

Fig. 20. Bärbar TV-kamera med UKV-sändare 
för reportageändamål. I anläggningen, som ock· 
så kallas »walkie·lookie» ingår en vidikonka
mera. Hela utrustningen, kamera inkl. sändare, 
väger totalt ca 30 kg. Räckvidd normalt ca 
l km. V åglängd 600 Mp/s. 
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Pil extra lätta kameror finnes någon "ång op

tisk sökare med fokuseringsinställni ngen kopp

lad tiI! objektiven_ 

Kameran brukar vara mon terad pa ett stativ 

föl' användning utomhus och pa en vagn vid 

studioarbete (fig. 16). I det 'e nare fall et skall 

kameran snabbt och bekvämt kunna höjas, sän

kas och vridas. Förflyttninge ll skÖles ibland 

aven man, medan kam eraman nen -itte r eller 

lil r på vagnen. För upptagning a\" en scen heo 

hövs minst tre kameror. , nm alternera, törr" 

d elen av d en ofta komplicerade videosignalin

~täIlningcn förlä gges till en öärskild kamera

kontrollenhet, som b1.a . innehåll er ett bildrör 

för den utguende bildens övervakning. l)ärig~

nom kan kameramannen också koncentrera s ig 

på sin huvuduppgift: att få nga objektet i ka

mera ns sy nfält ,am t jU otera objektive ts foku

s('f ing och öppning_ Ind ustritelevis ionskam eror 

konstrueras ibland fö r fullständig fjärrmanöv

rering från kamerakontrollc'nheten ( fig. 18). 
Därvid utn yttjas ingen sö.kare; objektiVt!!, fo 

kuser ing sker med hjälp av "n servomotor.. som 

manövreras från mottagning' pla t ~n . 

T,'/" .. isionskanleran för tjugo å r sedan var 

en respektabel pjä" , om krävd e stort uppbåd 

för sin manövrering och kund e ge igenkännliga 

bilder endast i starkt solljus. Nutidens tel t vi

sionskamera är lika känslig öom männi skoöga t 

och lika bekväm i handhavandet som en film

kamera_ Av framtid en kan man bl.a. vänta sig 

motsvarande utveckling för färgtelevisionska

m eran samt en ökad bild kvalitet, så alt skillna

den mellan film och tel ev iöion blir allt mindrc 

m ärkbar. 
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Nya mätinstrument 


Fig. 12. Svenskbyggt oscilloskop för sallltidi~ 
obs~rvation av tre 'kilda förlopp. 

F'ortsättningell !lå \'efe\-atet 1'rflll 
den intemationella mätinstru
melItutställningen i Stocl,bolm 
23-30 sept. i är. 

Ett nytt oscilloskop fr å n R adiome ter demon

, treTades av Bergman & Beving. Detta osc illo

skop har y-förstärkare m ed ett frekven sområd e 

O- l Mp/ s som ger en maximal kä nslig

het av 0,6 mm / m vid växelspänning ( cf fe k

tivvärde) och 0,2 mm/mV [ör liksp änning. In

g ngsimped ansen är l Mohm, shuntad med 35 
pF, alternativt symmetrisk ingång el! r med 

en a branschen jordad. Osc illoskopet har ocbå 
en horisontell förstärka re täckande samma fre-

Fig. Il. Oscilloskop från Radiometer. 

kvcn,;olJlriId ~ som y-förstärkaren och med un

gefär samma avlänkningskänsli ghet. En 50
periodig signal kan a nbringas till en dera för

stärkaren för spänn ingskalibrering. Tidavlänk

ningen omfattar frekvensområdet 10-100 kph, 

anordningar finne; för upptagning av engå ng~ · 

förlopp. 

En svensk firma civilingenjör CarlO OlSSOIl, 

Enskede, demonstrerade ett oscilloskop för ob

se rvation av tre olika förlopp samtidigt. Dett a 

osci lloskop är bestyckat med ett dubbelstråle

rör, vars ena st ...~tlt' uppdelats på två förlopp 

med hjälp ave n dektronisk omkopplare. Os

cilloskopet är förse tt med inbyggda likströ ms

förstärkare m ed frehensomräde 0-100 kp/ s 

som ger en kän slighet av 8 mm/ m V_ In s tru

mentet kan användas för s/häl kontinuerlig 

tidsavlänknin g sonl fö r studium av engångs

förlopp. 

För fotografering av oscilloskopskärmar har 

Dn Mon! (representant Johan Lagercran.tz) ut

\ ecklat en osci lloskopkamera, typ 297. Denna 

kamera, som är avsedd att appliceras på Du 

Monts oscilloskop, innehåller speciella anord

ningar som gör det möjligt att på mycket kort 

tid (60 sek.) framkalla den exponerade filmen. 

Fig. 13. Anordning för fot ografer ing av osc ilJo
skopsärm (D" Mani). 

Kameran är för, pd d med ett optiskt system för 

direkt ob, crvation av skärmen under den tid 

foto gra fe rin g ~k c r. Till sa tsen är fö rsedd med en 

,lutare för t ider mell3n 11100 s och l s Avsedd 

för 5" ose iJluskopskärm. 

RÖl'\'o!tmetra\
'\ v Bergm an & Beving ul!; tälldes e n ny rör

yoltmeter från Radiometer med ett frekvensom

rädc 2 pi 500 Mpls . Ingå ng; impedans vid 

lågfrekvens är ca 30 "IohlIl parallellt med ca 

2,5 pF. Vid l :\1p/ s är ingå ngsimpedan.sen 

-'lohm parallellt med ca 2,5 pF_ Ingängsres is

tans vid likström 100 Mohm. Mätomr d,'n: 

0- 1- , - 10- .30-100-300-1 000 för bilde 

l 
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likström och växelström. l'rIed separat mät· 

kropp kan instrumentet användas för mätning 

av spänningar upp till 30 kV. 

Philips visade dt par nya rörvoltmeter för 

mycket .-tort mätområde, dels en för högfre· 
kvensspiinning - typ GiVI6016 - och dels 

,~ n för likspänning .- typ GM 6010. HF·rör· 

Fig. 14. Rörvoltmeter från Philips för högfre· 
kvensspänning. 

\olimetern har ett mätområde omfattande 

;- pänningar från 150 m V upp till 1000 V och 

frekvenser från l kp/s-30 Mp/s; i känslj· 

g:aste läget erhålles fullt utslag för 3 m V. In· 
gangsimpedansen är av storleksordningen 10 

Mohm parallellt med 3 pF vid l Mp/ s i läge 

0- 300 mV. Impedansen sjunker till ca 100 

kohm vid 30 Mp/s. I de känsligaste lägena är 

impedansen väsentligt lägre. Samma rörvolt· 

meter kan även användas som LF·generator, 

som ger en 0,5 V signalspänning med frekven· 
sen 5 kpjs, vilken ~pänning även kan användas 

för kalibrering av instrumentet. Instrumentet 

kan även utnyttjas som bredbandsförstärkare. 

Fig. 15. Likspänningsrörvoltmeter fdltt Philips. 

Lik, pännin gorörvoltmetern bar 12 mätområ
den från 0-1 mv upp till 0-300 V. Ingångs· 

res istansen varierar för de olika mä tområdena 

fra n 0,67 Mohm till max. ca 100 Mohm; de 

lä:rre värrJell i känsligasLe Higena. 

.Förstärlmre 

En likspänningsförstärkar., från Liston-Becker 

Instrument Co. Ine. med utomordentligt ,tor 

förstärkning demonstrerades av firma Erik 

Ferner, Stockholm. Förstärkaren som är 

försedd med synkroniserade brytare på in · och 

utgii ngssidan har utomordentligt hög förstärk
ning, ca 5 .106 gångers spänningsförstärkning 

Fig. 16. Likspänningsförstärkare från Liston
Becker Instrument Co. med 5.106 gångers 
spänningsförstärkning. Kan användas för regi
strering av signaler av storleksordningen 
0,01 ,uV. 

(vid tomgang på utgångssidan), ol!h kan an

vända, för registrering av signaler ned till 

hundradelar aven mikrovolt (vid 20 ohms re
sistans i ingångskretsen). Förstärkaren är 

utomordentligt stabil och ger en förstärknings

stabilitet ±0,5 % under loppet av flera dagar. 

Ett par bred band förstärkare från Spencer. 

Kenlledy Laboratories, Inc. visades av firma 

Johan Lagercrantz, Stockholm. En av dessa 

förstärkare, typ 200 A, har en bandbredd om-

Fig. 17. Principiell uppbyggnad av bredband
förstärkare från Spencer·Kennedy Laborato· 
ries, Inc. Frekvensområde 100 kp / ..-200 Mpis. 
Rör 6 stycken 6AK5. 

fattande frekvensområdet 100 kp /s--200 Mp j s. 

Förstärkaren är av typen »travelling wave amp' 

lifier» och ger en förstärkning om 10 dB. En 
annan typ - modell 202 - är av samma typ 

och har rak frekl'l!lJskurva inom området 50 

kp / s--220 Mr ."'. Denna förstärkare, i vilken 

ingår 12 rör 6AK5, har en brusfaktor på ca 

6dB (ca 50 mY). 

Aven svensk firma, Civilingenjör Karl O 

Ohlsson, Enfkcd,', demonstrerades ett par lik

strömsförstärkare för frekvensområdet 0-20 
kp /s. En av de- ca förstärkare är uppbyggd av 

4 kanaler med en känslighet av 10 mA/ m V 

och med en maximal uteffekt av ± 200 mA per 
kanal. En annan förstärkare ger 100 W ut· 

gång,efft~kt i 600 ohms bela,tning vid en in· 

gd ngsspänning av 0 ,1 V. 

Instrument rör UKV 
Några intressanta nya instrument för UKV 

tillverkade av Rohde & Schwarz i ;Vtönchen 

utställdes av ELeklronilcbolaget. Bland dessa 

instrument återfanns bl.a. en resonansfrehcns· 

mätare för frekvensområdet 500-2500 Mp/s. 

I detta instrument ingår en resonanskrets 
form aven kvartsvågs koaxialledning. Lednin· 

gens längd, och därmed resonansfrekvensen, 

ändras med ett förskjutbart kortslutningsstyc

c-g
,.W_ 

Fig. 18. Principiell uppbyggnad av resonans· 
krets i resonansfrekvensmätare från Rohde & 
Schwarz. Frekvensområde 500-2500 Mp/ s. 

h. ·}fycket stor omsorg har nedlagts beträf
fande det mekaniska utförandet, och nog

grannheten i frekvensavläsningen är också inte 

Fig. 19. Resonansfrekvensmätare för frekvens
ornrådet 500-2500 Mp/s från Rohde & 
Schwarz. 

mindre än ca ±0,08 % vid frekvenser under 

2000 Mp/s och ca ±0,15 % vid frekvenser 

över 2 000 M p/ s. 
Ett annat instrument för UKV frän Rohde 

& Schwarz, som demonstrerades av Elektro· 
nikbolaget på utställningen, var en anord ning 

för uppmätning av impedans vid UKV. Fre· 

kvensområdet för detta instrument är 30-300 

Mp/ s, och mätomrädet omfattar impedanser 
inom området 1,20-3000 ohm. Avläsning av 

mätvärdena sker direkt på ett på en genom· 
skinlig skärm anbringat s.k. »Smith·impedan,

diagram», på vilket projiceras en ljusfläck 

från en rörlig spegel vars läge är beroende av 

impedansens amplitud och fasvinkel hos mät

objektet. Erforderlig mätspänning är ca 1-3 
V över 30 ohm. Detta instrument, vars princi

piella uppbyggnad framgår av fig. 20. kan även 

C--- --.::J-· 

I ~:-r. - 1: G"L.." '= 
~,.,.,.-" "" , ~ "'1"=-

/' "~. I" .'" \.-n :.::- ..~Ib·M" g L --;::::; , \ uz. - 
"\ . :.;;~<~/ !fLU[ -f., - '" 

~ '- . ' . - .. .' § . c 

i / "'" '., J- ~ , '" ~•• :.ll..,..~• ..,:~.;;. ~... 

1 =- = ...: _L_ ] 
- J, 

Fig. 20. Principiell uppbyggnad av impedans
mätare avsedd för UKV från Rohde & Schwarz. 
Frekvens(}mråde: 30-300 Mp/ s. 
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Fig. 21. Anordning för uppmätning av impe· 
dans på UKV (30-300 l\'1p / s), tillverkad av 
Rohde & Schwarz. 

användas för bes tämning av fasvinkeln mellan 

två spänningar av samma frch 'ns och kan 

också använrlas som av tämd linjär m~tmotla· 

gare för frekvensområdet 30-300 Mp/ s, var· 

vid erforderlig ingångs pänning för fullt ut· 

slag på instrumentet är 300 mV. Samma instru· 

ment kan också utnyttjas för bes tämning av 

överföringskonstanterna vid UKV för fyrpoler 

av godtycklig uppbyggnad. 

Uppmätning av imped an~er inom frekvens· 

område 5 500 Mp/ s kan utföras med en mät· 

brygga, tillverkad av Hewlett·Packard Co. ?I'leel 

detta instrument, som demonstrerades av K L 
N Trading Co., Stockholm, kan mätningar ut· 

föras på impeda n,,'r med en ampliturl från 2 

till 2000 ohm och med godtycklig fasvinkel. 

Principen för denna brygga är i korthet Jen , 

att den önskad" mät frekven se n matas genom 

en koaxiallinje till den impedans. , om skall 

mätas. För bestämning av förhållandet mej Ian 

Fil!:. 22. Princ ipiell uppbyggnad av imp dans· 
brygga, avsedd för frek vensområdet 5 .500 
Mp/ s, tillverkad av Hewle ll·Packard Ca. 

,pänning och s tröm (= impedansen) användes 

"n magnetisk och e n elektrostatisk so nd , he· 

lägna så nära som möjligt den punkt , där im· 

pedansen anslutes till koa xialledningen (jfr 

fig. 22). Den sp änning som induceras i d en 

magnetiska sonden är proportionell mot ström· 

men genom impedansen, mrdan spänningen 

över den elektrostatiska sondkretsen är propor· 

tionell mot spänningl,n över impedansen. Fas· 

vinkel n bestäms genom att fas förhållandet 

mellan de båda uppmätta sondspänningarna 

uppmätes med hjälp aven slitsad mätled ning. 

22:12 

Impedansbrygga 

Ingenjörsf irman Intram AB, Stockholm, de· 

monstrerade en impedansbrygga från Brown 

Electro·Measurement Corp. Denna mätbrygga, 

;om karaktäriseras av mycket hög grad av 

noggrannhe t med de induktansfria bryggrcci, 

tanserna åldrad e och injusterade till ± O,05 "lo 
av deras nominella resistansvärden, har följan· 

de mätområden : 

Rbi,tans l Mohm-ll .\1ohm. 

Kapa(: itans l pF-l 100 uFo 
Tnrluktan , l uH-l 100 II. 

Fig. 23. Precisionsmätbrygga fr~n Bro wn E1ec· 
tro·.i\1easurement Corp. 

Förlustfaktorn kan uppmätas inom området 

0,001- 1 och Q·värdet inom området 0,02

1000. Mätningarna utföres vid l. kpls, mät· 

spänningen erhålles från inbyggd summ~ r. För 

att öka inställningsnoggrannheten kan ~' para· 

ta förstä rkare anslutas i O·indikatorgrenen . 

»Vectorlyzer» 

Ingenjörsfinnan In/ram AB, Stockholm , de· 

monstrerade en mätanordning för bI.a. upp· 

mätning av förhållandet mellan två växelspän· 

ningar. Med detta instrument, som av det ame

rikanska förctaget Advance Electronics Co., 

benämnes »V"cto rlyzer» kan följande mätnin · 

ga r u t föras: 

Fig. 24. Mätanordning avsedd för uppmätning 
av förhållandet mellan två växelspänningar, 
» Vec torlyzen>. Tillverkaren Advance Elcctro· 
nies Co. 

L 	 Uppmätning av EUmman eller skillnaden 

mellan två växelspänningar. 

2. 	 Uppmätning av fasskillnaden mellan två 

växelspänningar. 

3. 	Uppmätning av reella och imaginära kom· 

ponenten hos (;n växelspänning iförhållan· 

de till en referensspänning. 

4. 	 Uppmätning av växelspänning mellan två 

punkter över jordpotential. 

5. 	Uppmätning aven impedans till fas o ch 

amplitud. 
Instrumentet har mätområdet 8 p/s-lO 

Mp/ s eller 20 kp /s- SOO Mp/ s om speciell 

mätkropp utn yttjas. Noggrannheten är ±3 0/ 0 

och spänningsområdet 0-2-- 4- 10-20-40 V. 

Diverse mii.tinstrument 
Firma Bo Palmblad, Stockholm, "isade en ny 

grid·dip·meter för frekvensområdet 1,7-300 

Mp! s med mycket små dimensioner, 18 X 8X8 

cm. Instrum<e nt t t , som är nätanslutet, är ge· 

Fi ". 25. Grid·dip·meter för fre kve nsområd e 
1,7- 300 Mp/ s. Fabrikat Millen. 

nom sina små dimen sioner ytterst lätthanter· 

ligt och bör kunna användas även för mycket 

otillgängligt belägna mätobjekt. 

Ett par c!irektvisande ohmetrar från det tys

ka fö retaget Wilhelm Franz KG demonstrera· 

des av Elektriska Instrument A B Elit, Stock· 

holm. Ett ins trument typ EMT 321 har ett mät· 

Fig . 26. Direktvisanrle ohmeter från WiLhelm 
Franz KG . i\Iätomräde : 0,01 ohm-lOO Mohm. 

område från 10 mohm (milliohm=O,OOl ohm) 

till 100 i\lohm med myc ket liten strömgenom· 

gång genom mätobjekte t. 

Ett liknande instrument , typ EMT 324, a\· 

se tt för mycket lågn:sistiva motstånd har ett 

mätomrarl c från SO I'ohm (l .«ohm 10-(; 

ohm) - 300 mohm. 

En brusge nerator från Rohde & Schwarz de· 

monstrerades av Elektronikbolaget, Stockholm. 

Detta instrumen t, som ger variabel brusenergi 

från l till 30 kTo (l k T ,:;::;:4 ' 10-21 Ws) har etto



Övergång kooxlolledore-~mPQre 0- ~1~5 
vå ledOC~/ ~B 

Fig. 27. Bru sgenerator från Rohde & Schwarz. 

fr ekvensområde 3---350 IVlp /s. Apparaten kan 

användas för bestämning aven mottagares 
gränskänslighe t och brusfaktor. 

En RC.oscillator med osedvanligt s tort fre · 

kvensområde 10 p/ s-ID Mp/ s fr' n Hewlett· 
Packard CD., demonstrerades av K L N Trading 

CD ., Stockholm. Oscillatorn ger 6 V utgångs

spänning i tomgå ng och 3 V över 600 ohms be

lastning. En däm psats med 5 steg va rdera om 

lO dB på ut gång,,~ida n medger uttag av spän· 

Fig. 28. RC-generator från Hewlett-Packard 
CD. Frekvensområde 10 pj - 10 Mp/ s. 

ninga r ner till 3 mY. En kontinuerligt variabel 

spänningsdela re medger uttag av godtycklig 

spänning mellan stegen. 
En ny typ av oscillator för extremt låga fre

kvenser från samma företag, Hewlett-Packard 

CD., demonstrerad,-~ också av K L N Trading 

CD. Oscillatorn, som har typbeteckningen 

204 A, ger sin usspänning, kantvågspänning el

le r tria ngelvågspällning inom frekven sområdet 

0,01 p/ s-lOOO p/ s. Utgån gs impedansen är 30 
V toppspänning över en belastni ng av 1000 
ohm. En fördel med denna oscillator är alt 

inga transienta förlopp int räffar vid ä ndr ing 
av frekvensområde e ller vid ä n~lr ing av oscil· 

latorns frekvenser som fallet är mro RC·oscil· 
latorer. I denna o<rillator alst ras nämligen ~ i· 

nu ssvängningar på »synte tisk» väg av kantvag 
via triangul ära svängningar. En speciell våg

formningskrets inga r i instrumentet fö r den na 
proce, .._ 

En apparat från Wilhelm Fran z KG för 
uppm ätning av to nhöjdssvängni ngar demon

strerades av Elektriska instrument AB Elit. 

Detta instrument är avsett att uppmäta de 
ändringa r i tonhöjd (» WoW» eller »f]utter») , 

som uppträder exempelv is i band· elle r tråd

spelare, vid grammofonåte rgiv ning, tonfilm 

"tc. Mätvärdena erhålles med hjälp aven topp
>,pänn ingsvoltmet er, som direkt på en skala 

anger den frekvensmodu lat ion, som uppträder 

vid ev. tonhöjdssvängningar. M ätområdet är 

±5 °/ 00 resp. ±15 °/ 00 »frekvenssv ing». Prov

frekvensen ä r 5 kp / s. 

Ståendevågmätning l 
. praktiken 

I anslutning till artikel på an
nan plats i detta nummer om 
ståendevågmätning vid mikro
vägsfrekvense." återger vi här 
en bild, som visar hur denna 
mätning tillgår i pral<tiJlen. 

B ilden visar en mätuppkoppling för uppmät. 

n ing av ståendev1lgförhålland t: t i en vagledar

krök. Bilden, som för övrigt terfinnes äve n på 

omslaget detta nummer, har tagit i L M 
Ericssons mikrovågslabo ratorium . För a tt för

tydliga det hela bar fotot rit ats av och de oli

ka detaljerna försetts med beteckningar. 

Längst t ill vänster synes mikrovågsgenera

torn, som ge r en s ignalspän ning, variabel mel

lan 1 800 och 4000 j\'fp / s. Signalspänningen 
är modulerad med pulsspänning l kp/ s. Frllll 

"enera to rn överföres signalspänningeJl till 

vågledarsystemet Vil en koaxialkabel och e tt 

speciell t övergångs· eller kopplingselemelLt. 

Signalspänni ngen får först passe ra en variabel 

dämpare, som kan ~tällas in för dämp nin g mel 

fl! 

( /i 
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En dansktillverkad provanordning för spän

n ingsp rov demo nstrerades av Ingenjörsfirman 

M Stenhardt. Detta instrumen t leve rerar 50· 
periodig växelspänning fdn O t ill 3 kV, var

vid spänningen kan avläsas på en ska la. Maxi

mal st röm, som kan avges frå n in strumen tet, 

ä r endast 4 mA, varför ingen ri.k föreligger 

lan O och 14 dB. Därefter följer mätledningen 

försed d med slits och sond. Sonden är an slu

ten till en ståendevågindikator, beSlående av 

en selektiv förstä rkare avstämd till l kp/ s. Där

efter följ er själva mätobjekte t - en vågledar

krök - för vilken ståendevågförhällandet skall 

mä tas upp. Vågledarkröken har en s. k. av
slutning som åstadkommer anpassning mot 
mä tobjek tet. 

Genom att förskjut'a sonden utefter slitsen 
och samtidigt göra avläsn in ga r på indikato r-

instrument ~ t får man fram stllendevågförhäl

landet för våg ledarkröken. Dämparen, i vilken 

ingå r en grafitbelagd skiva, som kan skjutas 

ned mer eller mindre i vägledaren, va rvid 

större eller mindre del av den tillförda ener
g ien absorberas, anvä ndes för att s tälla in 
lämplig nivå på signalspänningen. 

Samtliga vågledardetaljer som visas på bil· 
den är av L 1\1 Ericssons egen tillve rkning 

och används för undersöknin ga r av mikro

\ ågselement i planerade radiolänkar för mik

rovåg, avsedda för överföring av telefoni, 20
50 kanaler samtidigt. 

Mikrovågsgenerator 
1800 - 4000 tvi p/s 

Avslutninq 

Indikator
instrument 

Mölledning \ 
/Sond ~\ 

Bilden :;er en uppfattning om den relat ivt om
fattand e och skrymmande u trustning, som krävs 
för att utföra en ståe ndevågmätning på trans
missionselement vid mikrovågsfrekvenser. Bil
den är densamma, som återfin ns på omslaget 
till delta nu mmer. 

vid instrumente ts använ dning och inga skador 

på mätobj ek tet riskeras. Ins trumente t kan 
exempelvis användas för prov ning av konden

sa torer och andra rad iode taljer. Två olika in
st ru menttype r tillverkas, ett för spänni ngsom· 

rådet O till 3 kV och ett för området O till 5 kV. 
(Sch) 
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SÅ BYGGER RADIOINDUSTRI EN, 

Universalinstrument 
med rörvoltmeter 

Av ingenjör M Stenhardt 

Utvecklin gen i fråga om uni 'rr alinstrumenl 

har gåtl mo t en alltmera ökad känsli~he t hos 

instrumenten, vilket lett till en a' , eYärd ök

ning av in strumenlen" »ohm-pn- volt-tal». Un

der det att Illan för e tt tiolal a r sedan, när de t 

gällde universalinstrument, nöjde sig med ett 

ohm·per·volt-Ial av ca 1000 har under senare 

år framkommit instrument, som uppvisa r ända 

upp till 10000-20000 ohm per volt. Denna 

siffra innebär, att mall ex empelvis vid mätning 

på om rådet O-l V ha r en 1nn: r esistans = 10 

- 20 kohm och vid mätning på området 0-100 

V har ca 1-2 Mohm inre resjstans i instru

mentet. 

Instrument med hög inre resistans vid spän

ningsmälning erbjuder "jälvfallet stora förd e

lar genom att belastnin ge n på mätkretsen där

vid reduceras, varigenom mätfelet minskas. 

Vid mycket högohmiga kret sar, exempelvis i 

kretsar för automatisk känslighetsreglering el

ler i högresi stiva anod· och skärmgallerkretsar, 

är emellertid även de känsligaste uni versalin

s trum-enten icke tillräckligt högresistiva för a tt 

ge tillfredsställande lågbelastning på mälkret

sen . Som ex empel kan nämnas, att man vid 

mätnin g av anod spänningen P' ett rör med 

500 kohms anod res istans få r ett extra spän

ningsfall av närm3re 83 volt vid 250 V anod

spänningskälla vid anslulnin g av ett universal · 

instrument med inre resistansen 10 kohm per 

volt. En mätning med e tt dylikt instrument ger 

e tt helt missvisande Yärde . 

Ännu större felvi "ning få r man, om man för

söker använd a , amma in "trument för uppmät· 

ning av d·n automatiska förs tärkningil f<!gle 

r in gs>pänningen. Härvid är det ju [raga om 

kretsar, i vilka res i51anb"1l är av s torleksord · 

ningen någ ra Y!ohll1. Då man m ilst.> använda 

mälumråd en 0-10 V. där in - tr umentets inre 

resistans är al' storle ksordningen 100 kohm 

( vid 10 kohm per \'olt) , får man värden som är 
helt vilseledande . 

Ett mätinstrum ent . som i , i~ inklud erar j iim · 

väl en rörvoltm et r, "om genom sin hö g~ in

gångsimpedans tillåler spännin gsnlätning pa 

mycket högres istiva kretsa r, är därför en kom · 

bination, som bör erbjud a be tydande förd ela r. 
I ett dylikt ins trument far man sammanförda 

all a de mätmöjlig hctc r för spänning5mätning 

i sändare och mottagare inklusive mätning på 

högres istiva kret sa r, som en laboratorietekni
ker eller servi ce man kan ha behov av. 
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För det im trument, som kommer a ll be-kr i

,'as i det följande , har förutsättnin gen vari t, 

att instrumentet skall va.ra lätt tr an3portabelt 

och dessutom användbart på platser utan till-

DATA FÖR INSTRUMENTET 

Uni ver
sal instru· 
ment 

Rön'olt· 
me ter 

Likström: 0-50 ,LlA , 1- 10-
100 mA, 0-1- 10 A 
Likspänning : 0-2,5 10 ·50
250-1000 V (20 kohm/ V) 
Växelspänning : 0-2,5- 10-50 
-250-1000 V (l kohm / Vl 
Resistansmätning : 0,1 ohm-50 
Mohm. 

Likspännin g : 0-2,5- 10-50 V, 
ingangsrc$istans 25 Y[ohm 
Växel spänning : 0- 2,5- 10-50 
V, ingangsresi_tans 1,5 Mohm 
Frekvensomrade : l kp / - 100 
:\'!p/s. 

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

gång på nät spänning. Det nya in strumentet är 

därför batteridrivet och bestyckat med rör , som 

kräver liten ström. Små lätta miniatyrbatterier 

har kunnat an vändas. vilket lett till att instru· 

mentets vikt kunnat hållas nere vid ca 3 kg. 

Instrumentet har utformats så, all det som 

rörvohm eter kan användas för mätning vid fre-

Det instrument., som beskI"ives 
i denna art-il,e[ utgör en Iwmbi
nation av ett universa,linstru
mont, or.h en rön--oltmeter. Om
[,op!)lingel1 frfll1 universalil1stru
ment till rörvoltmeter sl,er au
tomatisId, när ett mäthuvud 
(\'id \'äxelspänningsmätning) el
ler mätslalluar (vid \il'SI)ii n
ningsmätl1ing) via ett Iwntakt· 
tlon anslutes till instrumentet.. 

kven s~ mellan l kph~100 Mp/ s och det v id 

en ingani! sres iötans som är -törre än 20 lVIohm 

vid libpänning oc h ca 1,5 Mohm vid växel

spänning . mätning. 

Da kopplingen och övriga anordningar i ett 

uni versalins trument är vä l känt [ör de fl es ta 

te kniker, kommer i det följande endast all 

närmare behandlas den i insLrumentet ingåe n

de rörvolt m .. : erdel en. 

PrincipscItemat för rörvoltme t.ern ,isas i fi g. 

3. Som framgår av detta bes tår rörvoltmetcrn 

av två batterirör i anodjordad koppling. Indi

katorins trumentet är kopplat mellan de båda 

katod ern a och O-ins tällning sker med hj älp av 

en linjär potenl iometl"r på 20 kohm. Känslig

heten ställ e:; in en gå ng för a lla med 5 kohm

motstå ndet. Som ~ynes är de båda rörens katod

motstå nd av storleksordningen 20 kohm, vilket 

ger e tt betydande spännin gsfall över dessa. För 

att få rätt gallerförspänning är över batterie t en 

högresistiv spänning:;delare anbringad, som 

ger erforderlig positiv för spänning till gallren. 

Rörtypen är l T4, vilke t ger en mycket låg 

strömförbrukning, ca 2 mA, på anodbatterie t, 

som består av ett miniatyrbatteri 67,5 V. Skilda 

glödströmsbatterier används, och strömför

brukningen på de<;5a är 50 mA per batteri, vil

ket he tyder. atl in<;trulllentet utan utbyte av 

mät kroppar. HF-mätkroppen sitter anslutenFig. 1. Universalinstrumentet med tillhörande 
instrumentets jack. 
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ballerier kan användas intermillent unde r ca 
100 timmar. Användningstiden för anodbatte

riet är av ungefär samma storleksordning_ Det 

vridspoleinstrument, som används, är ell in
strum en t av dan skt fabrikat ))Jensen Electric». 

Olika mätområrlen för rörvoltme:ern erhål 

l es genom en omka~ t are på ingångssidan, som 
kopplar in olika förkopplingElTIot stånd. Mät- ,jr 

områd ena är följande: 0-2,5,0-10 och O-50 
V för både lik- och växelströmsmätning. Då 

halvledardioden inte tål högre backspänning 
;in ca 50 V är detta den högsta växelspänning 

som kan mätas med rörvoltmete rn . 

Omkoppling frå n universalinstrument till 

rörvoltmeter sker automatiskt, när ett kontakt

don - en »telefonpropp» ansluten till en mät
kropp med en halvledardiod - st ickes i en jack 

på instrumentet (jfr fig. 5), Härvid kopplas 
automatiskt glöd- re~p. anodspänning till rören 
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g. 2. + 
och visarinstrumentet omkopplas från univer

salinst rumentdelen (oberoende av detta.s mät
område ) till rörvoltmeterdelen. Mätkroppen för 

växelspänning innehåller en halvledardiod OA 

53, en kopplingskondensator pil 1000 pF, ett 7,SM 
, priemotstånd på 5 Mohm och ell sh un tmot

stånd i l ikströmskrets om 2,5 Mohm ( jfr fig . 1000 
4 b) . För likspänn ingsmätning finnes ett l ik

nande jack, till vilken två testpinnar anslutits, 
,len ena innehållande ett seriernotstånd på 15 

i'dohm (jfr fig. 4 a). 

Genom det låga värdet på kopplingskonden

,atoms kapacitans, kan mäthuvudet med bibe
hållen kal ibrering på instrumentet enda.st an

vändas för frekvens!!r ner till ca l kp/s men 

kan i gengäld användas för frekvenser upp till 
+ Fig.6_ ....100 Mp/s . 
Fig. 3. "" 

Universalinstrumen tet modellapparaten <Y 15M 
har följande mätområden : --c:l----< 

Likström 0-50 !'A, 0-1-10-100 mA, Mä! kropp 
Fig. 4. 0-1-10 A 
+Likspänning: 0-2,5-10-50-250-1000 V 


V äxefspänning: 0-2,5--10-50-250
Fig. 5. ~ 


Resislansmätning: 0,1 ohm-50 Mohm_ 


Instrumen tets utförande framgår av foto 


grafierna. Tack vare små ballerier och genom 

användandet av miniatyrrör, blir in- trumen' 

tet s sto rlek endast obetydligt stö rre än e ll or
dinärt universalinstrum ent. Däremot blir gi

vetvis an vändnin gsområdet högst av::evärt ut

ökat " enom kombinationen universalinstru

lHent- rön'oltmeter. 

1000 V 

Fig. 2. Univer;alinstrumentet med bortt agen 

träkåpa. 

Fig. 3. Rörvoltmeterns principschema. 

Fig_ 4. Schema för a) likström~mätkroppen. 

h) HF-mätkroppen. 

Fig_ 5. Mätkropparna ansluts till rörvoltmetern 

via propp och jack, som automati,kt startar 

rörvol:metern . Se tex ten ! 

Fig. 6. Justeringsrattarna är ställda vertikalt 

iör att uppta min La möjliga plats. 

Fig. 7. De två batterirören irörvoltmetern, mät

jacken, shuntar och förkopplingsmotstånd samt 

glödströmsbatterierna synas på detta fotografi .~ 
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Tryckknappsmanövrerad bandspelare 


I nedanstående artil<el ger Vål' 

västtysl,e korrespondent data 
för en intressant tysl, nyhet från 
Grundig Werke: en elegant och 
lättsl,ött bandslJelare med trycl<
knappsmanövrering. Apparaten 
har introducerats på svenska 
marknaden. 

B andspelare, avsedda att användas av den 

breda publiken , måste ovillkorligen vara myc

. ket en kla att handha, detta trots bandspelar

nas relativt komplicerade konstruk tion . Den 

relativt » t ~ kniska» karaktären hos bandspelare 

har utan t,'ivel bidragit till att dessa appara

ter inte har få tt sådan vidsträckt använd n ing 

som annars säkerligen skulle varit falle t. En 

annan orsak härtill är säkerligen också det re

lativt höga pri. , som en bandspelare betingar. 

Man vagar nog påstå, att om bandspelare skall 

bli populära får de inte vara mera » tekniska» 

att handha än en ordinär skivbytare, Och inte 

hel ler påfa llande m ycket dyrare än eniidan. 

Lätthanterlig och billig bandspelare 

Från Grundig Radiowerke i Bayern, för övrigt 

Europas största fabrik för fr amställnin g av 

rundrad ioapparater, har nu kommit en ny typ 

av bandspelare, »Reporter 500 L», som bör till

fredsställa alla a ns pråk, som den breda publi

ken kan uppställa_ Hela anläggningen inklusive 

mikrofon och alla kablar är inbyggd i en väska 

av mycket må ttliga dimensioner, men appara 

ten uppvisar trots det en rad finesser, som man 

annars endast brukar uterfinna i »professio

nella» bandspela re, exempelvis snabb fram- och 

återspolning samt låg- och h ögimpediva an

slu tningsmöjligheter till en ev. förhandenva

rande hög talare resp. grammofonförstärka re el

ler rundradiomottagare_ 

»TryckknaJlpsinställning» 

För att få fram en ver kli gt lättmanövrerbar 

bandspelare beslöt man sig för att i den nya 

bandspelaren arbeta med tryckknappssystem. 

»Reporter 500 u> har åtta små och två stora 

tryckk na ppar, med vilkas hjälp man kan göra 

följande omkopplingar: 

1) framspolning, 2) åters polning, 3) upptag

ning med mikrofon-start, 4) upptagn in g från 

grammofonskiva-start, 5) upptagning från ra

dioapparat- start, 6) å terg ivning av grammo

fonskiva, 7) å tergivning band-start, 8) stopp, 

9) tillfälligt stopp ( bande t stannar så länge 
knappen är nedtryckt) . 

Dessa många kopplingsmöjligheter kräver gi

vetvis en relativt omfångsrik mekanik, och av 
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AV Karl Tetzner, Emden 

kopplingsschemat framgår också, att inte mind

re än 122 kontakter ing~r i apparaturen! 

Uppbyggna(l 

Hjärtat i apparaten utgör en robust. massivt 

uppbyggd asynkron motor, som är väl utbalan

serad och som går absolut likformigt med 720 

varv pr minut. Bandspolarna anbringas på två 

spolbärare, som dri vas via en remväxel med 

ändlöst gummiband, Bandtransporten sker med 

19 cm/sek. och ii stadkorrimes med ett friktions

hjul, som sitter direkt på motoraxeln ; friktio 

nen är säkerställd genom en spec iell g ummi

rull e, som åstadkommer jämnt tryck. T vå jor

dad" släpkontakter tryck er bandet tätt mot 

luftspalten i de b~ da magnethuvudena och för

h indrar samtidigt uppkomsten av stati , ka up p

laddningar i bandet. 

MagnethuvUflen 

Två små magllethuvuden utnyttjas . De är be

lägna tätt bredvid varandra i ell skärmande 

hölj e av mumetalL Båda huvudena har tre an

slutning tift och kan bytas ut med några 

han dgrepp . 

Det ena huvudet användes för radering. R a 

derströmmen, som skall uppgå till ca 40 mA, 

alstras i en oscillator, bes tyckad med e tt EL42. 

Raderfrekvensen är 40 k p/• . Det andra huvu

det erhåller förmagnetiser ingsst röm (ca 0,85 

mA) och tonfrekvensströmmen, som maximalt 

skall uppgå till 0,2 mA (vid 1 kp/ s). 

Mekanisl< uppbyggnad. 

Apparaten är monterad på en metallpla tt a, som 

appliceras på väskans övre kant. En elfenben s

färgad plast platta täcker i sin tur metallplattan 

och lämnar endast kontrolPorgan och tonband 

synliga. Avlägsnar ma n denna plastplatta, så 

kan man st udera apparatens mekaniska kon

s trukt ion (fig. 1). Till höger och vänster ser 

man d e båda tryckknappsgrupperna ; nedanför 

båda grupperna å ter fi nns en stoppknapp. I 

m itten mellan dessa tryckknappsgrupper åter 

finnes en utstyrnin:; indikator i form av ett in

dikatoröga, EM72. Runt om indikatorögat är 

anbringad en ratt för po tentiometern (se prin

c ipschemat fig_ 3), som utgör volymkontroll 

vid in- och avspeln ing. Ovanför indikatorögat 

ser man de båda avspe lningshuvuden a i sitt 

hölje, till höger därom den tidigare omnämnda 

direkt p å motoraxeln monterade gummirullen, 

som trycker bandet mot magnethuvudena. Till 

vänster och höger ses slutli gen de båda spolbä

rarna , som drives av den ändlösa gummirem 

men . 

På under, idan av cha ~ ,ict befinner sig för

stärkare och nätdel samt asynkronmotorn. I 

för stärkaren ( se fig. 3) ingår EF40 som in

gå ngsrör , ECC40 som tvåstegs LF-fÖrstärkare. 

EL42[ som HF-oscillator för raderströmmen 

och EL42 l[ som slutrör, som driver den inbygg

da högtalaren_ 

MagnetllOPlllingeJI 

Bandtra ns porle n bereder alltid i en högklassig: 

bandspelare vissa svårigheter. D et vik ti gas le 

kravet är att band et löper med absolut kon

stant hastighet vid saväl upptagn ing som åter

g ivning. d ella för att inte svävnings fenomen 

kall uppträda. Av denna a nledning låter man 

det bandhjul, det högra, som vid framspolning 

lindar upp bandet, gå något fortare, så att ban

det alltid befinner s ig under en viss dragning. 

D en vänstra bandspolen, som avlindas, måste 

däremot hromsas, så att bandet sträckes. Vid 

å terspolning m ste däremot den spole, som vid 

framspolningen hromsa s, lindas tillbaka m ed 

åtta till tio ganger SI hög hastighet i andra 

riktningen und er det att den andra spolen nu 

måste bromsas. Ett tredje fall är snabb fram

spol ning som föru tsä tter ulla- till tiofaldig has

tighet hos den högra spolen och bromsning 

hos den vänstra. 

Grundig har löst problemet med hjälp av två 

magnetkopplingar. Varje sådan magnetkopp

ling består av två huvuddelar: e tt undre kopp

lingshjul, som drives av motorn via g ummi

remmen, och e tt på den gemensamma axeln 

anbringat övre koppl ingshjul, som samtidigt 

fungerar som spolbärare. Graden a v koppling 

mellan den övre och den undre kopplingshälf

ten och därmed också dragkraften är beroend e 

av ~ tyrkan av den rnagne tiseringsström, som 

tillföres magnetkopplingen. En viss »grund

friktion» hos d en övre kopplingshalvan säker

ställes genom en fjäd er, som hämmar d en övre 

kopplingshälftens rörelse och därmed d en på 

denna anbringade bandspolens rörelse. 

Om ma~netiseringsströmmen är bortkopp

lad. faller det undre kopplingshjulet ned, var

vid det mellan de övre och undre hjulen upp

står ett mellanrum på omkring 0,5 mm; det 

undre kopplingshjulet går i tomgång utan at t 

dra med sig det övre_ Om man exempelvis stäl

ler in på snabb framspelning tillföres den hög

ra magnetkopplingen 30 mA magnetiserings. 

ström, under det att den vänstra bli r strömlöo. 



Genom det uppstående magnetfältet förskju
tes den högra undre kopplingshalvan i axiell 

riktning mot den övre kopplingshalvan och det 
uppstår en fast koppling mellan det rörliga 

övre kopplingshjulet och den på detta vilande 

bandspolen ; den sena.re snurrar alltså med 

maximal hastighet, då den är fast kopplad till 

det av motorn via gummiremmen drivna undre 
kopplingshjulel. 

I s tällning »upptagning och återgivning» blir 

den högra magnetkopplingen magnetiserad 
med endast ca 10 mA, vilket nätt och jämnt 

räcker till att förskjuta den undre kopplingshal. 

van ca 0,25 mm, vilket medför att den övre ha.l· 

van med bandspolen dras med så lätt, att det 

erforderliga lätta försprånget hos denna band

spole uppnås. Bandet spolas därför upp likfor
migt och väl sträckt. Den nödvändiga lätta in

bromsningen hos den vänstra. bandspolen, vars 

koppling ju är helt strömlös, säkerställes ge' 

nom den tidigare omnämnda friktionsfjädern, 
<om alltid åstadkommer en viss grundfriktion. 

Drift 

»Reporter 500 L» är mycket enkel att handha, 

då alla knappar är försedda med tydlig påskrift 

och apparaten överhuvud taget är »fool-proof». 

Att sätta i bandet är mycket enkelt, man behö
ver endast skjuta in -:letta i en slits i plasthöl

jet. Gummirullen, som trycker bandet mot driv· 
rullen och släpkontakterna, ligger nämligen 

normalt i viloläge orh slår till först, när start 
knappen nedtryckes. 

Anslulningskontakterna är applicerade, för

sänkta på väskans baksida. Följande anslut
ningsklämmor finnas: 

1) för kondensatormikrofon (levereras med 
apparaturen) . 

2) för skivspelare (för inspelning av gram
mofonskivor på band). 

3) för rundradiomottagare (för upptagning 

av rundradioprogram ). 

4) lågohmig utgång för två högtalare. 

5) vid återgivning via rundradiomottagare 
(anslutning till nålmikrofonuttagen på 
mot tagaren). 

6) fjärrkontrollanordning. 

Vid användning aven rundradiomottagare 

som återgivnings· eller upptagningsapparat 

måste naturligtvis dennas frekvenskurva i LF

delen kontrolleras; särskilt viktig är bashöj· 
ningen. Är bashöjningen inte riktigt »doserad», 

dvs. om den inte står i » ljusaste» läget, blir 

återgivningen för dov, enär bashöjningen vid 
både upptagning och ~lergivning adderas. Man 
kan dock kringgå denna svårighet i det att man 

på mottagarens volymkontroll, som man får 

förutsätta vara ansluten till signaldioden, åstad· 

kommer en direkt förbindning till bandspelarens 
uttag märkt »5 mV». Härvid är mottagarens 

lågfrekvensdel bortkopplad liksom volymkon· 

trollen; ~om utstyrningskontroll användes här

vid endast volymkontrollen i band spela ren. 

Fig. 1. + 
Telmiska data för »Repol'ter 500 L » : 

Strörnart: växelström 110, 125,220,240 V. 

E//ekt/örbrukning: 60 W. 


Rörbest)'ckning: EF40, ECC40, 2XEIA2, 


Ei\I72, AEG 2S0B 60 ( torrlikriktare) . 

llandhastignel: 19 cm/ sek. Dubbelspår. 
Band: 350 m typ LGR. 

Upptagningstid: 2X30 minuter, snabb fralll' 
och återspolning, ca 2 min. per band l ängd. 

Frekvcnsom/ång: :;0-10000 p/ s. 
Signal brus/ör hållande : >-10 dB. 
Hastighetssvängningar : < ±0,3 %. 

Rader- och jörrnagnetiseringsjrekvens: 40 kp/ s. 

Mått: 40 X 30 X 22 cm. 

Vikt: 14 kg. 

Fig. 3. ... Fig. 2. ,) 
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Superregenerativ mottagare för 40 Mp/s 


För den som ät, road a v e:\lJel'i
ment på en:\' ge "i här I'n ('
sl,rivning på ett !lat' varianter 
aven ytterst enkel 1; J{V-motta
gat'e med endast ett rÖt', 

D en enkla experimentmottagare , 0 111 kom

mer a ll b eskrivas i rle nn a artikel är i för"u 

hand avsedd att anvä ndas för ( r"he n ~Olllra d 2t 

omkring 40 i\·lp/ 5 (d är det wm be kant i Stoc k

holm finn " en F~r-s tation på 41 ,07 j\lp/ s l. Det 

är emell ertid in genti ng som hindrar att man 

använd e r , amIlla kopplin ~ ehuru med andra 

spoldata för andra frekv ~ n' er inom lJKV-om · 

råd et. Mottagare n är av superregene rativ typ 

- e n superregenerati v det ektor - och som be

ka nt ge r en sådan ytterlig hög för stärknin g 

och har dessutom den fördelen att såväl AM

som FM-sändnin gar kan ta s emot. 

Nackdelarna med d en superrege nerati l'a de 

tektorn är d els den dål iga selektivite ten och 

del s den omständ ighe te n, all apparaten ge

nom u ~s trålnin g kan störa andra mottagare. 

Besvära nde är också det starka brus, som ap

paraten avger, när ingen s tat ion tas in. Dessa 

nackde~ar har emellertid kna ppast någon be

tyde lse vid en experiment mottagare , och för 

övrigt kan man komma ifrån exemp elvis ut

strålningen genom att förse mottagaren med 

ett HF-steg, För d en som är intresserad r,v 

den superregenerat iva mot tagare ns ver knings

sätt hänvisas ',ill POPULÄR RADIO: s Radio
lexikon, del 12. Vidare finns det en del upp

gifter om denna mottagare i The Radio IIma
leurs Handhaok, 

I det följande s kall be, kri,'as två varianter. 

I fi g . l och 2 återges den enklaste varianten, i 

vilken kan användas vanliga miniatyrrör cxem 

peh is 958, 3S4 o_d yl. :\Iottagare n består av e tt 

c~ 

A~3n. 
t----1,---j 

+ 

Fig . L Principschema för en kel superregenc-

Av ingenjör A Brusquini 

triod (eller e n tri od kopplad pe ntodJ, e n ",'

stämningskre ts. en Re-kre ts sa mt en dro-sel. 

De tta är alla d elar . som ingå r i mOll ~~arcn! 

Sändningarn a kan avlys, n a~ a ntingen i ~ n h ög

ohmig hörtele [on med c a 4- kohms resis ta ns, 

m en de t är in genting som hindrar, att m an an · 

- luter a pparat en till nålmikrofonutta:~ct pit 

den ordinarie run d radiomottagaren. Härvid er

sätt es hört elefonen m ed ett mots tånd på 5 

kohm ; motta garens nålmikrofonuttag kopplas 

in parallella över mots tå ndet. (J [r fig. L) 

A vstämnin gs<polen tillverkas av 6 varv 2 mm 

koppartr åd , som uppli ndas f ribärande med en 

cpoldiameter av 22 mm_ Spolen s längd kan va

ra 20 mm. Ett uttag göres på andra varvet från 

gallre t räknat , där HF-drosseln anslutes. HF

d ros"eln tillverkas a v plast k a bel lindad 50 varv 

runt en vanli g blyertspenna, A vstämningskon

densorn utgöres a v en Philips-trimmer på vil

ken man kan löda fa st en trasig smältsäkring 

, om avstämningsratt. I m odellapparaten är d en 

gänga de avslutningspinnen på konde n5atorn 

utbytt mo t en pinne med finare g ängning 

de tta för att erhålla bät tre noggrannhet vid in

ställningen. 

Trimning 

:Vlottagarens frekve nsom råde kan undersökas 

på följande säll: Ställ in ordinarie rundra dio

mot taga ren på kort våg och håll den super re

generat iva mottagare n i närheten av den ordi

narie mottagaren. Övertonerna från ordinarie 

mottagarens oscillator kommer då att uppfat

ta s i s uperregenerativa mottagsren, och de t 

gäller vid kalibreringen att avgöra vilka över

toner, som det är frå ga om_ 

Observera, att i ordinarie mottagaren är av

,ikelsen mellan osc illatorns frekven s och sig

nllkretse ns fr ekven s (=de n frek ven s, som av

lä, eo på avstämningss kalan) exakt=mellan

frekvP rI sc n. Oftas t ligger oscillatorfre kvensen pa 

ko r t, ag,omra de t under sig nalfrekven sen, var

för m a n - (ör att få ta g på oscillatorfrek ven

s(, n - få r dra ifrån mellanfre kven sen från den 

frekvens mottag arens skal a utvi sar. Har motta

garen i\lF - 465 kp/ s är oscillatorfrekvense n 

'o - om mottaga ren exempelvis s tår på 10465 

kp ,l o; - f =10465 - 455=10000 kp/ s=10
0 

i\Ip / s . 

Övertonerna från ordinarie mottagaren ytt

rar sig i den superregt'nerati va mottagaren på 

så sätt , att bruset tys tnar i denn a sena re_ Om 

exempelvis de n ordinarie apparaten s oscilla

tor s tå r in ställd på 15 Mp/s fås öve rtoner vid 

30, 45, 60 och 75 NIp/ s etc., och v id dessa fre

kvenser kommer alltså den superregenerativa 

detektorn att tystna, 

:'Ilen hur skall man ku n na avgöra ',ilken 

överton det är fråga om? Jo, m a n man ställer 

först in den ordinarie mottagaren så , att över

tonerna från oscillatorn tystar detektorn inställd 

i e tt vi ss t läge. Med detektorn kvar i detta 

lä ::;e ändras ordin a rie mottagarens frekvens 

uppåt till , å nyo detektorn reagerar för en över

ton. Vi be tecknar denna frekven s med fl' Vi 

ändrar därefter mottagarens frekvens nedåt 

tills ät e r det ektorn - fortfara nde med orub

bad inställning - reagerar. Vi be tecknar d e n

na frekve ns med f2 - V i kan n u beräkna den 

fr ekvens fd pa vilke n d e tektorn är inställd ur 

fd =2f/ [(j / f2 )- lJ 
Vi skall gen ast förklara de t lite närmare, 

Antag att det ektorn reagerar då mottagarens 

oscillator står inställd på 10 Mp/ s, Dessutom 

reagerar de tektorn vid oförändrad ins tällning, 

då ordinarie mottagare ns osc illator är inställd 

på frek ve nsen 13,33 Mp/ s (fl) och S 1\1p;_ 

rat iv mottagare, Fi g , 2. Mottagare ns enkla konstruktion framgår av d e tta foto, 
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(j~) . Sätter vi in dessa värden i ekv. ovan fås 

ftl = 2'13 ,33/ [ ( 13,33/ 8)-1] = 40 Mp/ s 

Dct, ·ktorn står alltså inställd på 40 Mp/s. 

Karakteristi ~ kt för den superrc '7enera t iva 

Inottagaren är SOnl ticlig:n re nämnts, alt den 
ger e tt kraftig t bru - ,ii länge den inte är in

ställd på nago n s tatio"1. Skul!e det visa sig att 

brml:t upphör vid någon frekvens, där in gen 

station sänd er, tyder det på, a tt den supen" 

generati va effekten upphör där. Man får då 

just era drosselns varvtal - detta ä r näml igen 

gansk~ kriti skt vid d<",a frekvenser- så at t 

man får detektorn att ,vä nga på rätt sä tt inom 

hela det frekven ~omr"de man ä r intrc." crad 

av. Att detek torn ;;vä nger framgår av , att mot

tagaren brusar så länge den inte är inställd på 

någon stat ion. 
En annan variant aven sup erregenerativ 

mottagare visas i [jg. 3, 4 och 5. De t är här 

fr åga om ett mera »perman ent» ut~örande, en 

starkt nedbantad ver sion av den förra mera ex 

perilOentbetonade typen. Den är avsedd att 

monteras in i en tvålask, vilket sägtr en del 

om 100:tag3rens dimensioner ( j fr fig . 5). 

Principschellla t för denna mottagare ( fig. 3 ) 

är i stort sett de tsamma som för d'en nyss ge 

nomgån gna mottagaren men med ett undan 

tag: drossel n är här avstämd. Det har n äml i

gen visat sig, a tt om dro' seln avstämmes till 

resonan s med den önskad e signalfrekvensen, 

får man be tydligt större för s tärkning än vid 

oavs tämd drossel. Både drossel och avstäm 

ningsspole är lindade med 0,3 mm lackerad 

koppartråd 7 varv och på en spolstomme med 

diamete rn 15 mm. Som hörtelefon användes 

en mikrotelefonkapse l BLD 5106 av LM Erics 

sons fa brikat ; dessa har mycket högt varv tal 

på hö r:elefon spolarna och därmed tillräckli gt 

hö~ impedans. 

Avstämningsratt arna utgö res helt enkelt av 

banankontakter som kapats av och fastlött s på 

avs tämningskond ensatorerna som även i denna 

version utgöres av Philips-trimrar. Som anod

spänningskälla användes två st. seriekop plade 

22 V batterier för hörapparater typ Berec och 

som glödströmsbatteri ett 1,5 V batteri typ 

Burgess No. Z. Då rörens glödspänning är 1,25 

Stycldista 

Alt. l (fig. l). AJt. 2 (fig. 3) 

L =se tex ten L[ = se textenl 
e, = 30 pF, trim e, = 30 pF, trim 

e2 = 50 pF C = 50 pF1 

e
e

J
= 5 000 pF C3 =2000 pF 


4 = 10000 pF C
4 
=30pF, trim 


R
l 
= 5 Mohm R 

t 
= 5 Mohm 


R = , e texten R :,e texten 

2 2 =
 

R = 5 kohm

3 

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

Fig. 4. Det prakt iska ut rö
randet aven superregenera
tiv mottagare enligt princip
schem3 i fig. 3 visas här. 
Lä~g märke till det enkla ut
förandet av rattarna (avsuga
de banankontakter) . Som hör
telefon används en mikrot e 
l efonkapsel av L M EricssoIlS 
fabrikat. 

Fig. S. Den superregenerat i
va mottagaren enligt alt. 2 
är monterad i en tvålask. 
H ela mottagaren, inklus ive 
batterier, fär bekvämt plats 
i en rockf icka. 

V har i ena anslutningsledninge n till glödtrå

den inlagts ett motstånd . 

I modellapparaten utgöres röret av ett sub

minia tyrrör CK 506 AX (de tta är visserli gen 

~t} (4 R1 l
Lt -

e3 

Fig. 3. Schemavariant för den superregenera
tin mottagaren. 

icke särskilt lämpligt för UKV, men det h ~ r 

"isat sig fungera fullt tillfred&ställandel. Rö

ret drar 50 mA i glödström och då 0,25 V skall 

»ätas» upp, blir er ford er l ig resistans R= V/ J = 

= 0,25/ 0,05 = S ohm. Detta resistansvärde kan 

lättast erhållas med en stu mp motstånds tråd 

vars längd (i meter) beräknas' ur 

I=O,8(d2 R 

där )' = spec ifika led ni ngsförm åga n i MS/ m, 

R det önskade resis tansvärcle t i ohm och d 
träddiamete rn i mm. För mangan är y=2,3 
MS/ m ' och för d=O,l mm erhålles för R=5 

ohm 1=0,8' 2,3' 0,12- 5 = 0,092 m, dvs. dr)'g t 

9 cm. Tråden up plindas på lämplig spols to m

me av trä. För konstantan är y=2 M S/ m \'ar

för längden blir något min dre, ca 8 cm. 

'S~ RA.THEISER-KECLIK-SCHRöD'ER : 
Radioteknisk Uppslagsbok, sid. 41 ( Nordisk 
ROlogra vyr). 
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I UKV-FM 87,5-100 Mej. ' 

.. . 
Su[!erbeterod y n - 8 kretsar - ratiolll'tct<

tor - trimma cl - utan nutd eJ - (ordl'. 

G,:3 V / 0,0 A, 230 Y /23 mA - EF42, El"~2 , 


El"~2, DS O. 

Netto k r _ 135: - . 


K a n iii-en c rh !i llas föl' ollll'"det 30-~0 M<"! ,. 

Ne tto kr. 145: - . 


" DrHODISK" i nspe lnin g$ Rkh'o r. ~y priu
cip - mycke t lJru sfa tti~!I - fvl' k'·alitct,· 
lllJpta~ n llll': U r - skiva n härda , e fte r <,m · 
\'c rin g . - Pris fö r 10 st. ~5 cm :37: 50 kl'. 
- id'e n 20 cm oc h 30 cm J<nn "l'h~lIas. 

Söke r Ni n:lgot 80m Ni e j }, :111 tltc rfinnu P;l 
el en sveus ka marknac1 e ll ? 'l' i llskrh~ d å OS8 
betr_ radiodelar, byg g sa t se r, för,tärk a r p. 
inspelnln g-sng"g-I'. m. ln . Yi ha goda inte r 
nationella f(j rb iJJ(lelscr . 

INGENJÖRSFIRMAN EKOFON 
Vidargatan 7, Stockholm 

Tel. 320473, 305375 


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

Denna unika 
bockningsmaskin 
kan nll\'iindas fö r ~na bb och exak t 
tillycrl,nin ;; av vlnklar. rHnn or. ~ f\ l{ 
rioner, J" dor, loel_, bChiillare , chas
s ier, k r nmpor, hö lj en m. Jn . f ö r k e 
mi s ka . plC'ktl'oniska och e lektrom c 
clicinska apparate r. 

Anvilncl. av de leuande enge lska 
radiofa brikanterna. OvUrdprli ,; PIl 
la bora t o r ie r, "'x pe r i m en t\'er kstärler 1 

radio f ahrlkcr . sj u k hll s, lInh'er s l te t 
och för sc rvi eemän. 

N~irm are upply s ningar i en 6 - ~ddig 
brosclJyr, som kan e rhålla s fr än 

A. A. TOOLS 
1970 Whiteocre Rd. 

Ashton-u·Lyne 

~~------------------------------
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Uncler rubriken Radioindustrins ny
heter införes uppgifter frun tillverkare 
och Importörer om nyheter, som o.v 
företagen lntroduccrU8 på marknaden. 

Nyheter från Plessey. 

:\[r E ASpringell, fÖrsäljnin " singenjör ,id 


Plessey In ternational Ltd, Ilfort! , England, har 


nyligen besökt Sverige på en uv sina perio· 


diska rundreso r. POPULAR RADIO ha r vari t 


i kontakt m ed honom för att fa del av de nyh e


ter, man har att på räkna från Ple"ey·konc er


nen, en av de största tillverkarna av l'adiokom· 


ponentcr i England. 


Mr E A Springet!. 

Bland nyheter ifdiga om komponent er {ram

håller Mr Springett keramiska kondensatorer, 

som tillverkas med det nya materialet »CU 6

eap», elt material m ed hög dielek tri citetskon

'stant, som möjliggör tillverkning av både på· 

litliga re och billigare kerami,b kondensat o· 

rer . .:\Ian ha r med detta mat erial fåll {ram 

kond ensa torer läm pliga dtt an vändas i de fall 

låg temperaturkoefficient icke är nöd vändig. 

De nya kondensatorerna tillverkas i värden 

från 1100 till 5000 pF. En annan nyhe t från 

Pl cssey är eH konduktivt keramiskt material , 

»Caslode», för användning på UKV. Della 

mater ial har förmågan att absorbera effekt \id 

centimeter· och millimetervågor och är där

för lämpligt all användas i kon s tgj orda be· 

lastningar och i dämpsa tse r i vagleda re. Cas

lode är e tt halvledarmaterial och inn ehå ller 

icke in sprängda konduktiva partiklar. Vid 3,2 

cm:s våglängd är diel ektricitetskons tant en ca 

20 och förlustvinkeln mellan 10 och 20° . 

Bland nyheterna ifråga om TV-komponen

ter kan exempelvis nämn as en ny serie poten · 

tiometrar (l00 ohm- JOO kohml som tål upp 

till 1,5 W belastning. Vidare har man kom

p lett era t serien av kontaktdon i miniatyrut · 

förand e med nya typer; de vä lkända i\fK4

kontakldonen t·illverkas numera ochå i mäs
~ ing. 

Radiorör 


Potentiometrar 


Motstånd 


Elektrolyter 


Leverans i parti och detalj 

från lager eller direkt från 

tillverkarna, 

Begär offert, 

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25 

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

r------~'\ 

Vårt tillverkllingsprogram 

omfattar 


alla slag av 


HÖGTALARE 
Standard


Kombifon


Kraft


Sekundär-


Ring eller skriv till oss för offerter, 

upplysningar och leveransbesked. 

SINUS HÖGTALARE AB 
Försäl jningsbolag för 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB 

SEGELTORP Tel. 461846,461980 

~ 



FRAMTIDENS skivspelare! 
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Gör "t:ind ~ ttck ~askprOYl~ t! "O!. 
Placera (·n t ii,,,lst.!cksask pä

:0 monrel'ingsplattan och låt sa
u.. 	 firspetsen vila på ask en . An

s lu t p ick-u pe n tlJl Eder ra
dio och vrid p: full volym 
med motorn j gång. l högta
laren höres d u att inga mo
torvibrationer ö,erföras till 
pick-upen.Absolut jämn gång 

l denna nyn konstruktion dri 

ves skivtallrike n Icke direkt 

av ctt mellanbjul utan me
 l och med intl'oduccrandet av lån gspelande skivor 
delst en neoprenrem runt mitste oerhört m}'cket större krav stiillas på e n skiv
skivtallrikens knnt. R Bultat: 

Absolut vibrationsf ri gl'tng, 
 spelares a.bsolut jiimna. gling. 
ingen mekanisk eller elektrisk 

De t f5r Inte finnas något som helst s\-aj utan re
spektive hastigheter mils te '-ara absolut exo.kto.. Pick
upen måste vara "Cjiiri lsWtt" "ilande på skivorna_ 

vibration. 

Husbondens Röst' s nya sldvspelare (yll er helt des
sa krav. Den iir fal(tlskt beträffande tekniska data 
(ullt jämförbar med professionella utrustningar som 
am'ändas av rundradiOföretagen . 

Bekväm omkoppling 
PRISER:Lekande liltt Inställ es önskad 


hastighet, oheroende av om 

Illotorn är pil.lag'en eller ej. 
 Husbondens R·öst's skh·spelaxe. 
Ratten vrides I pilens rikt 1'yp 523 SVK (med vridbar dubbel kristall 
ning. 

pickup) 	 ... l<r.215:

T yp 523 SVD (med 2 dynuOlisl<a ORTO
FON -pick-uper) Kr . 275:

Fick-uper. 

Vridbar, dubb el kristall -pickup .. ..... K r. 40: 

Pic1.-upen är ORTOF'ON dynamiska. pick-uper.
"fjärilslätt" 

Typ AB 75 för 78-val'\'s -sl<ivo r 1'r.50:
Samtllg-a typ~r av plck-up- Typ AB 25 för Lp-skiVOr ... Kr. 50:
11lIvude'n lira vI t! leve rans u t 
tJalanserade till att g iva de t Anpassniugstrnnsformatorer
för varje sklvtyp exakta n ål

trycket. 
 föl' ORTOFON dynamiska pick- uper. 

Typ 251 .. Kr. 30: 

En kvalitetsprodukt från 
"Huvudet" är utbytbart •• 
Den nya pick-up-kontakten 

är s jiil \'!'ensande och ger bätt 

re kontalet m en medgiver icke "HUSBO~DE~S ROST"vridning I sidled. Vid byte 
av pick -up-hI1Vllfl; Vrid ej , 
drng ej, utan lyft. av huvu
cl et . (Se tJIIden .) Sandhamnsgatan 39, Stockholm Ö. Te\. 670960 
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CEMEK SIGNALGENERATOR TYP AM3 
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~ .. ---.. 
Helt vensktill,e rkud AM-s igrull ge~rator speciellt byggd för mä tninga r å 

moderna högkänsliga mot taglire. S ta bil mekanisk och elek tr ' 'k uppbyggnad . 
F ram ldun försedd med skyddslock. E t t antal av denna: och lik nande tYPH 
levererade t ill K ungl. ArmeförvaltrWngen. 

Viktigaste data: 
Frekvensomr1l.de: 100 kp/ s-70 ~Ip/s i sex band . Noggrannhet ± 0,5 D/ O. 
Utspänning: 0,1 ,uV-50 ID ± 15 Ofo + 0,1 ,uV. 
Strålning : E j ö,er 0 ,1 ,uV. 
Modula tion: 0--;)0 0/0. Fri från frek,ensmodulation. Yttre modulation 

::>0--10000 p/ s . 
Garanti: S igna lgeueratorn garanteras i ett år frå n leveransdatum 

f ur fullgod fun-k t lon. ' 
Ovanståen de generator till,erkas ii, en för FM med frekvensområde 1 i\lp/s 

-70 Mp/ s. 
Nä rmare upplysningar direkt från fabrikanten : 

INGENJÖRSFIRMA CEMEK 
Vegagatan 20, Solna - Tel. 820890 

Bland nyheterna ifråga om mätapparatur 

nämner slutligen Mr Springett en »Nyqv ist 
Diagram Plotter», ett instrument avsett att 
användas vid dimensionering och provning av 
servomekanlsmer. Det före nklar avsevärt be
räkning av frekvenskurvan för ett projekterat 
sy;; tem eller dess komponenter. 

(Sch) 

Stabiliserat nätspänningsaggregat 


Stabiliserat nätspänningsaggregat från Soren

sen med stabil is ringsnoggran nheten ±0,01 0/0 


vid ±10 % nätspän ningsvariation har introdu

cera ts av K L N Trading Co., Stockholm. Sta

biliseringsaggregatet som har typbeteckningen 

»1001» är avsedd för belastningar 0-1 000 VA 

och för nätspänning 95-130 V växelspänning, 

55- 65 pis. Distorsionen uppges till 3 % och 

tidskonstanten till 0,1 sek_ 


Nya kataloger 


Svenska AB Philips, Stockholm, har utsänt en 

ka talog med pr islista för en del rad iokompo

nenter omfattande exempelvis ratta,r och vred, 

kontaktc r, genomföringar, NTC-motstånd, tråd

lindade molstånd, potentiometrar, trimrar m.m. 


En innehållsrik radiokatalog har översänts till 

oss av firma Walter Arlt i Berlin-Charlotten

burg. Den innehul1cr icke mindre än ca 5000 

radioar tiklar och närmare 1000 illustrationer 


o 

RADAR-MIKROVAG 
Komplett radarstn tion APS3 inklu

sh'e motordri,en ~enerator för 1200 

p/ s \' uxelström, alla enheter, mon

ter~d på t,ii transport\-agnar. 

Wil:\-e-form generators ger lågperio

dig ,äxelström för alstrande a v cir

kulli rsn~'p på oscillografer m. m., 

ett precis ion instrument av hög 

klass_ 

TS-259 encentimeters sigllalgenera

tor f ör mikrovågspektrografi eller 

rad-ar, med 2K38 klystron. 

H ögspii nningslikrikta're och special

apparater il'llU lager i Göteborg el

ler Engl'und . 

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25 

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

DAVOMETER 


32 mätområden : 
Liks tröm: 0,1-1-10--G0-2GO mA 

-1-5 A. 
Växelstr öm : i0--100 mA-I - S A. 
Likspänning: 0,1-2,5--10--50--250 

-500-1000- 5000--10000 vol l. 
Växelspänning : 2,5-10--50--250-

500-1000 vol t . 
Skala 115 m m. lång. Samma skala 
f ör lik- och yiixelslröro. 4 skalor fö r 
mot ·tänd och 2 för d b. 

Begär ol/ert od. prospekt Jr/m : 

ELEKTRONVERKEN 
Björntorpsgatan 16, Malmö 


Tel. 54064

l~__________________J 

\ 
och ger en utmärkt översikt över vad man kan 
erhålla på tyska marknaden just nu ifråga om 
radiokomponenter. 

Normförslag för vägledare och 
teletekniska apparater 

Svenska Elektriska Kommi.ssionen (SEK) har 
uta rbetat rekommendationer, SEN R SS 01, för 
raka rektangulära metalliska vägledare för 
frekvensomriidet 0,96-110 kMpi <- Rekommen 
dationerna omfattar kvalitetsbestämmelser av
seende Ytbeskaffenhet hos vägledarnas inner
ytor och största tillåtna krokighet och skevhet 
hos vågledarna. Vidare innehåller rekommen
dationerna en fu llständig standard avseende 
dimensioner, toleranser och frekvensområde. 
Rekommendationerna kan rekv ireras från Sve
riges Standardiseringskommission, Bm.; 3395, 

~t9r,kholm '" 

Tnom SEK har ocks~ utarbetats ett förslag 
tiII rekommendationer, SEN R 52 15- 19, av
seende teletekniska apparater. Förslaget har 
utsänt s på remiss och remisstiden utgår den 
10 november. Intresserade kan rekvirera norm
förslaget fr ' n Svenska TeknologföreningeTI , 

Brunkebergstorg 20, Stockholm. Remissvaren 
skall insändas till Svenska Elektroingenjörs
föreningen . 

Telegraferingslektionerna från SHQ 
Telegraferingslektionerna i radio frän SHQ 
sker fr.o.m, l / lO och tills vidare (uppehåll 
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Telefonlänk 
via ·Radio 

. 
•••• ·[1

• ....=..,. '. 

... .I 

Typen VMS bredband V. H. F. ratlioutrustning 
har till upp gift att övervinna existerande telefonförbindelse· 
problem inom områden, där ombesörjandet av telefonlinjer med 
trådförbindelser är outförbart eHer oekonomiskt. 

För användning inom V. H. F . bantlet levereras systemet för 
transmission av upp till 36 telefonkana ler enli(!t CCIFs före· 
skrifter. När det användes i kombination med V:v!R repeater· 
utrustningar, kan rörbindelselänkar upp till flera 100 km upprättas. 

VMS/ VMR·utrustningen är planerad på basi s av maximal 
tillgänglighet för att förenk la underhållet. För att därför under
lätta fellokali sering och medgiva snabb ersättning av felaktiga 
enheter, är utrustningen konstruerad i underenheter. Detta 
medgiver därför, att även icke specialutbildad personal 
kan anlitas för alt utbyta enheternä. 

A. T. M. ingenjörerna äro alltid beredda att diskutera Edra 
problem och att rekommendera den lämpligaste utrustningen rör 
e tt komplett system från det omfattande området av A. T. M.s 
produkter. Detta omfattar kanaliseringsutrustningar av a lla typer 
och andra nödvändiga V. H. F. radioartiklar såsom a ntenner, 
filter, automatiska omkopp lin gsanordningar, matarkablar samt 
kabel för radiomaster. Dessu.tom finnes speciell disponibel 
personal, vilken har till uppgift att kontakta och utforska fä lten 
i antlra delar av världen och att föreslå passande utrustningar 
,am t projektera lämplig placering av dessa. 

" . . " .... 
'. 

STOCKHOLM 

V A S A G A T A N l 5, S T O C K H O L M, T E L E F O N 23 5 O 6 O 

Representanter för: 

AUTO~IATIC TELEPHONE & ELECTRIC CO. LTD., London och Liverpool, England. 
__________________________________________________ AT.14251-Bl33. 
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BYGGSATS TI LL 
"Phid e i i t y " lu go lJmlg . 

kare 

."," atöre,. , rek ,.;: , t' ~,. n e Uo p risli.'lta 

A.B. CHAMPION RADIO 
Brunkebergstorg 24 
Polhemsgatan 38 
Nordhemsgatan 60 
Isak Slaktaregatan 9 

STOCKHOLM 
STOCKHOLM 
GÖTEBORG 

,---------------------------------, 

BANDSPELARE. PANELEN 
"PRINCIPLE" TONBAND 

Fabr. Scotch 
B y",!!"" I , be s t~enuc a, pan,·1 (utan J'ii r Mlil r 
k a r el. uU' fl ffi t:: kunhsIU , t va moto r er . L..Lg 
o b ill ig t nlug n pt h uvllu t ör in- 0(' 11 HysJ)f!I 
n in g , 0('11 r a (] (o r m a g- ne t, a llt ~ a mulaubygg t 
ti ll .' n eu hvl. Ins pelning p a b a lva ban d 
b red<l ,· o. Il e ikanalsi ns pe lni ng kan leve r e r IlS 
I,ä bp~iira n. Tv å bas ti g he ter 15" e ller 7 1/.' 600 fot. 25:
pl'r . (' kund , r ak bandln fö rln ;r . lIIanö"r ' 
rin gen li r cnk p l och Rker m ed endas t fl n 
r a tt. ;; t"r1<-k 295 X 21S mm "ta o "pola r. 1U5 
m m <l ju p . Vikt 3 .7 k g n e tto. E n das t vu. el 1.200 fot. 39:
strö m 220 vo lt. E n torn hands p ole samt 
koppli n g s scbema I ill för stH rkare mecHöl jer 
varj e pane l. rl'b kronor aso: - . 

1/ 4" b. ndb r pdd. Anvilnd
bara fur e nkannlsln s pel
ni og å 1/ 4" haud. Ko m · 

COSMOCORD Typ lIue BO 
3 -SPEED VERK 

hiner a t inspelnings . och 
tir en helt ny mikro fon, avspelnlngshuvu d. 
so m llim pa r s ig utmärkt Pris Kr. 65:
f lir a lmfint bruk. MIC 30 o mplet t sn l s tl eJa r ti ll ovan vunstr"., nde m en använd 
ii I' h e h llgllg a t t 1IIIlla I nvb lldade Eng elska sklv s pela rl' , bara tör "lIvli i en- som 
hande n . kn n nyen stiillas 3 b a gtighete r 33' /0, 45 och 7S t väkana ls ln. pelning. 
p li ett bo r d t a ck vare in va r v. Kristall-pickupen on , ~tii ll Pris Kr. 66 : 
f Ullbar a . !Hd . Försedd bar för LP och ormaIskivor_ TIiJgohmlga bel a b a nd
Illed mI k rofonströmbry Motor omkoppllngs bn r för olika b redd pn Pris l{r. 75:
tare . spänningar vih:elström . R ög ohmiga balva band

Kr. 7!J:  Pris ink!. f r akt endast kr .•127: 50 hredden Pris Kr . 75:

TAPE-RECORDER 
jJfekanism 

K om b inerad ta pc -rcco rder, I; r aververk 
och skivspelare (78 var y). S nab b fra Dl 
o. Heupolnln .~. Banrlbustig- he ten 3·J."/R. 
Kopplin g""chema till liirn pllg f örstär

mc cUiJ ljer. 220 volt 50 II/ S. 
P ris J{r. 450:

1,.&,. BrunkC!b~' rgl; l(J "g 2.,1, eIl(·,. Po lJumlsg. 38 . 

Tel: 215703,211393. 
Tel : 227820 (växel) 
Tel : 124075 (växel) 

MALMÖ Tel: 76725, 76726. 
\ 

13/ 12-6/ 1 1953) på frekvenserna 4030, 6300 

och 6452,5 kpjs måndagar-fredagar kl. 07.30 
-11.00 och 19.00-22.15 (onsdagar dock ingen 
kvällssändning) . På 4730 kp/ s kommer de,;s. 
utom fr.o.m. 21 / 4 att sändas chiffertext nån· 
dagar-fredagar kl. 19.25-21.30. 

Närmare uppgifter kan erhå llas från Radio 
SHQ, Box 12150, Stockholm 12. 

Våra tnp'are är vä lkomna. med bidras 
under df"nna rubrik : knf"pi~B koppllDlCar 
o c h mätmf'tod t'r. tö ttlll"f"rkade detalJer, 
"Dkl~ och f'fffOktlva hJälpmf'del för eer
vi e t' o('h ffOl.,.ökning etc. Varje infört bi
dra.: honoreras med kr. 6: - . 

Signal följare gratis 

nder mottot »Varje mottagare sin egen sig
nalföljare» har denna anordning kopplats upp . 
Den består helt enkelt ave n bit skärmad led· 
ning, en kristalldi od, en blockeringskond ensa· 
tor och ev. ett motstanJ. kopplade enligt ski , · 
sen. Den ökärmade sladden anslutes till molt a· 
garens volymkontroll och sedan är det bara 

a ll flytta »signalföljaren» (som eventuell t kan 
byggas in i en testpinne) från antenn och 
framåt. Blockerin gskondensatorn gör att man 
kan mäta även på Jikspänningsförande ställen , 
och motståndet h indrar sned stämning av den 

mälta kretsen. Lämpliga värden på R och C är 
R=lOO kohm och C=500 pF, men dessa vär 
den är inte på något sä tt kritiska . 

( Bel.) 

»Stötsäker» t.estsladd 


Genom att löda fast en ledning vid en kroko

dilkJämma och isolera denna med en gwnmi· 

sladd fram till milten av »käftarna», får man 


en bra testsladd, som man kan använda ulan 

att riskera stö tar. 


( Sil) 

Arbete i alulllinium 


När ma n skall ta upp ett större hål i en alu

miniu mplåt för l.ex. rörhåIIare eller indika tor· 

öga i paneler, kan man borra ett litet hål oeh 

därifrån såga med vanlig lövsåg. Ett blad räc

ker till flera hål. 


( Sit) 
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T E K T R O N I X, I n c. 

PORTLAND, OR EGON 

Oscilloskop för alla ändamål 


Fyrkantvåg- o. pulsgeneratorer 


Förstärkare 


B I R D ELECTRONIC CORP. 
CLEVELAND, OHIO 

UHF-wattmetrar, direktvisande 
Koaxialomkopplare 
Koaxial motstånd 

Genera lagent 

l~_________________________~ 

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

RADIOHANDLARNA 
har fått ett nytt, intressant försäljnings

Inreg. Varumärke 
objekt med 

BANDOFONEN 
med given kundkrets - alla som har en 

radiogrammofon. 

Ett för alla överkomligt pris 

Kr. 675:- komplett, exkl. mikr%n 

Begär prospekt och reklanunaterial från oss. 

Kärrlorpsvägen 12 AKTIEBOLAGET CENTREX Tel. 59463,-38 

S T O C K H O LM - JO H Ii N N E S H O V 

AUt kunden har all göra, är all lägga den lilla 

mekanismen på skivtallriken - radiogrammofo

nen blir på ett ögonblick en bandspelare med 

ljudkvalitet i toppklass. 

H. W. SULLIVAN, LTD 

LONDON 

Normal- och Dekadresistanser, Induktanser 
och Kapacitanser av alla noggrannhets
klasser. 

Mätbryggor, oscillatorer, m. m. 

MEASUREMENTS CORPORATION 
BOONTON, N. J. 

Standard Signalgeneratorer 
Grid-dip meter - MagacycleMeter 
Fältstyrkemeter, m. m. 

5 t o c k h o Im 3 2, Te I. 19 8 9 49 

\ 
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Radioindustrin kräver 

STOR PRECISION 
LITEN DIMENSION 

Den kräver 

"B EYSCH LAG" 

ytskiktsmotstånd 

Dessa miniatyrmotstånd tillverkas för 0,05; 
0,08: 0,10 ; 1l,~5; 11,5; l: 2 0,,1> :\ WHIt. o"h 
l standa rdutförande med ±10 % tolerans. 
Pil b..gtiran kan nven ±li '/, tolerans erhäIIA". 
Exempel , 1 megohmjl watt har följande
data: Lfi ngd 10 mm, d lam 2 mm, anslut
nlngRtrådar med lilngd 35 mm, diam 0,4 mm. 
Temperaturs t..gring vid 100 '/0 belastning' 
35°C, tempernturkoefflcient 0,04 ' /, per grad
C och brusnh'å under ljLVIV. L ackeringens
genomSingsspänning bättre än 500 volt. 

"CREAS" 

elektrolyt-, pappers

och m ica kon den satorer 

CREAS efterstr:h'ar vid sin kondensator
tillverknlug .må dimensioner " t8n att pru
ta pil noggrannheten och tlllförlltllgheten.
S,\ t ex framstnllas micu konden.ato rer l 
standardutförande med en tolerans bättre 
än ±2 0/,. N1Igra exempel pil smn ,ll men, io 
ner ä ro de ovan avbildade elektrolytkon
densatorerna, samtliga med 500 volts ar
betsspänning. 

Säljas genom ledande 

grossister inom branschen 

Generalagent: 

AB BO PALMBLAD 
Torkel Knutssonsgatan 29 
Stockholm S . . tel. 44 92 95 

Utbytbara spolar 

Då man experimenterar med olika varvlal på 

utbytbara spolar, förargar man sig ofta över 

att man måste skruva i sär spolen (){;h löda av 

Löd här 

Imm 
tråd 

tråden efter varje prov. Om man böjer till 

några l mm trådar enligt fig. och löder fast 

dem i spolbenen, kan man lätt löda fast spol
trådens ändar ovanpå spolstommen i stället 
för i spolbenen. (Dr X) 

Skydd för HF·drossel 

För att förebygga att tråden till en HF-drossel 

slits av eller på annat sätt skadas, kan man 

WAr 1IU1~~~~n9'~.
VOJ. ej Oy l. 
Dr05sel 

innesluta drosseln i ett rör av lämplig s torlek. 

En tom tuschpatron (se PR nr 10/51) går ut-

Exempel pli standardtyper 0.3:!M som lagerföras 
Nr. G5! prim. 20 ohm - sek_ 50 kohm 

40 
1290 

50" "SO ..... 
50-250-600 ohm - . ek. 100 kohm 

" -

märkt. Sedan drosseln förts in i röret, fixera~ , 

dess läge med ett par i vax eller paraffin ko

kade korkskivor med lagom diameter, varefter 

rörets ändar fyllas med vax eller annat isole

rande mlterial. 
(Bengt Lundin) 

Nya böcker F orts, fr. sid. 6. 

Till intrycket av vederhäftighet hos detta ge

digna verk bidrar också den föredömliga typo

grafiska utstyrseln och de goda illustrationer
na. Då hela bokserien en gång föreligger kom

plett har ett oumbärligt standardverk med be

tydelse icke blott för konstruktörer utan även 
för studerande och lärare vid tekniska läroan

stalter tillkommit. De avslutande banden emot· 
ses med stort inlresse. (COH .) 

• 

BOKREVYNS BmLIOTEKSTJÄNST 

Av utrymmesskäl kan bokrevyn endast ofull

ständigt registrera nyheter på bokmarknaden 

och hos de tekniska biblioteken. Det kan där
för ej undvikas bl. a. att i bokrevyn upptages 

bok, som när notisen skrives saknas hos ifrå

gavarande bibliotek, men senare förvärvas där. 
utan att detta redovisas genom att upprepa no 

tisen_ För att uppväga denna brist komplette

ras bokrevyn nu med en särskild biblioteks
tjänst, som under här nedan angivna förut

sättningar står till läsarnas förfogande utan 
kostnad. De kan sålunda 11\ skrifllig uppgift 

., 251 1,5 ohm se k_ 200 kohm . . . . . . . . " 40Typ 350 Williamson utg.- transf , Netto kr. 150, - , Lösa uleck kr.·Ui: - pr körna. 
Generalagenter 

A B E. W E S T E R B E R G 
Tunnelgatan 23 - Stockholm - Tel. 20 78 66 

\ 

JöRGEN SCHOU är namn~t 
n:ir Ni bcilöver effekti 'l't 
skiirmnde transformatorer o. 
högIdassiga transformatorer 
ö\'(,rhu vud. Nya typer ut
vecklas stii ndigt . Bland de 
sista nya uterflnnas C-kär
nor, kapslade utg.-transfor
matorer, ol jefyllda med her
metisl,t sill ten kåpa, samt In
giings-transforrnatorer med 
mag'netisk avskiirmning med 
över 90 db rel.-skiirmverkan. 
De slstnä mnda Jlndas på 
~lumetalktirna, m en utgäog's
transformatorer som utsät
tus för likströms belastning 
lindas på bögklassig klsel
pWt. Radiotjänst, Telegraf
styreisen, ljlldfilmsate!j~er 

och sa gott som samtliga 
förstli rkarefab riker anvilnda 
numera regelbundet JS 
transforma torer . 

Ur.-pris kr. 	27 
80 
35 
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Stor 
sortering 

av 

KON DENSATORE,R 
av det 

förnämliga 
märket 

l 

\ 

STOCKHOLM C TELEFON 

KUNGSGATAN 33 1 O 77 O 1. 1 O 77 8 4 ULRICH SALCHOW 
, 

Namn att 


DY!!~~liR 
Kondensatorer kända för sin höga och jämna kva

litet. 


INOM KORT KOMMER TUBULÄRA ELEKTRO

LYTKONDENSATORER MED AVSEVÄRT MIN

SKADE DIMENSIONER. 


, 
-S~BVISOL 

4l 
Kontaktrengöringsmedlet, som samtidigt rengör, 
smörjer och konserverar kontaktytorna. 

•m l n n a s 
ASSOCIATED BRITISH 

M E T A L 

PRODUCTS 

LIMITED 


Omkopplare av mycket hög kvalitet. Yaxleyomkopp
lare i normal- och minityrutförande med däck av 
pertinax eller keramiskt material. 

THE INSULATOR 


Isolationsmaterialet med utmärkta elektriska egen
ska,per och stor mekanisk häUfasthet. 
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i "Heissleiter" 
motstånd Jned 

(log) R k" stor negativ teJnperaturkoefl'icient 

* 
1 För fördröjningskret8llr 

- med glödlampor, radio· 

rör, motorer eller reläe r. 

2 För ström bryggor. 

8 Som temperaturkännare 

i olika m edium. 

Lämpligt material och lämplig utformning möj. 

liggör snabb återgång till utgångsläget. 


TYP I SPÄNNINGSFALL ---- -- ----
P 51}- 300 mA 6-30 V 

S 50- 600 mA 12-40 V 
-

K 100-1000 mA 2-15 V 
-

R 500-5000 mA 3-12 V 

Vidare upplymingar från * 

l .o 

Ensam. A TelefonB I M P U L S 
försäljare ~ 210808 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

r-------------------------------~, 

ITONHUVUD'SURPLUS! 
För band. 

Radio och radar. Fabrikat: SHURE BROTHERS. Hög-
Stort lager inkommet. ohmigt, för tv å -kanalinspelning komb. 

Låga priser. rader, in_ o. avspelning. Leyereras med 

oscilla torspole och koppliogsritoiog.Begär prislista! 

SIGNALMEKANO A. NYBERGS RADIOVästmannagatan 74 Stockholm Va 

Tel. 332606 
 SKUTSKÄR 

,-------------------------------
38:]2 

om, huruvida i bokrevyn upptagen publika

I ion, för vilken bibl ioteksuppgift sakna~ , el· 
le r där ej redovisad bok, för vilken läsaren 

dock känner åtmins tone förfat tar- eller utgi 

varnamn (förlagsnamn ej nödvändjgt), bokens 

tit el och ungefärliga ~tg ivningsår, förvärvats 

av något av de tre tekniska biblio-teken. Upp· 

gift därom lämnas utan kostnad direkt av 
bokrevyn under föru tsättning att läsaren 

brev till huvudredakt ionen närsluter ett brev

kort, där han på framsidan skrivit sitt eget 
namn och fullständiga postadress på där för 

avsedd plats samt på baksidan den eller de 
namngivna böcker (högst 3 s t. ) ,för vilka han 

för låneänclamål vill veta, om CTHB, KTHB 
eller SHIB har den na litteratur. Upplysninga r 

rörande andra böcker lämnas blott undantags

vis och endast på i varje särskilt fall på fö r 

hanel överenskomna villkor. 

CTHB:s OCH KTHB:s REPRODUK. 
TIONSTJÄNST 
Ändrade priser 

Nu (i nov. 1952) gällande priser framgår av 

nedanstående sammanställn ing: 
Hos CTHB:s reproduktionsavdelning kostar 

fotokopiorna, direkta avhildningar j naturlig 
skala, fö r t. ex. AS (I5X2l cm) O: 75 och för 

84 (21 X30 cm) l: 10 kr stycket. 
Hos KTHB: s rep-roduktionsavdelning är pri· 

set för A5 O: 90 och för A4 l : 30 kr styeket. 

, 

Glöm inte 
prenumerationen för 

1953 


Populär Radio kostar 

helår 12:50 

halvår 6:75 

För att underlätta {ör direktprenu

meranterna sänder vi ett påmin· 

nelsel{ort i början på december. 

NytilIträilande abonnenter däremot 

kan enldast bestä lla prenumeration 

genom att använda det inbetal· 

ningsllOrt, som medföljer som bi

laga till detta /lummer. 



. 

m. 

284 

: 
em-· 


m

till 

Dett.a pris avser. filmru:.IJ 24X36 mm plus för., 
stonngskopIa till angivna format. Sker be
ställning efter medförd filmruta, minskas pri· 

set med 10 öre pr kopia. Förstorjngskopior er· 
hålles endast i format AS eller A4. Origina· 
lets storlek kan vara upp till 35X46 cm. Vid 

beställning av enbart filmruto'f kostar de O: 20 
kr stycket med ett minimipris av l : 20 kr pr 
hestäIlning. 

För andra upplysningar om de tekniska hög· 
skoleb ibliutekens reprod uktionsverksamhet 
hänvisas till tidigare redogörelse, införd 
POPULÄR RADIO, aug. 1952, s. 26-27. 

BOK R EV YN 
TECKENFÖRKLARINGAR OCH LÅNE

VILLKOR. 
Teeken filr kla r lngar, se POPULÄR RADIO 

nr 8, 1950, s. 255. 
För t"k n lska b Ib liotekens I!nel'lllkol' m. 

~gll ~~r~"ftR R ADIO n r 9, 1950, •. 302-304, 

LITTERATUR PÅ FRÄMMA NDE SPRAK 

Hen,on, F A: Vol t ag-c stabilizers . I. ondon 

1050. 8 :0, 120 s . Ele tron le en g-Inecrln g-. 12 sh. 

6 d. 

Ur illnehö.lIe t: Introductlon. Stahlllzp.rs 

Illoying magnetic sn turatlon. StabilIzers em
 
ploylng gl ow-dlschnr g e tubes. Stabilizers 

ployiu g thermionle valves. MIseelIaneaus cir· 

cult •. 

Uppta ge n i AslIb book-list 'jver rek omruen

derad engelsks pråk Ig Iltteratur oc h förd 

grupp b. 

Allllliiltl I : Electronics , dec. 1950, s. 15-!, 158, 

3/ 4 tip.; Wireless eng ineer , mars 19G1 , 8. fl7, 

1/3 SIL 


\ 

ellFTO 
Ett engelskt k\"alitetsllä ck med tre 

lllotorel', tre hastigheter, frek,ens

omfång 70- 12000 p/s, s-et)t[rut ra

derhuyud, endast tvii olllkoppla re 

ptL lläcket. Pris brutto kr. 525:-. 

Till lIetta däck finnes iiven kom

pletta byggsatser föl' förstiirkare, 

ink!. borrat chns;; i och låda för hela 

apparaten. Begär beskrivning. Även 

a"he t.alnting. SH lje s- genom radio

handeln eller direkt fdlll general

agenten 

VIDEO PRODUKTE R 
Box 25066 GÖleborg 5 

~~------------------------------- j 

SELE STAVAR 


Selenstavarna tillverkas i två utförande: 

E 052 för max. 5 mA belastn, vid halvvågslikrikt. 5 mm, plattdiam. 


E 106 för max. 25 mA belastn. vid halvvågslikrikt. 10 


Spärrspänning pr platta 25 volt eff. Standardtyper från 25 till 1250 volt. 


Begär ka talog 

SVENSKA AB TRÅDLÖS TELEGRAFI 

Telefon 232005 - Stockholm 32 - Telefon 23 2005 
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REALISATION 

Efter genomgången IrrgergaUring 
utförsäljes nedilnstil.enc.le rad,iorör 
till starkt reducerade priser: 

SAG5 .. ... ...... " .. ...... " ... . " .". 4: 
6AJ5 .. "" .... " .... . . ...... .. .. ..... 5: 
10 ."" .. " ."." ........ " . . ....... " 3: 
:iS1B = 807 .......... . " ... ..... . " 3: 
VT25 ." " ."" ...... .. "."" .. ,, .... 4: 
28D7 .. " ........ " ................... 5: 
955 " .. .. " ......... " .. "".......... 3: 
1626 ......... " .... " .. " .. ... . ...... 5: 
CEM2 magisItt öga ....... .... .. .. 3: 50 

EF22 ."""" .. .. .... " ... ...... .. ... 3: 50 

EF50 ...... .. .. . ............ .. .. .. " .. 5: 
ARP1S lyra t ron ................ .. 5: 
NFT1 tyratron ." ............ ". 5: 
K l ." .................... .... ..... . 2: 
KLI ................. " . ........ . " .. 2: 
KL2 .... .... ..... "" .. .... .... .... " 2: 
RES1G4 = B44:3~ " ". " ..... ". 3: 

Full sortering fl y önig radiomate
rial. Rekvirera vår La~erlista samt 

prislistor. 

A.B.INETRA 

Regeringsgatan 97, Stockholm 


Tel. 200147, 216255 


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

KONDENSATORER 
THE TELEGRAPH CONDENSER CO. LTD 


NORTH ACTON LONDON 


MICROPACK ELEKTROLYTER 
AL UMI N IUMKO N S TRUKTI ON 

Kapad-, Arb!'ts-, Dimensioner , 

tons span- längd I Diam . Typ

m/d ni ng 

-100 - --6'--+-"'173,4",,,0---:''''''''''''/:""'2='' -'-' ~C=E"'3-=-2A~1 
25 12 1'/.' .V2" CE31 B 
50 25 13,4" 3,4" CE18C 
12 50 13,4" '12" CE32 D 
32 150 2',4" l" CE19F 
2 200 1';"" '12" CE31G 
~ 350 13,4" 3,4" CE18l I 
8 450 2';"" l" CE19P 
4 500 23/." l" CE13P 

GENERALAGENTER 

FORSLID &. CO A.-B. 
Torsgatan 48, Stockholm - TeL 329245, 337545 

2&) 
Briggs, G A, Gnrner, H H: Amplifiera. The 
how and why of good ampltfication. Bradfol'd 
1952. 8 :0, 215 s., 174 1Il. inkl. mer ä n 40 orl 
ginalosclllogram. 'Yharfeda le wireless work". 
Bradford road, !tHe, Bradford, Yorksbl re, 
England. Inb. 15 sb. 6 d. 
Författarna : Briggs: Författare tJI I Loud
speakers (se noti s 64 ) , Sound r eprod uction 
(notis 109) och Plano~, pianists and sOllie" 
(notis 260) , varav de bd da förstnämnda böe 
}.. ernll uppges ha sälts l sam m anla.gt omkring
50000 e:t . pd mindre ,in 4 'tr . 
Ur innehållet: Amplifier qu a iity. Vuh'" theo
ry . Val,es, voltngilll llnd umplifleatlon . 'LlIe 
\'alve as Il power ampllf l~r. DecQ upling and 
Ins tabIlily. Pnsb - pull ampl!fication. N egative 
f eed back. Tbe catbode folIowe r. P h a .e split 
tera. Ton" compensutlon. PICk-up In\Jut eir 
cnits . \YhI 811e und sc ratch f ilter s . Mi to phonc" 
an d m lxing circuits. Power s uppll es. J1 um and 
n olse In amplif ler s. lIIeasuremen t of disto rtion . 
Garner umpll t iel·. A fc w questions answered. 
Co ncluslon. - Supplement: Usefu l formulae. 
Db table. . R eactunce tables. Trans(ormc r 
rations. Loudspea kcr watts. - Index . -Gar
ner Ilmplifler c lrc nlts. 

280 
Kerkhot, l" l\'ernAr, W: Fernsebcn. Ein
filhrung in die physika ll sch cl1 nnd tc,clm isc he n 
Grnndlag en (kr Fern. e htec bnik nut er w e it 
g-ehenlic r Berilckslchtl~un g ue r Schaltungen. 

l~ incJhoven 1951. 8 :0,466 s. (P hilips ' tcclmische 

B ibliothek.) Pblllp's Glocilampen fuu r iekf' n. 

Inb . 34 kr. 

För närmare nppgl Ct~r om innehå llet m . m. 

se notis 243, muj 1052, s . 39-40. 


CTH B TK (KTHB Ce-2386 l 
287 

Krolle~, F : Dio mag neti sche Schallauf1.elcll 
nu ng In T beorie u nd Praxis. 'Vien 1952. 8 :0, 
214 S., 90 lIl. (Sondera ll sga be. Radiotecfmik, 
Zeitscbrift filr H oehfrequcnztechnik.) 'l'ech
nisc ber Verlag E rb . 48 Ö. sCb., 9: GO DM. 
Ur innehållet: Geschlchtlich e~. A knstisc be 
Begrfffe. 'Magne tIsche Gr u nd beg r ifCe. Theo de 
der magne tl schcn SCballa n!zelcbnu n g . E in 
richtnng zur ma~nctl schen Schallan fze ich
!lung. l\fessungen. Spezieile Anwendungen. An 
bang mit Indu , triegeriiten. 

288 
Ueyer-Eppler, lY: Eleklt' lsche Klan~erzen
gung. Elektl'onlsc'he i\Iu!-iik u od synthetisclle 
Sprache. Bonn 1949. 8 :0, HO s ., 122 ill. Dumm
ler . 10 : 80 DM. 
F ör närmare uppgifter om inneh~!let m. m . 
se notis 180, ept. 19;)1, s . 32-33. 

CTHB TI< (;If .1;)/-1 19;:;2) 
28~ 

1I1oats, R R: Jntcraction of mo ll es in m uJ'l' 
netron oscillators. Cambrid.:e, ~fass. 1951. 
4 :0. G4 s. (Massachnsetts Institute of teehno
logy. Researcb Jaboratory of electronics. 
'l'echnlcal report. No 171.) 

KTHB VI lJe ö-3800 (M (i/G 19(2) 
200 

Television. Ed. by A N Goldsmith [m. fl.J. 
Pub!. by R CA r e"lew, Radio corporallon or 
America. RCA laboratories di\'is ion . Vol. ;:; 
(1947-1948), (l (1949-1950). Princeto n, N. J. 
1950. 8 :0, 4U1 r es p. ·122 s. RCA. Inb . 
För närmare nppgi ft e r om inn e h~llp. t se notis 
200, lIO\' . 19G1 , s. 42--13. 
Anmäld i }';iectronlc cngineerin g, aug. 1a~1, 
s. 	322, l sp. 

CTHB TK (KTJ1B Ce,·7-l1) 
291 

Trott, N G: Experlment.s wi t h Gelgpr connters 
filled with Lea,'y gnses . D Is s. Lni.versity of 
London 1949. Ca 206 S ., mask inskr. 
För bibliotek ocb reprodnktion m. m. se no
tis 130, j u ni 19[;1, s. 20. 

292 
ll'ard, J F: The URe of the principle of fre
qu ency m odulation in electrical measnr,, 
ments. Diss . U n iversity of London 1948. Ca 
177 s " maskinakr. 
För bibllotele och r epr odnktion m . m . se no
tis 136, jnnl 1951, s . 26. 

KÖPINCiS TEKNISKA INSTITUT 
Dag- och aftonskola . Ingenjörs- , verkmästare- och förmansexamen. 
TeleteknLk me d radio - och radartekni k . Jlla.klnteknLk med verkstadsteknik. 
Låga levnadskostnader : 100 kr. Jn gre pr m:l.n. li n IStockbolm o . Göteborg. 
Moderna kursplaner. Vår ter m inen börjar 12 jan. Stndiehandbok sändesKli(ffi) på begäran. Angiv fack, praktik , ålder m . ro. Åberopa denna tldnlng. 

1I1urmiistnregatnn 9 A - KöPING - Tel. 11316 - Rektor. 
\, 

RADIOMONTÖR 

kompetent att ntföra r e paration, fel· 
SÖknin g oc h trimning av radioanlilgg-
ni ngar (sändare ocb mottagare) erh å l
l er anställnin g: ,id Knngl. Krigsflyg
sIw Jans flyg,erkstad, Ljungbyhed. 

Avlöning utgi,r enl. k ollektl\'avtal. 
Ansökan iitföljd av ålders b,·tyg, uc

tygsavskrifter, nppg-jft oro värnplikts
förhålland en samt övriga bandlingar 
sökanden önskar iiberopa , insändes till 
FlottilJingenJörcn, F. G, LJungbyhed, 
eller Inlämnas pa närmaste arbetsför
1I1\!d ling. 

Liikareintyg in sändes efter anfordran. 

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

Förtennt kopplingstråd 
ay koppar, formbar . I l'ingar oml/4, 

1/2 och l kg. Pris pr kg. 12: SO. 

fJ imensioner: 0,5--0,75, 1--1,5 och 

2 mm. 

ELEKTRONVERKEN 
Älggatan 20, Malmö 

Telefon 54064 

RADANNONSER 
Under denna rubrik Införas radannonser till 
ett pris av kr. 3: - per rad. Annonstypen lir 
avsedd endast tör nma.törer och för enstaka 
försäljningar. Firmaannonser måste hönvisll8 
till våra övriga. nnnoDsformnt. 

RADIOA~IATöRER. E t t mindre parti anwri
I,auska m eka nismer t!! I bandin spcln in gsappa
rater utf i;rsiii jas . Svar till "Bandmekanismer", 
Pop1l1,ir Rad io f. v. h. 

Till snlu: 4 st. lrfl uinspelnlngshu\'ud fallr. 
W (' hster. Tel. Stockbolm 5288 82. 

Till salu: Popul,ir Radio 1946-51. S. Lund
quist . Johannesplan l, Stocl< b olm. T e l. 20 G9 31. 

Till salu : Ame rikansk [J-rö r s kortYll g smot
tHg:are B :148Q. 1,5--18 :.rc, även Hl n g viig, 
~3Ö: - . T,'\' ~7 5(; 29, Stoc khol m. 

Till snlu : P r ahn spolsy s tem 701/1 kom!. m . 
3-gållg k on d. oc h 2 st. MF -tran,r. 95: - . Svar 
till "Endast p ro vkört" d.t .le . f.v.u. 

Till salu : l st. fabriksn y t t ta pe deek. \Yea
ritc. Sva r till P. JonelI , E ngelbrektsgatan 24, 
Göte bel'g. 

TiJl salu: (j'rör" viixelströmssuper Marconi
[Jh ol1f~ originalinkI. e!!iptisk bögtalare 20 X30 
cm, utomordentll g t Ijnd, fullt körklar men 
mcu mIndre trlmningsCel. Kopplingsschema 
medfÖlj er . PrIs 115: -. S"ar til! "Tage" r.R. 
aunonsll vd. 

40:12 
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STORNINGSKONDENSATORER 

DROSSLAR 


Siemens tekniker har mångang 

erfarenhet när det gä ll er att be

kämpa radiostörningar. Vänd Eder 

därför med förtroende till oss med 

Edra rad iostörn i ngsprob I em 

Rekvire ra vår sp ecial

ka talog över störnilJgs

skyddskondensatorer 

och drosslar ell er 

infordra ol/ert . 

Bredbandskondensotor 

Siemens radiostörnings

är ingen nyhet på den 

marknaden. Redan 

kriget borgade 

Siemens-nam net på störnings

skydden för god kva litet och 

funktion. 

Efter kriget har en hel del ny

heter komm it fram bl.a. hög 

effektiva drosslar och s.k. ge

nomförningskondensatorer av

sedda för mycket höga fre

kvense r. 

Avstörd enankoromformare 

Specialkondensatorer med små dimensi oner 

Anl/S2 J46ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET SlEMENS 
STOCKHOLM· GÖTEBORG· MALMÖ · SUNDSVALL· NORRKÖPING· SKELLEFTEÅ' ÖREBRO· KARLSTAD · JÖNKÖPING 



l 

TIPS 

på lämpliga julklappar till Er själv 

eller Er radiointresserade vän 

Av ingenjör Ludwig Ratl1eL er och Anton 
F Keclik. öyer.-att och bea rbetad för SY n
s'ka förhållanden ilv ingen jör John Schrö
der. 

Denna uPPs lags bok, den först u I sitt 81ug pil. 
s...enRka språket, iir u pplaga på e t t slidun t 
sU tt, att dpn kan utn y t t jas In ' radiotek niker 
och -amatörer med högst va rieraude fö rku n 
skaper. Sy"temati"kt up ps tii llda formelsam
IDnn sUilt n ingar, nomogram, kurvor och diagram 
för radioingenjörer, hundratals kopplingar och 
ko ppllngs\'ur ianter för expe rimenter ande ama
törer. 

288 sid., r ikt III. 
Pris 26:- (Inb.) 

" ... iunel1{[Uer förunderligt mycket Yiirc1e
fullt material ..." . 

Prof. Jolm Tandberg i Sv. D. 
" ... innehåller praktisl{t tage t alla berilk 
ningsfo rmler och principkopplingar som 
en ru tineradl radioingenjör behöver." 

Civiling., fiL kand. Bengt Syedberg 
i Indus("ritidningen 1 'orden. 

" ... det pr goM at Yide. fil vi nu her en
delig hal' faae t en sandan B og vaa et a f 
de skandinaYiske Sprol!. 

Radio Ek ko , Daumu rlc 

En .guldgruva för radioteklliker och 

amatörer! 

I 
, 

2 3 Radio 
lyssnarens 
u.ppslags 
bok 

Redigerad av ing. Johu S~hl'öder. 

Railioteknlsk Årsbok (it' et t r eferensver k, sam
manställt för rfluiotekniker, -sen-Icemii n oelt 
amatörer och Ur avse tt att utkom m a en g~ og 
om ~ret. Flera av v1lrt lands t rämsta f ackmil n 
p å de t rad loteknls ka om rli Oct, medarheta I 
ur sboken, va rs försln Il r gI\ng. lD5:!, f:',t t ett 
entusiastiskt mottagande l fac k pressen. 

240 sid. r ikt iiI. 
PrIs 12: -. 

Ett referensverk av beståellde värde! 

Redigerad ay ing. .John S<:hröder. 

Yilgletla rp och r tlllg ivnre för radiolyssnare. In· 
ne h ll lI er i\ven tekn iska annitt a ... intresse f ilr 
rad ioama tö re r oCh -tekn iker, exempelvis full 
stii ntliga fii ltaty r kekar tor tö r alla svenska stn · 
tloner, vllgIiin g-tl stabellcr. räd och anvisningar
för k ortv!lgsIyssnarc, anvIsningar för radio
apparatens Installation I hemmet, an tennupp
·~ittning;, störningsIol\:8liscring m. m., m. ID. 

240 sJd. rikt III. 
Pris 8:-. 

"Nyckeln till bättre radiomottagllillg" 

BESTALLXI:\'GSKVPOXG 
Iosändes ! öppet kuvert 
frankerat med 10'öres 
frimärke. 

Till ... .... ................. . ........ . .. .. bokhandel eller direkt frtLll 

Nordisk Ro togra,yyr, Box 3221, S·tockltolm 3. 

Undertecknad beställer häTm~d 

D Radiotelmis k Arsbok 1952, il 12: 

O Radiotek l1 L<> k 'CPllslagsbok, il 20: 

O R adioly !<snarens L'pps]ag"uok, il 8: -

(inlb.) 

X amn : ..... 

Ad!'e:·' : ..... 

P us tadre,'5s : ................ ...... . .... .. .. .. . .. . .. ............. . ..... . ... . . ........... , .. .. ........... . 


42:12 




Populär Radios register 1952 


Första siffran anger numret (l = jan., 2 	 Nomogram föl' bcriiknln rr av "adiolUnkar 3 31 Riktantenn för IjKV ............. I) 26 

Kristalifiltc,' i "uPCrhete~odynmottugare 4 1(3 Mörby-stationens riktante nner ...... ...... 7 O
= febr. etc.). Aodra siffran sidnumret. 
I-Ialvledardiod~r ............. .. ........ .. .......... ö 13 	 Televisionsmottagning "under horison

(n) 	= notis. K amerarö,' för tc le,-ision .............. .. . : ... 10 13 ten" .............. .... ....... ......... .. ........... . 9 18 

I stället fur raman tenn ................... .. 9 t 

Tyska fenit-,tavantenner ... ......... ... ::: 10 2 

ALLMÄNNA ARTIKLAR. MÄTTEKNIK 	 TV-antenn~r fUr decimetcrvurrsbandet 
(n) ..................... .... .. .. .. .. .~ ............ 10 12


p" silllIet marsch I ... .. .............. . ..... .. ... 1 7 En enkel t ongenerator ............. .... . 4 28 5 28 
Helikoptern som fly g ande UKV-sundarc 1 8 Osrillornete rn - ett instrument m ed Sj,; 
Dubbelprogrammen i Danmark .. ... . ...... 1 8 an't"ändni ogsomrihlcn ! ... . ... ....... . ..... . 4 32 
Kaskad -fasmodulering - nytt module- ~Iiitbrygga för m ot" t· nd och konden sa - STRö~IFÖRSÖR-JNINGS

ringssystem för FM-rundradio ..... .. .. 1 9 to re r .. ..... _... .. ...... ...... .. ..... .... ..... .. ..... 6 18 ANORDNINGAR. 
Nytt fonctiskt alfabet l 25 I!]nkel kapacitansm te r .. .................. .... 6 20.. ... ...... ...... ... ... . N1!taggregat för batt"riapparate,· 3 28En bebä ndlg kapaci tansmeter ........ .... 8 10
l"~~kreda~ tör för amatörradio i Popu  Nätansllltnjngso.ggr€.~g'a t .. " ... . . ,., ......... 11 2~3
Grlp-dip-meterns kalibre rin g ...... ......... 10 20 

SkYtid för bildrö ret .. .. . ...... .. ... .... _.. . ... 1 25 


ur RadlO ..... . .. .... .... ...... ......... ..... .. .... 1 2;:; 

Apparatur för r egistrer ing av solbrus 

Ko.-tvagsBiindare oc b -mottagare för ny- vid 100 Mp! ............. .... .................... 11 13 
börjare (n) .... . .. .... ..... ... ... ~ ...... . ..... .. . 1 25 Nyu mätinstrume nt ...... ............ 11 15 12 20 ULTRAKORTVAGSTEKNIK 

Ståenden\gmlitning- vid mikrovågs(re "Sigs a t 12.30 .. . " .. .. ................ 2 O ~' :\f -motttlgu.re utan avstlimda kretsa r 1 22 

Tysk te levisionstelmik ..... .. ..... 2 10 F:\I-mutlIlgare I toppk lass .. ... ..... ... .. _.. 2 22
kvenser ...... .................... ........... ........ 12 12 


Rlt end pvågmiitnlng i \-Iraktiken .... .. ... 12 23
Krin;; e tt [)Q-t,r"mlnne ........................ 2 10 Fas-till amplitudmodulc ring I U KV-

Amatöre rna ocb S-ITliirkningen .... ....... 2 25 s:iIlLlure ..... , ... ..... . . .. ..... ... .. .. . .... .. ... . . 3 8
U ndervattcnstelc"ision n .... ........ ......... ::; 10 

LY SR UU pll. UKV! .. .... . ............ .............. 3 11 O KV- siin tl a re hörbara I Sverige ........ . a 18 

UKY-sändare hörbara i Sverig'c ......... 3 18 "!obil CKV-radio i Sverige ................. . 4 13 

PK lli8kuterar 'l'V .. .. . . . . .......... " ... . . ..... 4 f) TILLÄMPNINGAR AV RADIOTEliNIK Konverte r fö " 144 Mp-banuet .. .. ........ .. . 4 25 

Trildra<lio elIer FM -GKV-ruudrauio ·! ... 4 9 NÄRGRÄNSANDE O~IRADEN. 'l'elevis ionsan te lln för 174-216 Mp-ban
'.cpk I1t'ccu-kcoJja ............ .... ...... .... .... ... 4 10 de t (u) ...... .. .................... ................ . () 4
Termis torns användt1lng~områden ...... 1 13S" c nsk hc lautomutisk biltelefon start-	 Pian r"flektor 80m riktantenn för

, venBkn mlltcmatikma"kinCr ............... 3 12 
Idar .... . ................. .... ............ .... 4 11 	 ultrakortvå g ..... .. ... ...... .... . .. .... ... ... .. . 5 11

T y sk Decca-kedja ....... .. .. .. .... .. ... . .. .. ... 4 10 
~[obil ~~V - r~dio I Svcrige ....... 4 1~ 	 Kombi nationtiunte nn fö r UKV _...... ... .. 5 10

tiveusll he lautomatisk biltelefon s tart-Petmoj ,b,l~n . ......................... .. . .. . 4 ]5 	 P raktiskt om FM- K -r'uodradlo .... .. 6 8
klar .. . ..... .... .... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .... ...... .... 4 11
Del förlorade paradise t .... .. "... .. .. .. ..... . 5 9 	 Ri ktanten u fö r URV ........ .. . .. .. ... ... .. .. .. 6 2(;

Mobil U K V-rad lo i Sve rige . .. . .. .. .. . ....... ~ 13
t: ud<.!rvuttenstclevision ...... . .. ...... ..... " 5 10 	 Engelsl{u F~[ - K · lOftiök .. .... .. ........ .. 7 3
Untlervattensle le vi . ion .. ... ..... .. .......... .. 5 10 
Normer för radiocletaljer ....... :; 30 	 Mera om F l -UKV-försöken l E nglun d

G ig a ntiskt radiote l Skop ............... .. .. _. 8 8
Tyska e rfarenhet,'r ... ........ .. ........ .... ..... (; 7 	 (o) . .... . .. .. ............................ .. .. .. . . ... .. 8 8 . 

1 c m-radar rö r flygfäl t .. . .... ... . .. . ..... ... .. 11) 11
I'rakti"k t om FM-GKV-rundradio 6 8 	 Dansk FM- KV-plan .... ........ .. .... .. .. .. 8 8

Radio och a" tronom i .......... _........ .... .. .. 11 !l
Holliindska TV -bekymmcr ......... G O 	 'l'rantia t!onllsk TV-överföring pr, UKV l) 9

Raclioastronomisk forskning vid Cha l-Radiovetenskapli g a konferenseIl 	 "Stockhol ms-planen" för UKV .. .. ...... . . 9 10 


mers ........ .... ................. ...... ......... .... 11 10
Rto('khol m .......... .. ...................... . . 6 12 	 Stabil lil ngdistanakommunikatlon pii

Ap paratu r föl' regis t r e riug IlV so lbrusHur germaniumdiotlel' tillverkas G 13 	 U KV . ... .. .. ...... .. ....... ...... ............. .. . . .. \) 12 


GeI'maniurodlodens an\'undnings- vid 150 Mr! s ................................... 11 13 	 Hur sto ra ii,· OX-chanserna· pr, KV ? l) 26 

oll1röclen .................. 6 15, 7 10, 8 D, 10 18 S ki v- ell er rörkondensatorer på KV ? 


.;\\·störninf' av bilradiomottngal'c . 6 21 (n) .... . ..... . ....... . .... .. .... .... _........... .. . .. . 10 <1 

)':ug-dska ]!'M-UKV-fö rsök ....... .. .. .. .. .. . 7 3 M01.'TAGARE. " Stockholms-planen" fö r U KV (tIll Ugg) 10 10 

Non;k televistonslltrcdnin:; ....... " ........ . 7 4 TV-an tenner filr d ec ime ten 'ågsbandet
Distorsion i diotllikriktare .. .... .. ....... .. . l 10 

'!'e lc9 is1ollsmoUaga ren - llur den b(\· Nya kortvr,gss tationcn f öl' rundradio i (n) .. ... . .. ............. ..... .... .... .. ........ ...... . 10 12 
rii!<nas oc h konstrueras 1 HI 2 16 3Hörby... .. .. ..... ..... . ...... .... ...... ... ........ 7 !) Stäenrlevilgmätning vid mikrovågs!re -


Fackpressen om Radiott' knisl, ..\rs bok 23, 4, 20, 5 17. 7 12, 8 12, D 14, 10 16, 11 17 kvens r ...... ........ . .. ....... . .............. ... . .. 12 12 

1D32 ....... .... .... ........ ........... .. .. 7 1!l F:\[-UlOttUga re utan av~ill lnt.la kretsa r l 22 St e nde,' g "mU tning i praktike n' .... .... . 12 23 


Auotljordnde d etcktol'll ...... .. ...... 7 20 'l' r imning a v batt.erimottag are ............ 2 6 

Inkoppling av stabilt sntorrör ...... .. , ...... 7 21 PM-mottagare i t oppklass _.... ...... . ...... 2 22 

Tran"atia ntislt TV-överföring pil ' KV 9 9 . 'ii t agg-r g ut rö r batlerlapjJal'8ter ...... 3 28 TELEVISION. 

Boktr yrl,are Sim on ~jjclerstam t .... ..... 8 7 	 Kriatallfilt er i superhctcrooJynmotta-
 Telev lsionsmottag arcn - llllr den beGigantiskt radiotel c~ko p . .............. .. . ... 8 8 g a r e .. ................... .... . .. . ........ ... .... .... 4 16 
 ruknas och konstru eras l 16, 2 16, 3 23Mera 0111 "' .ll -U K V-fÖ rsöken i J.;n g lanU 8 8 	 Kon ver ter för 144 Mil-bande t .... . .......... i 25 
 4 20, 5 17, 7 12, 8 12, 9 H, 10 Hl, 11 17Vansk FM -UVK-plan ......... ..... ....... .. 8 8 	 Anodjordnde dele l(torn .. ..... .. .... .. .. ....... 7 20 
 Sk yd d för btldröret ." ..... . .............. ..... .. 1 2!)
"Sporadiska E-moln" .. ................ ......... Il 21 	 2-r~rs refle xkopplad re.emottagare . ..... O ~fJ 
 Tysk televi"ionstc knik .. .. .................... 2 10
PUrmu,· f ör PR:s ltalliolexikon ............ Il O 	 2-1'01'8 r eJlexkopp lad rescmottaga re 
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nu åter på lager 
PS 
Detta tonband fram stäl
les endast i U. S. A. och 
är hittills oöverträffat 
beträHandebrusnivå och 
frekvensomfång. s 

AKTIEBOLAG 

ARTILLERIGATAN 87- 89 STOCKHOLM VÄXEL 675161, 675190 

Nyhet: 

u n iv e rs a Ii ns tr u mentel 

Windsor 77 A 

• 	 Stor, lättläst skala 

• 	 Samma skala för lik- och växelström 

• 	 Gradering som passar varje mätområde 

• 	 Hög känslighet även på växelspänning 

• 	 Sk.ydd mot överbelastning 

• 	 Mekaniskt stabil genom fjädrande lager
skruvar 

• 	 Inbyggd summer för ledningsprovning 

• 	 Robust konstruktion 

Könslighet 20.000 ohm/V för lik- och 5.000 ohm/V för vöxelspänning. Likspänning 0--7,5 V till 0--3.000 V. 

Växelspänning 0--7,5 V till 0--750 V. Likström 0-0.15 mA upp till 0--15 A. Resistons 10 ohm-5 Mohm . 


.Nettopris kr. 245:-. Levereras från lager. Begär prospektl 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 

Mällnstrumenlavd. !r:!!ngsgalan 34, Stockholm C, Tel, 216290. Ny adress efter 15 dec,: BARNÄNGSGATAN 30, STOCKHOLM Sö, Tel, 449760 



BETRÄFFANDE 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Saal"ländische K ondc nsatorcnfabr-ik, Brebach-Sall1", förkortat 

SK, introducerar nu sin serie högkYlllitativa elektrolytiska kOIl 

densatorer i minia tyrutfliranden ptl den svenska marknaden. 

P Å STORLEKEN 
t. ex:. 23 ,uI<' 30/35 V 

50 ,iiI-' 220/ 250 V 

p Å TEMPERATUROMRÅDET 

]5 X 25 IlJUl 

24 X 42 mm 

Under det a tt vanliga clektrolytiska kondensatorer förlora sin 

kapacitet Yid -grader och frysa sönder vid stllrk kyla, 8:1 be

TEMPERATUROM. 

nÅDET så finnas 3 serier. 
Serie I S t 'lndard) -00 - +60° C. 

SerIe II Tropikb stli ndig ; _10 0 


+ 70° C. 

Ser ie III Tropik- och polarbes tän

dig ; --40° - + 70° C. Se 
Serie I levereras med arbet spän

ningar upp till 500 Volt. Ser ie II 

och III levereras med arbetsspä n

ning upp till 350 Volt. 

!Jålla SK-elektrolyter sin kapa('ite t och fryser först vid tempe

ratur under --40~ C. 

FRAMFÖRALLT P Å KVALITEN 

SK Elektrolytiska kondensa torer ba följande elektriska data ; 


gemensamma för alla sina typer. 


Miltfrek\'ens: 50 p/ s. l\l ä ttemperatnr +20° C. Förlustfaktor: 0.20. 


Kapad tetstolerans -20 Q/o +30 OJa för l:'\gvoltskondensatorcr 


(under 100 Y) -]0 % +30 010 föl' kondensatorer över 100 V ar


betsspl1 nni ng. 


Läckström : -'l1illdre lin 0,5 l lA/ fA-F. 


SK- elektrolytiska kondensato,.er lagerfö,.es i Sverige av Generalagenten: 

AB GOSTA BICKSTROM 

EHRENSVÄRDSGATAN 1-3 STOCKHOLM K Tel. 540390 (växel) 

http:lagerf�,.es
http:kondensato,.er

