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HOWARD B. JONES 
FLATSTIFTSKONTAKTER 


- oöverträffad i tillförlitlighet och precision. 

Nedanstående typer ttiiverkas: 

lBelastning 5ASerie 300 
} upp till 12 stift :esp. hylsor. 

:) 15ASerie 2400 

Generalagent för HOWARD B. JONES, USA Serie 300 Serie 2400 

NORR MÄLARSTRAND 62 TELEFON VÄXEL 520685 

strömbrytare, omkopplare, micro-switches, signaI EH. 15 


lamphållare, telefonjacks, telefonproppar, finsäk


ringshållare, bilsäkringshållare, co-axialskarv


kontakter, signalreläer, axelkopplingar m. m. 


i stor sortering. 
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l\1ultimeter nr 5 
2,5-10-50-250-1000-5000 V?5 

20000 DJV= 1000DJV '" 
0,05-1-10-100 mA-l-lO A= 
0-1000 D x1x10x100 
-20 till +70 dbx1k x 1Ck 

20-20000 pis 

Multhneter nr 2 
2,5-10-50-250-1000 V~ 
1000 DJV = 

1-10-100 mA -1-10 A "'
0-1000 D xl x100 
0,02-1O!/F 

Multimeter nr 3 
2,5-10-50-250-1000 V "'" 

1000 DJV "'" 

1-10-50-250 mA 1-5 A "'" 

0-5000 D X 1X 10x HJO 


~~ 
ONGENOÖR"'RMA 

Åsögatan 113-119 STOCKHOLM Tel. vx 44 99 90 

Noggrannhetsklass för samtliga instrument: 

Likström 1% 

Växelström 1,5% 
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T. f. problemrcJ., ,om sitter och skriver detta 
Jagarna efter nyår, ber att fä tillönska pro
hlemvännerna i PR en god fortsättning pa 
1952. 

Att det enJast inströmmat fyra lösningar på 
lätta julnöten och att det inte är en enda som 
vågat sig på svåra julnöten finner t.f. pro
blemred. inte särskilt anmärkningsvärt med 
hänsyn till de ansträngande materiella ut
~vänlingar, som man ju inte kommer ifrån vid 
julen. Den lilla rest av energi, som ev. finns 
kvar till intellektuella övningar, går fullötän
digt åt till att rimma till gröten. T.f. pro
bl emred. har Lö. själv inte riktigt kommit upp 
i varv elter helgfirandet_ Men tröstar sig med 
att det också strömmat in tre förslag till nya 
problem, som det ev. går att göra någonting 
av. 

Och från He/mu.t Tesch/.: , Rathausstrasse 29, 
Wuppertal·Cronrnberg i Tyskland har - ack 
för sen t, för sen t - en roI ig lösn ing på pro-

Re.generator typ GT 72 för sinusvåg 

Frek,'ensområde 18

210.000 p/s. Max. ut

gimgseffekt ca 2 W i 

h örfrek,eusområdet. 

Symmetri ' k o. osym

lUetrisk utgång. 

l,'örspdd med planetväxel f(jr f ininstiillning a ,- frek,·ensen. 


}'rekvenslloggrannhet ± 2 %. 


Distorsion fri'in oscillatol"ll , a 0,3 %. 


Pris Iir_ 725:-. 

blem 11 B inkommit. Denna lösning vill inte 
red. undanhålla lösarna. Teschc har behand
lat problemet med utgångspunkt från 4-poh
teorin och har betraktat bryggkopplingcn 
mellan strömkällan och kondensatorn fOrn en 
'l·pol. Denna kan Cf1,ättas med en T-länk, 
som erhålles direkt ur en tänkt tomgångs
och kon , lutningsmätning. Han får ett sche

ma enl. fig . 1 3. 

R1 = 66 667 Q 
R, = 77 778 Q 
R, = 33 333 Q 

b) 

F ig. 1. 

Detta schema kan förenklas Yt terligare med 
utnyttjande av Thel'enins teorem "c fig . l b. 

RC-generator typ GT 80 för sinus. och fyrkantvåg J 
Frekrensområ<le 18

210.000 p/~. OmkoplI

Hngsbar mellan sinus

våg och fyrkallt\-iig 

(s cIuare wave). Bådu 

ragformerna uttag

bara samtidigt över 

separa ta dämpsatser_ 

~lax . utgångseffelct vid slnusvåg ca 2 W i hörfrekrens

ornriidet. 

~Iax. utgångsspä nning vid fyrkantv i'tg 30 Y. 

Försedd med planetväxel för fininställning av frekvensen. 

Pris Kr. 1.150:-. 

Tidskonstanten alltså= C IR2 +R 1R/(R 1 + 
R ) 1= 10-5 . (77 778+66 667· 33330/100000) = 

3 
= 1 sek. 

Riktigt rätt hade Jock inte Tesche be

handlat problcmet; efter den eleganta inled· 
ningen har han tyvärr förirrat sig hland dif
ferentialekvation er och fiir fel värde på tid s
konstanten. Men behandlingen med 4·poltcori 
är - tycker problemred. - så originell alt 

det motiverar ett omnämnande. 
Nog om problem 11 B. Nu till julnötterna. 

Först den lätta: 
Spänningen över instrumentet är 0,002·50 = 

=0,1 V och spänningsfallet över förkopplings
motstånden måste alltså uppgå till 1,4 resp. 

Fig. 2. 

2,9 V. För kopplin gsmotstånden och R1 Rt 

får vi allWl 
R = 50·1,4/0,1 = 700 Q

1 
R., = 50·2,9/ 0,l=1450 Q 

S~riekopplas R och R2 fås Ra=2150D, som
1 

tydligen ger ett spänningsfall 
V= 2150·0,002 = 4,3 volt. 

, 
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TELEVISIONS

jJfO TTA GARE 

i BYGGSATS 

KOllipIett hyggsats till denna 23-rörs 

växelströms Televisionsmottagare inne

hållande alla lärdiglindade spolar, trans

formatorer och drosslar, färdigborrat 

cllassie med p lålvinklar, stöd och skärm

k åpor samt all kopplingsmateriel, för

utom schema medföljer placeringsrit

ning och fulls tändig materielförteckning 

med typbeteckningar och priser, med 

andra ord det enda som förutOIn ytler

höljet saknas är en skrU\'mejsel 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 (.j har Ullfiille alt fönärvu hela lJyggsut:;eu pi'! Pil ,grllq:: knlllla 

köpa densamma i olika enheter enligt Iledanst lleml e pri...;er: 

Schema med placeringsritlling ii ch assiet samt ful lctii lldig' 

materielförteckning med tyvbeteckn ingar oell priser .......... .. Kl'. 15:-

Chassie lied byglar, skiinnar. s toll, skruv och muttrar » 80:

~ätenheten » 125: -

Ljlluenhetell ,) ]2;):

HI!'-enheteu . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . . . . . ~ • •• • .... , . . :il 1;5:

Horisuntalenheten » 150:-

Billlellhetcll ....................................... . i· 120:

Vertikal- och SYllkseparering$enhetcn ... . .......... .............. » 7'5:-

Bihlrör Dled jonfi.illa samt ,Hliinkllillg~- O('h f oe[L,>erin.gsellhet » 2-10:

Denna 23 - rörs vuxelströmill/lotlagare ur resultotet uv ftero års 

arbete och finn es en av experimentapparaterna. tillgiillglig i vår 

affär, så ott Ni diir IlärIllore kon tago d el av II ppb:yggll(ulell och 

j övrigt studera densammo. 

Allt nIellan antenn och jord 

EILFA RADIO & TELEVISION 
Holländargatan 9 A Stockholm 

Tel. 2 O 78 14,. 2 O 78 15 Postgiro 23 12 15 
3", 



Hela spänningen ö"er förkopplin gffilot stånd 
och instfllmcnt blir alltoå ini e 4,5 volt som 
man i ha,; tighetcn kanske är benägen att 
g i. a på uta n 4,3+0,1 = 4,<1 volt. 

Bäs ta lösn ing har Börje N ilsson, Box 9, 
Önnerup , presterat. 

Och S' svåra julnöten : Den kräver lite 

mer:t teoretiskt kunnande, men lÖ5ningen är 
inte så svå,r att komma pa, om man känner 
till hur man tillämpar elektriska spegelbilder 
i ett fall som detta. 

Man utfår från Coulombs lag för den kraft 
som råder mellan två punktformi ga ladd
niugar, el och (;2' Denna lyder: 

F = c1c2/4;r<' (2a)2 

där F betecknar den kraft, som upps tår mel
lan laddningarna, E= dct mellanliggande me
Jiets dielektricitetskonstallt (i nr 12 var di

elektricitetskonstanterna uetecknade med E I 

Tesp. E2, vilkf~ t naturligtvis är alldeles uppåt 

Fig.3. 

GELOSO 


väggarna; den intelligente läsaren har natur

ligtvis omedelbart förstått, att det är Tryck
fels-Johan - som aIltid tycks ha haft ett gott 
öga till Likström - E,om varit framme och vi
sat sig på styva linan igen) och slutligen 2a 

= avståndet mellan de två laddningarna. 

Eftersom laddningarna var belägna i två 
olika medier med skilda värden på dielektri 
citetskonstanten (se fig. 3) går man lump

ligen tillvuga så, att man inför spegelbilderna 
av laddningarna el och e2, dels en laddning 

-el( ~2-Ej) / ( c2+~) på avståndet a från 

skilj eytan mellan de båda medierna in i n~e 
diet 2, dvs. på samma plats wm laddningen 
e" och dels - på analogt sätt - en laddning 

-e2("I-f 2) / ( C'2+c l) på ~ arnma plat s som 

laddningen el' 
Därjämte får man på e

2 
:s plats tänka sig 

en laddning = c2'2c/ (cl + ö2) och p el: s 

plat s en laddning = e j · 2 "2/ (E1+ E). 

FälLförhå llanden kommer nu att utbild~" 5' • 

i medium l, wm om det i detta medium fun

nes en ladclning el på avståndet 2a från en 

annan laddning c2 '2S1 1( " 1 + C2)-Cl ( " 2 

-"~) / ( ';l+E~ ). Kraften Fl' som verkar pa 
laddnin gen el blir därför 

Fl = c1[et' 2.; / ( 0'1 + "2)
-el ( E2- Sj ) 1(°2+°1) ]/4;C01 (2a) ~ 

På analogt sätt fås för kraften på 

nin'Ten e.) 

- SUPER 

G 803/ A 

0-rörs storsuper HF-steg med 6 
yfLgliingdsomruden 10- 16; 15
25; 24-10; 39-65; 64-190 ; 
100--580 m., pick-up-anslutning. 
En ndspridning pil kortyågsban
den. Stor skala med swing in
stiillning. Stationsnamn på KY. 
alUaWrbanden iiro utsatta. Push
pull-steg. 8 Watt utgångseffekt. 
En förnämlig mottagare för den 
kräsne DX-Iyssnaren. Omkopp
lingsbar 110--240 Volt 50 per. 
Leyereras som komplett bygg
sats excl. rör oeh högtnIare. 

~elOso SlIl,er ..G 803 .. .. .............. ........... .... ....................................... Kr. 286: _ 
Geloso Amulor,ul,er G 803-A. O rörs super med beatoscillatol' 

Hl" '-o iYlll!<ontrolt , standby-swltch e tc .... .. ................................ .' " 298:
u~· ........g :.: lltlScn in,;.. t' nue lI c lar kunna liven levereras separat: . 


Spol~ystem 2602 lllhorntorleinstruluent 
lSh.tionssknh, 16:!t/ l;l2 .. . ..... . ....... ...... ..... : :::::::::::::::::::::::: :::::::: ::::: :::: 
:lIF Trnus forlnutorer ;12 m. lufttrimrnr 

~~:~:::~::!~,::;r;;':3~3~:P'~~E~i~~j:: ~~;:: ~~:I;;8:t~i~I~:·: .. :'·::::':::.::.::".: :: 
B("utoscillatorsllole ""''' '' ' ' '' ,. , ,.0'0" ' 

OmkoPJ,lare 2 X 3 [l O!. 3 " ... .. .... 


NATIONAL RADIO 
l\'Iålargatan 1 - Stockholm - Tel. 20 8(i 62. 

86 
29 50 

8 95 
8 95 

iN 75 
5 
(i 

5 GO 

fadJ

\~----------------------------------------------~---------
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F2" " C2[C1'2c2 ! (EI +<2) - e2( E1 - t) 
1('2+< j) l 14:TE (2a) ~ z

Och så ~amlHr vi oss till nästa problem 

Problem 2 /52 

Visa att det finns ett magnetfält utanför en 

koaxialledare, om mittietIarens läge avviker 
från ytterlcdarens centrumlinje. Hur stor är 
fältstyrkan på avståntlet a från mitlIedare n, 

om strömmen i ledaren är I och ledaren an
tages vara oUlldligt läng och dessutom lllill
ledarens avvikcl5e från eentnlml injen liten '! 

Lösningar till detta problem skall - för att 
ha "huns till omnämnande och belöning (5: - 

kr. utbetalas till bästa lösning) - vara oss 

tillhanda före den 20 febr. Kuvertet skall 
märkas »Problemlösning 2/ .52» och adressen 
är POPULÄR RADIO:s rcJaktion, Postbox 

3221, Stockholm 3. Nya problemförslag ta;; 
emot, och de, , om an es "ärda att införas ho

noreras med kr. 10: -. So long. 
T. j. problemrcd. 

\ 

Inbundna årgångar 

POP'ULÄR RADIO 

1949 och 1950 

Fortfnl'ande finnes i begränsat nn

tal kvar inbundna årgångar av Po

puUir Radio för 1949 och 1950. Pri 

set är för 1949 ){r. 10: - och för 

1950 l{r. 14: -. En årgång ay Po

pulur Radio iir en utmärkt upp

slagsbol, för varje radioteknikeI

eller radioamuWr. 

Piirmar för inbindning finnes för 

:1ren 1947-1950. Priset iir :1ren 

1047-1940 ler. 2: 50 och fiir iir 1!l50 

I,r. 3: 25. 

Inbundna ex. av Populä.r Radio 1951 

beräknas bli le\'eransldara i maj. 

I 



STANDARD SIGNAL - G EN ERATOR 
En modem siglluJgellerator med 01. 0. . följande väsentliga egen Sign[\Ifr~k\'ens-

omrude: 
skaper: Utsp,inniug: 

* Hög stabilitet och obetydlig frelnrensdrift bel{ vare förstklas
Utimpedaus:

siga Iwmponenter. låg effelctförbruknillg oe,h stabiliserat kraft 
aggregat, 	 .<\mplituu

modull1tion:

* Försumbar läclming, 

Bl'rvilgsbrus:* Aperiodisk effeldförstärkare fÖl'hindrar sidbandsavskärning o('h 
Liiclmin&:,:minskar återverlmn av bärfrekvensen av yttre belastning eller 


attelluatorns inställning, :Siitnuslutning: 


~I{ott och vikt: 

(panel och hels\'ct,sad apparatlåda av aluminium), 
* Stabil meJ,anis[{ konsh"Uktion fÖl'enad med låg vikt 

TYP 1001-A 
fl kp/ s-50 !\Ip/ s I "tta direktkallbre
rade oanu (noggrannhet 1 'lo). 
Kontinuerligt reglerbar 0,1 /LV-200 mV_ 
Prån separat jack 2 V. Kontrollerad 
med panelinstrumcllte t. 
l , ID, 2li eller 50 (I (1100 (I vid 2 V) oe
roende på anviinua uttagstiUsatser. 
R eglerbar frim o--SO ' /" kontrolle ras 
Illed panelinstrument t. 400 p/s iure 
mou. Yttre modulation: 12 V över 40(1) 
O ger SO ' I, mod. Linjär inom 1 dB 
frlin 20--1;:;000 p/ s. 
:lIotsvnrar ca 0,1 '/o modulation. 
Be t.ydllgt nnder 1 /LV/ m vid 1 l\Ip/s 

och GO cm från signalgeneratorn. 

105--125 V eller 210--250 V, 4o--BO p / B. 

Effekt: Gli W. 

H 3G5X B 5l5XD 268 mm. Vikt : 24,li kg. 


Generalagent för Sverige: 

JOHAN LAGERCRANTZGENERAL RADIO Company 
VÄRTAVÄGEN 57, STOCKHOLM 

275 Massachuletts Avenu e. Cambridgo 39, Mass . U. S. A. 
Tel. 613308, 617108, 610891 



sar maste 	 ledningsdragningen utföras om·
Effektivt tonkontrollsteg sorgsfullt och skärmledning a.nvändas i s törs· 

ta möjliga ut sträckning för att hindra gallren 

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

Två välkända världsmärken 

HOWARD B. JONES The METHODE MFG CORP. 

Chicago, U. S. A. Chicago, U. S. A. 
Flatsiftskolllakter Miniatyrrörhållar'e 

T f lagerföra en The ~Iethode 

komplett sor- Mfg. Corp . till 

terlng av des- verkar roinia-

sa välkända tyr-rö rhällare 

l<ontakter. för varje ä n-

Serie 300 damul. RörMI-

Serie 400 larnn tillyer· 

upp till 12 stift k<ls ä ren i ett 

rc~peJ<tlre flertal olika 

hylsor. isolations· 

material. 

Ur Howard B. Jones tiJIverkning. 
7 eller 9-poliga i ett flertal utföranden.Spe.cialkatalog sändes på begäran, 

Begär offert och närmare upplysningar. Begär offert och närmare upplysningar. 

CHJ~'ION ' AKTIEBOLAGET CH'AMPION RADI, ~ 

"~IO 	 Rörstrandsgatan 37 Stockholm Tel. 227820 (växel) 

Filial: Nordhemsgatan 60 Göteborg' Tel. 124075 (vä;xel) 
~~--~--------------------------------------------------------.-----------------------------------

För kvalitetsJörstärkare ön skar man ofta an

vända ett oär:;kilt rör för tonkontrollen i av

sikt alt W. ett tillräckligt omfång på regle
ringsmöjligheterna. Tonkontrollen medför ull

t id en förstärkningsminskning, som måste 
kompellöe ras genom användning ay ett extra 

rör. \-led hjälp av ,'n dubbeltriod, 6SN7 eller 

Fig, 2. Tonkon
trollstegets fre
kvenskurvor. 

Fig. 1. Princip
schema för ton
kon trollsteget . 

ECC40 kan ett tonkontrollsteg med s tort kon

trollområde lätt erhilJlas, Schemat i ug. l gpr 

ett exempel på hur tonkontrollst eget kan 

koppla". 
Första rörhalvan användes för reglering av de 

höga tonerna och den andra för basregistre t. 

Fig. 2. anger inom vilka gränser frekvemkur 

van ungefärligen kan varieras med detta ton

kontroll steg. Bokstäverna a, b, c och d i figu

ren mot svarar ändlägcna av de båda tonkon

trollpot en tiometrarna i resp. rörhalvors galler· 

kretsar, och inom det st reckade området mel · 
lan kurvorna kan frekvenskurvan inställas 

godtyckligt. På grund av den relativt höga 

impedans 'n i de båda rörhalvornas gallerkre t

10-20 kS2 

~U1 
20000 pF 

att uppta brum {-rån glödströmsledningar o.d. 

Av samma skäl bör ingångssignalen ej under· 

st iga ca 0,5 volt. ?\'led den dimensionering, 

SOIU anges i fig. l, blir för~tärkningen i ton · 

kontroll steget 1. 
( Radio Bulfetin 1951 sept.) 

Trimning av batterimottagare 

Vid trilllning av en batterimottagare med 
automatisk volymreglering kan man, iställ e t 

för att använda en uteffektmeter för lågfre· 

kvens, koppla in en mA-meter i seri e med 

anodbatteriet. Vid rätt inställning av r esp. 
kretsar får man en nedgång i in sLrumentut· 

slage t genom den automatiska volymreglering· 

ens inverkan på anodströmmen. Om sl utröret, 

som Lar en relat ivt stor, oreglerad del av den 

totala anodströmmen, tages ur, blir nedgången 

procentuellt sett större. Man slipper göra in

grepp i apparaten för att sä tta den automa· 

ti ska volymregl er ingen ur funktion, och man 

blir oberoende av moduleringen på HY·signa· 

len, så att man i brist på signalgenerator kan 

trimma på s ignaler från olika sändarstatio· 

ner. 
( Svelill) 

I 



Kronor netto 850: Leverans omkr. 1 mars 
Sii1j(';; pil förmöIlliga bctalningsYilIkor. 

MODEL 50 DYNAMIC 
är en modern dynamisk rörprovare, så konstruerad all den undcr ett oeh samma arbetsskede mäter 


sÄväl dynamisk branthet som emission, de båda för rörets funktion utslagsgivande faktorerna. 


* Varje i röret ingående sektion mätes individuellt, med * Tube )Laster pronu alla aktuella amerikanska och 

strömkretl'ar, spunningar ocll belastningar, avpassade europeiska mottagarrör, ca 1000 st. Den medföljande, 
efter rörets verkliga arbetsförhållanden i mottagaren, noggrant ntarbetade wotsyariglletstabellen omfattar 
wed deltagande av samtliga elektroder. över 1.GOO ellropei.~lm rörbeteckningar, som kunna 

provas. 
* 	Tube Master utför effektiv kontroll ay glödström, * inställes bekviiwt på 10 minuter efter den inbyggda, 

påvisar lli ckningar hos varm katod och utför fullstän· swinginställda rulltabellen med alla data 

diga korts lutningsprov mellan elektroder i varmt till
 "* 	 Iii t att sköta a v vem som helst - tekniker som icke 
stånd, allt 	synligt medelst neonlampa samt tillåter tekniker 
avlyssning 	 medelst hörtelefon eller förstärkare av * 	Ett instrument, som sCrYicemanllen ej har rfld attkatodknas ter och störningar från defekta eller lösa 

vara utan. elektroder. * 	Anslutes till 50-periodig yiixelström 110- 240 volt. 
* 	dsar rörets sllval godhet i procent av normalvärdet Förekommancle niitsp,i nn ingsdifferenser kompenseras 

som anvundbarhet enligt R)IA. kontinuerligt. 

Levererad 	till bl. a. Kungl. Armeförvaltningen, Kungl. Flygvapnet, Kungl. Järnvägsstyrelsen, Kungl. 

Tekniska Högskolan, ledande radiofabriker i in- och utlandet, m. fl. 

Av det upplägg som f. n. är under tillverkning finnes ett mindre antal osålda. Be
ställ därför omgående så all Ni säkert kan erhlHla leveran". 

RADIOKOMPANIET 
Odengatan 56, Stockholm. Tel. växel 313114, 322060, 310025 
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PHILIPS 
Viktiga element för 

automatisering och 

mätning i forskning 

och produktion 

fotoceller 

.. 
Fotocellens förmåga off omvandla ljus 


lill elektriska impulser har givil den en 


viktig roll i moderna kontroll-, reg lerings- och mätulrustningor. 


Philips hor nu en kompleff serie såväl högvakuum- som gasfyllda 


celler med olika egenskaper i frågo om allmänkänslighet, färg


känslighel och mekaniskt utförande. Serien omfaffar tio olika ty


per och erbjuder den intresserade teknikern möjligheter aff välja 


en lämplig cell för praktiskt taget varje behov. Philips Applica


lion Laboratorium har för industriellt bruk konstruerat etf stort an


tal fOlocellutrustningar, som visat sig synnerligen driftsökra, tids


och arbetsbesparande. Sam exempel kan nämnas dörröppnare, 


skymningskopplare för autamatisk ländning och släckning av yt


terbelysningar, temperaturindikatorer, regleringsanordningar för 

automatisering av mekaniska operalioner såsa m klippning ach 

stansning, avbrottssignalering etc. De erfarenheter som därvid 

vunnits stå till våra kunders förfogande och på begäran sönda 

vi gärna en samling användningsexempel jämte kopplingsschemor. 

Vakuum- eller gasfylld fotocelH 

Vakuumcellerna arbela Iröghelsfrilt och öro utomordentfigt stabila ifråga 
am efeklri ska egenskaper. De böra vöfjas överafft dör det är fråga om 
absafuta mötningar och signafer med höga frekvenser. Dera s känslighet 
ör emellertid relati vt låg, varför man i många fall, dör huvudvik ten löggs 
på ren indikering av l jusi mpulser, föredrar de könsligare, gasfyllco fOlo
cellerna. I dessa uppslå genom jonisalion en upp till tiofaldig förslärk
ning av foloslrömmen. Känslig helen blir beroende av anodspänningen, 
och del slrömlörlopp, vi i kel erhål les som funktion av spönnlngen vid kon
stan l bel ysning, lramgårav vi dslående 
kurva . Fotoslrömmen ulgör i a llmön 
hel några ,uA och i de flesla lall ~ 
kopplas ell motstånd i serie med ~ 
fOlocellen. Strömmen orsakar i mot- ~ Vo*uum 

slåndet elt spänn ings fall på elt par 
volt, som antingen kan påverka ell Gosly/fd 
relärör direkl, efler yllerligare för

Anodsptmmngstörkas. 

Färgkänsligheten , .. " 

Katoden i en fotocell är komplicerat byggd och utgöres vanligen 
av en silverbelöggning, som innehåller det egenlliga emissions· 
skiktet. Della består av alkalimeialler, I.ex. cesium eller kolium, 
vilka akliveras genom oxidation eller genom tillsals ovanlimon . 
Ovanslående diagram visar kalodme:all:>ns inverkan på den 
speklrala känsligheten. 

58CG 90 90 85 

Rödkönslig gaslylld cell 

1,5 2,5 30 x 16 

58CV I 50 I 100 I 15 

Rödkcinslig hogvakuumcell 

3 2,5 30 x 16 

90AG I 90 I 90 I 200 

Blåkånsllg gastvIld cell 

2,5 0,6 47x19 

90AV I 100 I 100 I 45 

Blåkanslig hög vakuumcell 

5 0,6 47x 19 

90CG I 90 I 100 I 125 

Rbdkcin sl,g gaslylld cell 

2 0,8 47>< 19 

90CV I 50 I 100 I 20 

RÖdkänslig hogvakuumcelt 

10 0,8 47x 19 

3533 I 100 I 100 I ISO 
RÖdkönslig gaslylld cell 

3,4 6 2>< 28 

3534 I 90 I 90 I 150 
Rödkönslig gaslytld cell 

7.Sfcm 2 5 88 x 30 

35451 90 I 250 I 20 
Röd~jnsllg högvakuumcell 

Sfcm 2 ? SSx Il 

3546 I 90 I 90 I ISO 

Röd,änslig gaslylld cell 

l,Sfcm 2 2,5 55x 17 

PHILIPS 

Radioavdelning"n , Slockholm 6 


Tel. 340580. för rikssamtal 340680 




POPULÄR RADID 

TIDSKRIFT F Ö R R A D I o TELEVISION 

"Sigs at 12.30 ..." 
I sin dagbok för den 12 december 1901 stationen till Poldhu i Cornwall vid 
skrev den då 25-årige Guglielmo Mar engelska västkusten. Tiaigare utförda 
coni »Sigs at 12.30, 1.10 and 2.20». Vid försök mellan Poldhu och Crookhaven 
aessa tider hade han hört tre punkter (på Irlanas västkust) hade visat, att ra
(bokstaven S i morsealfabetet), och han diokommunikation med mycket god 
visste, att det var hans kolleger på an signalstyrka kunde etableras mellan 
dra sidan Atlanten, som hade sänt ut dessa punkter, belägna på ett avstånd 
signalerna i etern. Detta var de för av 320 ,km. Detta styrkte Marconi i 
sta trådlösa signalerna, som sändes hans tro. Men Marconi insåg ,att ett vid
över Atlanten. lyftigt antennsystem krävdes för över-

Intill 1901 hade räckvidden för de föring av radiosignaler till Amerika. Ett 

radiostationer, som då tillverkades, va jättelikt antennsystem byggdes därför 

rit starkt begränsad och ökades endast upp. Det såg ut som en upp och ned

långsamt, och många framstående ve vänd kon av trådar uppburna av 20 

tenskapsmän, som visserligen godtog stycken 70 m höga master, placerade i 
uppfinningen, ansåg, att räckvidden all en cirkel med 70 m diameter. Sändar

tid skulle bli all tför liten för att den byggnaden skulle placeras i mitten av 

skulle bli av någon praktisk betydelse. cirkeln. 

Men nu ämnade Marconi visa, vad Några få dagar efter att antennen 

hans apparater verkligen dög till. hade rests blåste det upp en storm, som 

Dittills hade man utfört radioexperi vräkte ner alla masterna. En ny antenn

menten med så liten effekt, att det en anläggning måste utföras. Man beslöt 

ligt .Marconis åsikt inte var möjlligt att sig för att försöka med en enklare an

nå över Atlanten med signalerna. Där tennanläggning, ett nät av metalltrådar 

till skulle det b,~hövas en starkare sta upphängda mellan två 50 m höga mas

tion än någon som hittills försökts. 25 ter. 

kW var vad Marconi ansåg vara vad Nu återstod en mottagarestation på 

som krävdes, och 25 kW på den tiden andra sidan oceanen. Nian valde en 

var en oerhört hög effekt för en radio punkt på New Foundland, och den 27 

sändar~ . november 1901 avseglade lVlarconi och 

Marconi besliit att förlägga den nya två av hans närmaste medarbetare, 

O C H El.EKTRONIK 

Kemp och Paget över till Amerika, dit 
de anlände den 5 december. 

Mottagarestationen uppmonterades i 
ett rum på ett sjukhus, Barracks Hospi

tal, vid Signal Hill, St. Johns, och som 
antennanläggning användes en lång an
tenn, som bars upp aven ballong. Den
na slet emellertid snart av förtöjningar
na och fördes bort av den hårda vin
den. Torsdagen den 12 december upp
reste man en ny antenn, 170 m lång, 
med hjälp aven drake, Inom en timme 
hade vinden dragit iväg även med den
na. En ny drake släpptes upp och till 
allas lättnad motstod den påfrestningen. 

Nu var det bara att vänta på signa
lerna från Poldhu. 

Sändningstider hade uppgj-orts i för
väg, och vid den överenskomna tiden 
satte sig lVlarconi sj älv för att lyssna. 
Klockan var 12.30, då lVlarconi räckte 
hörtelefonen till Kemp och frågade ho
nom, om han kunde höra någonting. 
Kemp hörde en kakafoni av atmosfä
riska störningar... Han hörde också 
vad Marco,ni hade hört ... Tre punkter, 

som formade bokstaven S. 
Senare på dagen skrev Marconi i sin 

dagbok »Sigs, at 12.30, 1.10 och 2.20». 
En ny era i mänsklighetens historIa 

hade börj at. 



AKTUELLT 

Guglielmo Marconi vid 25 års ålder. 

Kring ett 50-årsminne 

Den 12 dec. 1901 lyckades det för Marconi 
alt överbrygga Atlanten med trådlösa signa
ler, vilken historiska händelse Lö. kommen· 
teras på annan plats i detta ' nummer. Den 
ende nu levande bland dem, som var med vid 
detta tillfälle, Luigi Solar i har för »W ireless 
World» berättat, att mottagareapparaturen be
stod i huvudsak aven kohär i serie med an
tennen och en hörtelefon, en enklare kristall
mottagare alltså utan avstämd krets. 

Marconis experiment vid Signal Hill på 
Newfoundland tog Lö. ett brått slut, då han 
anklagades för intrång i de rättigheter, som 
Anglo-American Telegraph Company ansåg 
sig ha för telegrafisk kommunikation över 
Atlanten. 

På återresan till England ombord på atlant
ångaren »Philadelphia» kunde Marconi ta 
emot signalerna f,rån si n experimentsändare 
i Poldhu på ett avstånd av ca 3000 km. 

Marconi i det rum vid Signal Hill, där han 
mottog de första Lrådlösa signalerna över At· 
lanten den 12 december 1901. Fotografiet är 
taget vid en senare tidpunkt, men instrumen
ten och apparaterna är desamma, som han 
använde vid det historiska ögonblicket 1901. 
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Tysk telvisionsteknik 
Av Karl Tetzner, Emden 

POPULÄR RADIO har med fle
ra artiklar1 av tidsl<riftens väst
tyske korespondent, Hari Tetz
ner i Emden, hållit sina läsare 
a. jour med situationen på tele
visionsområdet i Tysldand. I 
denna artikel bebandlas bl.a. 
några Iwnstruktionsdetaljer i de 
nyaste tyska televisions motta
garna. 

D et har hänt åtskilligt på det televi
sionstekniska området under sista året 
i Tyskland. Bl.a. har den tyska radioin
dustrin satt till alla klutar för att få 
fram nya och tidsenliga typer av tele
visionsmottagare och på industriutställ
ningen i Berlin i oktober 1951 visades 
inte mindre än 36 nya tyska modeller. 

Att denna flygande start överraskat 
många är för lite ~agt. U r praktiskt ta
get tomma intet har - som det före
faller - den tyska radioindustrin trol
lat fram en konkurrenskraftig tillverk
ning av TV-mottagare, mottagare som 
dessutom genomgående uppvisar en 
mycket god bildkvalitet. 

Det är emellertid ingen svårighet för 
den initierade att påvisa, att detLa »trol
leri » kan förklaras på naturlig väg. 
Man måste besinna, att Tyskland dock 
var ett av de ledande televisionsländer
na i världen ända fram till sista världs
kriget, och som bekant pågick regel
bundna televisionssändningar i Berlin 
ända fram till år 1943. Dessutom var 

man tvingad att under kriget intensivt 
bearbeta vissa specialområden inom TV
tekniken, exempelvis byggdes det för 
krigsändamål ytterst små, tr.ansportabla 
televisionssändare och -mottagare, som 
skulle beredas plats i stridsvagnar. För 

l TETZNER, K: Tyska televisionsplaner. PO
PULÄR RADIO, 1951, nr 6, s. 6. 
TETZNER, K: Televisionen startar I: Väst
Tyskland, POPULÄR RADIO, 1950, nr 12, 
s. 412. 

specialändamål utarbetades under kri

get också televisionsanläggningar, som 
arbetade med inte mi,ndre än 2 000 lin

jer pr bild. Det stod alltså åtskilliga 
televisionsspecialister till förfogande, 
när den tyska radioindustriens labora
torier med ett års frist skulle skapa 
fram nya moderna televisiommottagare. 

TYSKA TV-RÖR 

För ungefär ett år sedan enade sig de 
båda stora rörfabrikerna Philips-Valvo 

i Hamburg och Tele/unken i Ulm och 
Berlin om en gemensam rörserie för te

levisionsmottagare, med rörtyper som 
mycket noga sv·ar·ar mot de typer, som 
Philips tidigare fört ut på världsmark
naden (exempelvis P-serien PL 82, 
PL 83, PY 80, vidare ECL 80, ECC 82, 
ECC 81). Därför hade den tyska radio

industrin från början till förfogande en 
väl genomprovad rörserie, som lätt kun
de kompletteras med lämpliga typer av 
bildrör. 

NWDR :s reportagevagn. Den är utrustad med 
tre kameror och en demonterbar riktantenn 
för överföring av programmet till studion. 



Standard i Tyskland är nu det rek
tangulär,a bikIr,)ret MW 36--22 (Val
vo) resp_ B 35A (Telejunken), som bå
da ger en bildyta av 22 X 29 cm. Där
jämte levererar Loewe-Opta, Fernseh, 

G.m.b.H_, Lorentz och Krejjt bildrör ur 
egen fabrikation, mestadels runda rör 
med 30 cm diameter (även 40 cm rör 
förekommer). N ågra av dessa rör är 
aluminiserade fiir att ge bättre kontrast, 
och en del är f(;rsedda med gråglas för 

att undertrycka från rummet infallande 
ljus. För några av dessa rör levererar 
ävcn rörtillverkarna erforderliga av
länknings- och fokuseri!l1gsspolar; dess
utom står det utgångstransformator i 
standardutför-ande för horisontell ,av
länkning till födog-ande_ Konstruktörer
na i radiofabrikerna kUlnde därför re

dan från börj an tillgripa rör och detal
jer av samma standard som på världs
marknaden, y,arför de tyska mottagarna 
omedelbart fått ett i tekniskt avseende 
tidsenligt utförande. 

PRISER 

Man väntar sig i Tyskland , att man un
der 19.52 skall komma upp i en produk
tion på ca 40 000 apparater. Om det 
också skall gå att sälj,a des53 apparater 

beror på priserna och utbyggnadstakten 
för sändarnätet. Beträffande priserna är 

- aH säga, att de första mottagarna i 
bo rdsmodeII kommer att kosta ca l 400 

DM, medan golvmodeIIerna troligen 
kommer att gå på ca 1600-1800 DM. 
Det är för de utarmade tyskarna ovan
ligt mycket pengar. Det är emellertid 
inte uteslutet att man inom ett år kom
mer att sänka priserna med ca 30 %. 

TV-NÄTETS UTBYGGNAD 

Beträffande programdriften i Tyskland 
kan omnämnas, ,att Nordwestdeutscher 

Rundjunk (NWDR) arbetar fyra kväl
lar i veckan med ett tvåtimmarspro
gram över den nya l k W televisions
sändaren i Hamburg ( televisionskanal 
6: bildfrekvens 189,25 Mpls, ljudfre
kvens 194,75 Mp/ s). I Berlin utsändes 
ett försöksprogram av de statliga myn
digheterna från en 250 W station, un
der det att NWDR liksom det ameri
kanska sändarbolaget RIAS förbereder 
upptagandet av egna Itelevisionssänd
ningar. I övrigt fasthåller NWDR vid 
sina planer och har tre sändare under 
byggnad: en 10 kW sändare i Ham
burg och en för Ruhrområdet (Langen-
berg ) och slutligen en l kW-sändare i 
Köln. Den l kW-sändare, som nu är i 
aktion i Hamburg, kommer sedermera 
aU överflytta-s till Hannover. 

Om detta TV-sändarnät, vars pro
gram skall utgå från den under bygg-

Ny tysk televisionskamera med superikono
skop {tillverkare: Fernseh G. m. b, H.l. 

nad varande storstudion i Hamburg
Lokstedt, kommer att bli färdigt i rätt 
tid - sommaren 1952 - är beroende 
på huruvida Deutscher Bundespost skall 
få färdig radiolänken Hamburg-Han
nover--Köln i rätt tid. Denna radio
länk kommer att omfatta 7 relästatio
ner. Sedermera kommer Frankfurt att 
anslutas till samma radiolänk. 

Motsvarande radiorelälänk Västber
li-n- Hamburg kommer inom kort atL 
tas i bruk. Den överbryggar den sovjet
ryska zonen i ett hopp och arbetar på 
235 NIpls (sändareffekten är l kW pr 
station och stationerna är försedda med 
rikt,antenner med 30-faldig förstärk

ning). 
Aktiviteten på televisionsområdet är 

överr.askande intensiv, och man torde 

En skog av antenner för TV och UKV'Iund
radio täcker taket på uen byggnau, där Ham l kW-t kvision -sändare från T ·lefunken. Denna sändare bar kon , tru t rat" efler krig t och är 
burgs TV-~ällu3r' är inrymd. avsedd alt användas Lör »rund tele\' isiol1». 
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Principschema {ör avstämningsenheten för sex kanaler i tysk televisionsmot
tagare från Grundig. 
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kortas till den riktiga längden. Finav

stämning sker vanligeIil med hjälp aven 
liten variabel parallellkapacitans i oscil
latorkretsen ; frekvensvariationell är 
vanligen av storleksordningen ± 0,5 
Mp/ s. Avstämningen sker alltid efter 
ljudkanalen ; när denna är rätt inställd, 
har man också mottagaren rätt inställd 
på bildkanalBn. 

l\'IF-förstärkare 

Praktiskt taget alla nya tyska televi
sionsmottagare u tn yttj ar i MF-delen för 
bildkanalen »staggered tuning», dvs. 
sidstämda kretsar, för ernående av till

1 
i 

1 

J 
I 

Ulgångstransformator från Welt-Funk för 
horisontella avlänkningsspänningen jämte an
ordningar för alstring av högspänningen. Lik
rikfarrör EY 51. 

Blockschema för televisionsmot
tagare från 111elt-Funk. Likrik
tare i bild kanalen är en kristall
diod, ej EF80, som anges i 
schemat. 

ha anledning att räkna med att utveck
lingen på detta område skall komma att 
fortgå i nästan samma tempo som på 
UKY-FM-rundradioområdet. F.n. är 56 
sändare för UKY-FM-rundradio i ak
tion i Tyskland: ytterligare 20 är under 
byggnad och ytterligare 70 planeras. 

TEKNISKA DETALJER 
Ingångslwpplingar 

Televisionen i Tyskland är förlagd till 
TY-kanalerna 6--12 inom frekvensom
rådet 174-216 Mp/ s. Därför är de 
flesta av de nya tyska mottagarna av
stämbara för alla dessa kanaler. Några 

finnor har gått in för kontinuerlig av
stämning, under det att andra har ka
nalomkopplare med finavstämning efter 
resp. televisionskanalers ljudbärvåg. 
Några få mottagarefabrikanter har 
emellertid avstått från ilvstämning på 
alla 6 kanalerna utan lev-ererar motta

ECC82 + PL81 + PY81 

Blockschema för televisionsmot
tagare från Tele/unken. Motta
garen arbetar efter in ter-carrier
principen och med fly-weel-syn
kronisering i horisontella av
länkn ingsgeneralorn. 

gama från fabriken med kretsar av
sedda enbart för en på förhand be
stämd kanal. 

Alla moderna tys.ka mottagare är för
sedda med ett HF-steg, vanligen be
styckat med EF 80, i vissa fall dock 

med en dubbeltriod ECC 81 i galler
jordad koppling eller kaskodkoppling. 
Som blandare- och oscillatorröran
vänds praktiskt taget uteslutande ECC 
81, varvid ena triodhalvan användes 
som blandare, medan den andra går 
som oscillator. 

Blaupunkt har utvecklat en intressant 
kanalomkopplare, som arbetar utan 
några som helst kontakter. Förkretsar
na, HF- och oscillatorspole är fasta, me
dan olika dämpningskärnor förskj utes i 
närheten av spolarna, beroende på vil
ken kanal man önskar ta emot. Nord
mende använder korta Lecher-Iedningar, 
som medels en kanalomkopplare för

300 
k 

_ 



räcklig bandbredd. Vanligen används Med dessa system har man ernått, att rikanska telcvi5ionstekniken, och de 

fyra rör av typen EF 80. Som mellan- synkroniseringen består även vid låga tyska mottagarna har också i stor ut

frekvens anvärdes frekvenser omkring fältstyrkor och vid starka elektriska sträckning samma känslighet (ca 20 

2.=J Mp/ s, och bandbredden för bildka- störningar. De tyska televisionsmotta ;UV) och motståndskraft mot störnin

nalen är i allmänhet ungefär 5 Mp/ s. gama har f.ö . i detta avseende nära an gar, som karakteriserar de bästa ame


En förstärknin g upp till 10000 ggr kan knutit till utvecklingen inom den ame· rikanska TV-mottagarna. 

i aIlmänhet uppnås i MF-delen. 


Av TV-mottagare finns det som be· 
kant två typer: mottagare med särskild 

MF-del för ljudkanalen och mottagare 
;;om arbetar efter frekvensskillnadsprin
cipen, »inter-carrier-principen». Båda 
dessa typer av mottagare har kommit 

till användning i Tyskland. 

Vid den föna metoden uttas som be
kant Ij ud·MF-frekvensen efter första 
MF-steget i bildkanalen, och förstärks i 
en speciellljud·MF-förstärkare, som av· 
slutas på komrentionellt sätt med en /. 

Chassi för televisionsmot· diskriminator eller en kvotdetektor. Sär tagare frä n Welt-Funk. 

skilda spärrkretsar måste då anbringas BIockschemat för appa


raten å terfinnes på mot
i bild-MF·delell, för att inte ljud-MF ståend e sida. 
spänningen sk Il nå bildröret och där 
förorsaka bildstörning. 

Vid den andra metoden, frekvensskill· 
naclsmetoden, iar bild och ton-MF pas
sera en gemensam MF-förstärkare med 
fyra steg, på vars utgång efter videolik
riktaren en skillnadsfrekvens på 5,5 
Mp/ s uppstår. Denna nya MF-frekvens 
förstärks i ytterligare ett steg och de
moduleras. Fördelen med detta föda
rande är framför allt, att temperatur
driften hos oscillatorn icke inverkar på Televisionsapparat från 

Grundig med tryck
avstämningen, så ,att denna inte behö knappsavstämning för 
ver efterjusteras. Dessutom kan man sex olika kanaler. Prin

cipschema för avstäm
spara in åtminstone ett ljud-MF-rör. ningsenheten i denna ap
Vissa nackdelar hos metoden ·kan und parat återfinnes på mot

stående sida. 
\·ikas genom omsorgsfull dimensione

ring. 

A.v lällkllingsger.eratorer 

I fråga om vipposcillatorerna för av
länkningen hEtr det kommit fram åt
skilliga högst olika schemalösningar, 
särskilt i fråga om synkseparatorsteget. 
Man har eftersträvat, att i mesta möj. 
liga mån reducera känsligheten för stör
ningar, så att även vid en mycket låg 
ingångsspänning över antennintaget, 

Televisionsapparat från
bilden inte faller ur synkronisering. Graelz med kontinuerlig 
Bl.a. tillämpas fassynkronisering och 	 avstämning inom televi


sionsbandet 174---216 

svänghjulssynkronisering (»flyweel»). .Mp/ . ( sex kanaler). 
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Chassiet för lelevisionsmottagare från Nord· 
mende. Bildröret är ett MW 36-22. 

Chassi för TV·mottagare från Bfaupunkt. 

TeJev isionsmottagare från Blaupunkt fÖEelt 
med Ch38Si enli"l bilden här ovan. 

HögspänII iJlgsaggrega t 

De bildrör, som mestadels utnyttjas 

Tyskland kräver ca 10 kV på andra 

anoden. Denna höga spänning erhålles 

uteslutande genom likriktning av de 

spänningstoppar, som erhålles i linje· 

avlänkningstransformatorn, och ett EY 

51 eller DY 80 utnyttj as för likriktning. 

en av denna pulsspänning. På välkänt 

sätt används också en »booster-diod» 

för höjning av anodspä·nningen från 
220 till 450-485 V. 

Praktiskt taget alla nya tyska tele

vIsIOnsmottagare är av allströmstyp 

(220 V nät), och såväl mottagare- som 

avlänkningsrör liksom bildrören är kon

struerade för serieuppvärmning med 

300 mA. Man erhåller vid allströmsdrift 

en anodspänning på högst ca '200 V, vil

ket emellertid är tillräckligt för alla 

steg i mottagaren med u,ndantag av 

vippaggregaten ; dessa erhåller emeller

tid genom booster-dioden tillräckligt 

hög anodspänning. Effektförbrukningen 

är genomsnittligt ca 150 W, varav un

gefär hälften upptas av 
(66 W). 

glödeffekten 

Kontroller 

Följ ande huvudkontroller ingår i de 

flesta tyska motta-garetyper: kanalvälja

re, fi'navstäJI1J1ing , bildkontrast och vo
lymkontroll. 

Övriga inställningsorgan - för lj us

styrka, fokus, lin je- och bildfrekvens 

och regleringsorgan för avlänknings

kretsarna Iihom klangfärgskontrollen 

- döljes ofta under en list eller an

bringas på baksida·n av apparaten, enär 

de används så sällan. 

Gnllldig använder som kanalväljare 

en anordning med tryckknappsavstäm

ning och för finavstämningen permeabi
litetsavstämn i-n g. 

Mycket tilltalande är de avstämnings

anordningar, som utvecklats av Schaub, 
som förser sina mottagare med endast 
fyra rattar; samtliga dock utformade 

som dubbelrattar med sammanlagt nio 

funktiuner. För att hjälpa folk lillrätta, 

har man med hjälp aven bely"t tabUt, 

anbringad under rattarna, sökt åskåd

liggöra hur de skall användas. 

Det provmönster, som alla TY· 
stationer sänder ut, vanligen 
före det egentliga programmet, 
är ett värdefullt hjälpmedel vid 
bedömni.ng a v en televisionsmot
tagares bildkvalitet eller \'id ju· 
stering och tt'imning aven mot
tagare. 

Det finns många olika typer av prov

mönster, och det som här skall redogö

ras för, är ReA:5 monoskopbild, som 

bl.a. utsändes av TV-nämndens sändare 

i Stoc.kholm och av TV-sändaren i Kö· 

penhamn. Se fig. 1. Monoskopbilden, 

det s.k. provmönstret, alstras i ett mono

skop. Monoskopet är ett katodstrålerör 

i vilket strålen avlänkas över en metall· 

platta, på vilken provmönstret har 

tryckts och från vil.ken bildsignalen di

rekt uttages. Detta rör ersätter alltså in

te endast en TV- kamera utan också en 

särskild provmönsterplansch jämte be

lysningsan ordningar. 

I det följande skall nu redogöras för 

hur olika felaktigheter framträder på 

det av TV-mottagaren återgivna prov

mönstret eller provbilden. iVIan kan 

bl. a. med provbilden kontrollera. 

1) om fokuseringsratten är rätt inställd 

2) om förhållandet bredd/ höjd ho~ bil· 

den är det rätta 

3) om vertikala och horisontella av

länkning:-spänningarna är linjära 

4) graden av mottagarens upplösnin g:;

förmåga 

5) om bildkontrasten är rätt inställd 

6) om radsprånget fungerar korrekt. 

IWNTROLL A V FOKUSERINGE~ 

Fokuseringen är en viktig procedur, 

och eftersom katodstrålerören i allmän

het inte fokusera jämnt över hela 

skärm ytan , gäller det att foku sera bil

den så, att provmönstret framtriider så 

14.2 
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TELEVISION 

TV-provmönstret och vad man kan utläsa av det 


skarpt som möjligt över stör~ta möjliga 

del av mönstret. Detta är fallet när var

je linje är så tunn som möjligt. P å de 

fyra hörncirklarna kan man se, hur fo

kuseringen är ut mot bildkanterna och 

i hörnen. 

.JLSTERING AV BREDD/HöJD· 
F(;RfHLI,ANDE'f 

Detta fc;rhållande skall vara 4/3. Bild

höj d5kon trollen j lIsteras så, att den sto· 

1'<1 cirkeln i pr vmömtret tangerar övre 

och nedre kanten av mottagarens bild
fc;nstcrmaskerillg_ Eventuellt får marn 

även göra en j nstering av hela bildens 

position genom att justera fokuserings. 

polens läge_ nreddkontrollen justeras 

~edan ~å, att de fyra små cirklarna i 

provmönstrets hörn befinna sig i bild

fönstrets hörn och tangera kanterna. 

Det kvadratiska rutnätet på bilden indi

kerar också bredd/ höjd-förhållandet. 

Det är åtta kvadrater Pkl bredden och 

sex kvadrater på höjden: 6/ 8 = 3/ 4. 

HO:\'TROLL A V LINEARITETEN 

På de stora cirklarna kan man tydligt 

se, om det förefinnes olinearitet i de 

vertikala eller hori sontella svepen. Om 

cirklarna iiro veltikalt »äggformade», 

är det vertikala avlänkningsförloppet 

oli,nj ärt. Man j usterar då den vertikala 

linearitetskontrollen så, att bästa möj· 

liga linearitet erhålles_ Är däremot 

cirklarna horisontellt äggformade, är 

den horisontella avlä'nknlngsspänningen 

olinjär, och justeringen företages dll 
med den horisontella lineari tetskontrol

len. 

Fig. 1. TV-provmönstret. spm utsändes frun 
TV-sändarna i Stockholm och Köpenhamn. 

UNDERSÖHNING A V UPPLöSNINGS· 
FÖRM.\GAN 

Bildsignalen omfattar j u ett stort fre

kvensomfång, och mottagarens förmåga 

att återge dessa frekven ser från ca 25 
p/ s upp till ca 5 Mp/ s, kan man av
läsa med hjälp av de »ekra[)) som sy

nas innanför den inre stora cirkeln. De 

bestå - som framgår av bilden - av 

ett antal linjer, som närma sig varand

ra in mot det cirkulära »navet»_ De 

vertikala »ekrarnas» linjer indikerar 

den horisontella upplösningsförmågan 

och de horiso.n tella den vertikala. 

Mellan ek rarna återfinnes tal från 20 

tiU 45. Om vi studera provbilden på en 

mottagare kommer vi att finna, att vid 

ett visst ställe på en av de vertikala »ek

rama», blir linjerna i densan1ma sam

manblandade och ekrarna flyter ihop 

till en grå yta ända in mot »navet». 

Skulle nu detta ställe t. ex. befinna sig 

Av ingenjör Lennart Bjurström 

på de övre vertikala »ekr.arna» i jämn

höjd med talet 45, är mottagarens ma
ximala upplösningsförmåga 450 linj er; 

vid talet 35 vore alltså upplösn ingsför

mågan 350 osv. Sanllna gäller de hori

son tella ekrarna, och sättet att bestäm

ma den vertikala upplösningsförmågan 

är fullt analogt. 

De två kolumnerna med vertikala 

och olika breda rekta1l1glar på båda si

dor 0111 den inre cirkeln, som äro för

sedda med siffrorna 50, 300, 32;) och 

575, indikera om högfrekven t överkom

pensering förefinnes. Skulle så vara fal

let kommer rektallglarna att åtfölj as av 

multipla rektanglar, påminnande 0111 

»spökbilder», på lika aV.3tånd från var

andra ; dessa äro orsakade av dämpade 

svängningar. Felet kan vara att söka i 
både MF-förstärkare och bildsignal

förstärkare. 

På de hori sontella svarta strecken un

----
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FÖR KONSTRUKTÖRER 

Televisionsmottagaren 

hur den beräknas och konstrueras (IV) 


A v civilingenjör Carl Akrell 

(Forts. fr. POP ULAR RADIO, 
1952, n; 1, s. 21.) 

AUTOMATISK FIr-iAVSTtiMNING 

G enom införande av automati"k fre
kvensreglcring (AFR) kan TV-mottaga

rens handhavande avsevärt förenklas . 

genom att Iinavstämningen då kan bort
tagas. Vidare reduceras störande inver

kan av frekvensdrift, som ev. påverkar 

Ijudmoltagningen under de för sta 10 a 
15 minuterna efter inkoppling av appa

raten. 

Från Ij uddeiens FM-detektor uttages 

en AFR-spänning, som är O V vid kor

rekt inställning av mottagaren, och som 
varierar från exempelvis - 10 till 

+10 V då mottagaren är snedstämd på 
ena eller andra sidan om rätta frekven

sen . AFR-spänningen skall inom regle

ringwmrådet variera ungefär proportio

nellt med snedstämningen_ FM-detekto

rer med två snedstämd.a kretsar och fas

detektorer (Seeley-typ) lämpar sig för 

ändamålet. 

Den från FM-detektorn erh;\llna 

AFR-spänningen påverkar oscillatarfre

kvensen genom ett till oscillatorsteget 

kopplat reaktanssteg. Reaktansröret ve r
kar här som en variabel induktans cller 

kapacitans, inlagd över oscillatorkret

sen. Genom variation av reaktansrörets 

gallerförspänning ändras ~ålunda oocil

latorfrekvensen. Anordningen är den

samma som förekommer i finare FiVI

mottagare och som för några år sedan 
även förekom i rundradiomottagare. 
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der den inrc cirkeln kan man se, om aven diffus fortsättn ing av strecket ut 	 cirkeln, som börj a med ett vitt fält och 
de lägre frekvenserna i bildsignalen mot bildens kant. 	 succesivt svartna in mot »navet», skall 
återges korrekt. Om lågfrekvensåterg iv-	 studeras vid inställnirng av Ij usstyrke
n jngen lir dålig och fasfdet stort, -kom- IWNTROLL AV BILDKONTRASTEN 	 och kontrastkon trollerna . Om inte 

mer dessa streck att variera i intensitet Indianhuvudet samt de breda snett ställ-	 skuggningen i dessa ekrar» kan uppfat

fr å,n svart till vitt och kunna efterföljas da »ekrarna» innanför den inre stora 	 tas distinkt, förefinnes olinjär distor

sion i bi ldsignalförstärkaren_ 

KONTROLL A V RADSPRÅ.i.'\TGET 

De diagonala strecken mellan den y ttre 

och den inre cirkeln äro till för kon

troll av radsprånget. Skulle inte detta 

vara korrekt, beroende på fel i synkro

niseringen av det vertikala avlänknings

systemet, kommer linjerna i bilden inte 

att ligga på lika avstånd och detla in
dikeras ·av en mer eller mindre såg

tandsformning av dessa diagonala 
streck. 

Fig. 2 visar en an11an typ av prov

bild, en standardbild utarbetad av dep 
amerikamka RMA Committee on Tele

vision Transmitt er_ Även denna brukar 

användas av TV-sändaren i Stockhohn. 
Dess avläsning sk~r i stort ~ett på sam

ma sätt som här genomgåtts. 

Fig. 2. Ä ven delta provmönst.er användes 
stundom vid försökssändningarua från TV
nämndens sändare i Stockholm. 
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God automatisk finavstämning erhål
les, enär Ij uddetektorns arbetsområde 

(AFR-området ) normalt håller sIg 
inom 150 il 300 kpj s - ett litet områ

de jämfört med TV-kanalens totala 
brede\. 

Vid mottaga re av »inter-carrier-t yp» 
bestiimmes andra ljudmellanfrehensen 
uteslutande av skillnaden mellan Ij ud

och bildb ~l rvågsfrekvenserna som allt id 
äw lika med 5,5 Mp/s. Vad som o\'an 
nämnts är sålunda ej tillämpbart på 
mottagare av denna typ. 

Som exempel på en AFR-koppling vi
sas i fig. 27 ett chema, som utnyttjas i 
en amerikansk TV-mottagare från H0

ward Radio Co., typ 47;5-TV. 

PENTODTRIOOBLA~DARRöR Ges 
Som kompletter ing till i föregående av
snitt lämn ade uppgifter om blandarrör 
har i fig. 28 och 29 kurvor införts för 
röret 6 8. Ku rvorna avse pentoddelcn, 

anvi-ind i en koppling i stort sett enligt 
fig. 20 (m' 1/ 1952 s. 17). Gallermot
ståndet R'lg är emellertid 270 k Q och 
anod- och skärmgallerspänningarna 

150 V. Brantheten Sb samt anod· och 

skärmgallerstri;mmarna (Ja resp. ls .~· ) 

har i fig. 28 inritats som funktion ·av 
den tillförda scillatorväxelspänningen 
Vo. Vidare hal i fig. 29 brantheten S,) 
inritats som f nktion aven till steget 
tillförd AKR-spänning varierande från 
O till - 12 V vid oscillatorspänninga r 
om 3 och 4 V. 

Överensstämmelsen med motsvarande 
kurvor för 6J 6 (fig. 21 och 22 i nr 
1/ 19.52 s. 13) är som synes god. An
vändes 616 erhålles i brushänseende ett 

bättre blandarsteg än med 6DS, vidare 
blir kopplingen något enklare. Däremot 

uppstår med 6J6 på grund av den höga 
galleranodkapacitansen C !ta i vi ssa fall 
svårigheter att få steget att fungera till
fredsställande. Detta gäller då skillnaden 
mellan signal- oeh mellanfrekvenserna 
är liten, exempelvis vid mottagning av 
kanaler på lägre frekvense r inom me
tervåg50 mrådet, då mellanfrekvensen är 

förlagd till ca 40 Mp/ s. 
Pentod- och trioddelarna i 6U8 ha 

,-------------------,-----Vb 
Osci Ilatorspön ning 

[bog lill blangarrör 

ArR-spänning Raf Rafk 

från ljuddetektor 

_ _ [~C_Ofk ~----+.-_lb _ 

Fig. 27. Schema för ullraaudionkopplat oscil- kvensen. Den n·a koppling för automatisk fin· 
latorsteg med tillhörande reaktanssteg för au- avs tämning har utnyujats i TV-mottagare till
tomatisk frekven~reglering av oscillatorfre, verkad e av Howard Radio Ca., typ 475-TV. 

Raf =l Mil 
Rafk = 330Q 

Cafk = 5000 pF (ker.) 

Ck = 5000 pF (ker.) 
Cbo g = 1,0 pF (ker.) 
Cb = 5000 pF (ker.) 

Rk =470Q Cot =5 pF (neg. temp. koeff Lo = oscillatorspole 
R Og = 4.7 kil 
R a =4,7 kQ 

0,000750 pF/ pF/ co,ker.) 
. C oa =300 pF (ker.) 

Rör: 6J6 
Vb = +275 V. 

C,,{ = 0,05,uF (papper) 

Sb 
,t!AjV 

2000 

1500 
pen tod trioden 6U8. Blandnings
brantheten samt anod· och skärm· 
galIerströmmarna ha inritats som 1000 
funktion av den tillförda oscillator
spänningen (gällande vid anod
och skärmgallerspänningen 150 V 

Fig. 28. Kurvor för pentoddelen till 

500
och i övrigt under sanuna förut-
Rä ttnin gar, som tidigare beskrivits 
i anslutning till fig. 21 i nr 1/1952 Vo 
s. 18) . 

Jo1sg 
mA 

8 r----+----+---~~--- 1---~-

6 

4 

2 

Sb 

la 

Jsg 

10 8 4 O 
Veff-

Sb 
pAjV 

2000 

1500 

1000 

Fig. 29. Biandningsbl'antheten för 
pentoddelcn till öU8 vid olika vär
den på utifrån tillförd AKR-spän- 500 
ning (automatisk kontrastreglering) 
under i övrigt samma förutsätt
ningar som i figur 28. Kurvor för 
eu tilHörd oscillatorspänuing om 3 -12 - 10 -2-8 -4 O
och 4 V har inritats. Vgvolt 

separata katoder vilket utökar rörets äl' högbrant S = 8 500 ,uA/ V, lu = 4G 
användbarhet även för andra ändamål vid ungefär -l V gallerförspänning. 
än som blandar rör. Använd såsom hög En annan intressant egenskap hos röret 
frekvensförstärkare har pentoddelell är, att pentoddelen triod kopplad har. 
brantheten S = 5 200 pA/ V, trioddelen ungefär samma Jata som trioddelen. 

/ 

~~'V\). !\.... 
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för mottagn ing av ett flertal TY-kana· 
a. 	 b. c. d. ler (fig. 9 i nr 12/ 1951 s. 21 och fig. 

32) . Exempel på data för avstämni.ngs

enheter av amerikanskt fabrikat ges i 

tab. 7. Uppgifterna gälla tre olika typer 

avstämningsenheter. 

De viktigaste egenskaperna kunna 

sammanfattas enligt följ ande : 

1. Förstärlmillg 


Totala förstärkningen F.l'.\ räknas och 


uppmät es lämpligen från avstämnings 


enhetens antennintag till försla mellan· 


frekvensrörets galler, varvid för erhål


lande av jämförbara förstärkningss iff


F ig. 30. Olika sä tt att avhjälpa mikroroni 
uppkommen genom va riationer i katod g löd· 
tdlJ ,,·kapa<:itanse n med pil lämpligt , ätt CiII 
inlagda dro~slar och konc1~matorer. 

SIgnaigenereter Avslilmni ngs-
Symlfletrisk tt:::;::::::=:t enhet 
utgong 

Fig. 31. Blochchema öve r lämpl i~ uppkopp· 
jjn" för utförand e m' brus· och rorSlärknin "''' 
nlll~I1 in gar på aV~lämllingsenhe tpr. 

l\llImOFONI 
1 moderna miniatyrrör ar katod-glöd 

trådskapacitansen Cki:=:::3 pF. På grund 

av rörel~cr i glödtråden relativt katod· 

h ylsan, orsakade exempelvi5 av vibra· 

tioll er pli grund av högtalaren, kan den· 
na kapacitans ändras. Är exempelvis 

oscillatorn Hartley-kopplad en ligt fig. 

30a, kommer denna variation att på

verka oscillatorfrekvensen. Vid fo~lOO 

Mp/ s och en total avstämningskapaci. 
lans Cu:=:::25 pF skulle en så liten änd

ring i Cki som 0,004 pF orsaka en fre· 

kvensälldring 0111 ca 8 000 p/ s. 

I mottagare av växelströmstyp med 

en enda fast oscillatorspole kan mikro

foni undvikas genom koppling enligt 

fig. 30 b. Glödtrådens ena ända anslu

tes här till katoden och i andra ändan 

inlägges en drossel (HfD). Oscillator

s polens och drosselns lindningar skola 

härvid utföra" så, att glödspänningen 
V, obetydligt reduceras «0,05 Y). En 
allströmsmottagare kan på liknande sätt 

kopplas enligt fig. 30 c. Drosslar inläg. 
gas härvid i båda glödtrådstilledningar
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na, och mellan glödtråd och katod in

lägges kondensatorn C" wm är stor re· 

lativt Ck" C,>50 pF. 
I en förstärkare kan även på grund 

av katod-glödtrådskapacitanser skadlig 

koppling mellan stegen uppstå, exempel

vis i två efter varandra följ ande steg 

enli gt fig. 30 d. Seriekopplas glödtrå

darna mellan stegen erhålles en kapaci

tans från den ena katoden till den an· 

dra. Med drosslar och ko ndensator en· 

lig t fi g. elimineras kopplingsrisken. 

Lämpliga drosslar kunna erhållas ge· 

nom att på en 6 mm stomme linda 15 a 
20 varv lackerad koppartråd med en 

lindningslängdom ett par cm och tråd· 
dimensionen ca I mm. Med en induk

tansom ca I ,uH erhålles normalt goda 

resultat i ovan angivna fall. 

AVSTÄMNINGSENHETER FöR TV 

TY-mottagarens antenn- och ingångs 

krets samt högfrekvens- och blandarsteg 
har genomgåtts tidigare. De tre sist

nämnda enheterna sammanföras vanli· 

gen till en avstämningsenhet, lämpad 

ror mellan olika enheter inimpedansen 

Z2 antages vara 300 Q och impedan

sen hos första mellallfrekvenskretsen 
1000 Q. 

Cppmätning av FrA utföres l ~impli 

gen med i en koppling enligt fig. 31. 
Signalgeneratorn antas här ha S.> mll1et

risk utgång med försumbar inre res i

stans. Den på signalgeneratoJ'n avlästa 

signalspänningen motsvaras i praktiken 

av den i antennen induce rade spännjng

en. Efter konstantennen tillföres av· 
s tämningsenhetens antennintag halva 

denna spänning (jfr ekv [5], k~ = 1 i 
nr 12/ 1951 s. 24). Förshirkningssiffran 

räknat från antennen blir sålunda halva 

Fv.. Över första mellanfrekvenskretsen 

uppmätes sedan mellanfrekvensspki n

ningen med en rörvoltmeter, varvid för

stärkningsvärdena reduceras l11otsva

rande en tänkt impedans hos kretsen 

om I 000 Q. 

Totala förstärkningen F.rA är ofta 10 

a 30 ggr (jfr tab. 7) och bör vid mot

tagni ng av olika TV-kanaler va ra i stort 

sett oförändrad. Äv avstämni ngsenheten 

alternativt försedd med 75 Q ingång, 

blir förstärknin gen ungefä r det dubbla; 

detta innebär emellertid, som tidigare 

påpekats, endast en .skenbar förbkittrillg. 

Första mellanfrekvensen S/kretsens impe

dans är normalt större än 1000 Q, och 

förstärkni ngen är i verkligheten därför 
proportionellt större. 

2. Selelithit.et 

Selektivitetskurvan. Avstämningsenhe

telIs totala bandbredd (frånsett första 
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mellanfrekvenskret:;en) bör vid mottag

ning av olika J...analer hålla sig ungefär 

oförändrad och vara ca 7 Mpls- Förse
lektionskrctsarIlas antal variera fdin tre 

till en;. bä3la :elcklivitetskurvan erhål

les med ett baudfilter bestående av ett 
par n[lgot överkritiskt kopplade kretsar. 

Spegelfrekvensdämplling. Närmast av

ses här det spegelfrekvensområde Is~, 
som sammanhänger med oscillatotlls 

grundton lo, mellanfrekvensområdet Im 
och signalfrekvensområdet Is enligt 

Isp = lu+Im då lo> Is eller Isp= lo-Im 
då 10<15' Spegelfrekvensdämpningen 
anger, hur många gånger lägre motta
garens känslighet är inom spcgelfre

kvensområdet Isp relativt känsligheten 

inom mottaget signalfrekvensområde Is' 
Vid högre mellanfrekvenser kommer 

spegelfrekvens- och signalfrekvensområ

dena att ligga längre ifrån varandra 

med därmed minskade krav på förselek
tionen. Då TV-apparatens spegelfre

kvensområde sammanfaller med något 

område med starkare stationer (exem

pelvis FM-rundradiobandet 88-108 
Mp/ s i USA), inläggas ofta speciella 
spärrfilter för att höj a spegelfrekvens-

Fig. 32. Schema för avstämningsenhet med 
aperiodi ~k ingångskret s. Som högfrekvensrör 
användes pentoden 6BH6, som blandarrör 
6AG5 och forn oscillatorrör %12AT7. 

r - ---- - - -------- - - - 
I 

dämpningen. Dämpningen kan exempel

vis variera från 10000 ggr vid 60 Mp/s 

till SOO ggr vid 200 Mp/s. 

Nlellanlrekvensdämpning. Med denna 

anges huru många gånger lägre motta

garens känslighet är för direkt mottag

ning inom mellanfrekvensområdet Im re
lativt känsligheten inom mottaget sig

nalfrekvensområde Is' Med större skill

nad mellan Is och Im följer mindre riS'k 
för direkt mottagning inom mellanfre

kvemområdet. Då detta ibland samman
fall er med vissa områden med starka 

stationer (ex. 13 m bandet), inläggas 
ofta speciella spärrfilter för att höja 

mellanfrekvensdämpningen. Dämpning

en kan exempelvis variera från 5000 
ggr vid 60 Mp/ s till 25000 ggr vid 200 
Mp/ s. 

Uppmätning av TV-apparatens selek

tivitetsegenskaper kan utföras på kon

ventionellt sätt; en uppkoppling enligt 
fig. 31 lämpar sig för ändamålet. Första 

mellanfrekvenskretsens selektivitetskur
va skall dock härvid fråndragas resul
tatet. 

3. Oscilla.torsträlning 

Strålningen från avstämningsenhetens 
oscillator bör vara låg, i annat fall även

tyras mottagningen på andra i närheten 

av TV-apparaten befintliga mottagnings

- ----- -- -------------------- - - - - - - - - - - - - - - , 
I 

platse r. Som riktvärde på en acceptabel 

str.Hningssiffra kan anges en utstrålad 

effekt om 0,01 ,uW, vilket i antennen 

motsvaras aven spänning om något tu

sentalfN. I praktiken innebär detta, att 

mottagning på annan plats med fält· 

styrka om minst 500 ,uV/m, belägen på 

15 11 20 meters avstånd knappast kom

mer att störas. Ett tillfredsställande re· 

sultat åstadkommes normalt genom om
sorgsfull skärmning av oscillatorsteget 

och genom användande av högfrekvens

steg. 

4. Brus 


Det är givetvis ·nödvändigt, alt bruset, 

som i TV-apparater huvudsakligen här


rör från avstämningsenhetens ingångs


krets och högfrekvensrör, blir så litet 


som möjligt. För godtagbar mottagning 

böra signalspänningarna vara 10 11 20 

ggr större än brusspänningen, motsva· 

rande förhållande vid förstklassig mot


tagning anses vara 100 eller mera. Ekvi


valenta brusspänningarna räknat vid 
mottagarantennen (förlustfri matarled

ning) och en bandbredd om ca 5 Mp/ s 
variera vid förekommande typer av av· 

stämningsenheLer från ca 10 till 50 ,uV. 
Jämfört med bruset från en 300 Q an· 

tennkrets, ca 5 ,uV kan sålunda ett brus
förh ållande anges som i praktiken varie

-
I 50pF 25 pF 
I 
I 
I 

Ao--7----<>-----~~-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

AKR- Ispönning 

lOk 

I 
680 pF 

I 
I 
I 
~ 
I 
r 

, r 

~~----------------------~~~--------------~------~------------------------.---~~~, 
L TrIT f1ksta mel1anTrekvenskrefS - - - - -  - -  - -  - --
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Fig. 33. Schema för spolsystem enligt fig. 34 från Zenith Radio Corp . Ingångs
kretsen är av typen med oavstämd primärlindning och avstämd sekundärlindning. 
I övrigt påminner kopplingen om den i fig. 32. I fig. visas vidare schema för 
en kanalspolsats för mottagning aven TV·kanal inom metervågsområdet. Nederst 
i fig. anslutningsplinten. 

Fig. 34. Avstämningsenhet tillverkad av Zenith Radio Corp. Till varje TV·kanal 
hör en kanalspolsats, som inkopplas med enhetens stegomkopplare. Kanalspol· 
satser tillverkas ,åväl för mOllagning u\' TV·stationer inom m tcrvågsomriidet 
som för mottagning av nyligen i USA påbörjade sändningar inom decimeter· 
vågson1l'ådet. Den uttagna kanalspol-at"en är av sistnämnda typ. 

rar från 2 till 10. Härav framgår, att 
för godtagbar mottagning den induce
rade spänningen i antennen bör uppgå 
till något hundratal flV och vid först. 
klassig motlagning bör denna spänning 
vara av storleksordningen någon m V. 

A vstämningsenheten3 brusegenska per 
uppmätas lämpligen i en koppling enligl 
fig. 31. På avstämningsenhetens ut· 
gångssida förstärkes mellanfrekvellSen 

i en förstärkare med 4 ä 5 Mp/ s band· 
bredd, och på den till denna anslutna 

rörvoltmetern avläses ett värde propor
tionellt mot kvadraten på den förstärkta 
spänningen. Vid mätningen förfares på 
föl j ande sätt: Signalgeneratorn instäl
les ~å, att signalspänningen är O. Utsla· 

get pa instrumentet är då proportionellt 
mot kvadraten på den förstärkta brus
spänningen. En omodulerad signalspän
ning från signalgeneratorn tillföres se· 
dan avstämningsenheten så, att instru
mentutslaget fördubblas. Den ekviva
lenta brusspänningen vid antennen är 
då lika med det på signalgeneratorn av

lästa värdet. 

5. Praktiskt utförande 

I föregående avsnitt (nr 12/ 1951 och 
nr 1/1952) har beskrivits de steg som 
ingår i en avstämningsenhet och schema
exempel lämnats. Nedan följer nu av· 
slutningsvis en kortfattad genomgång 
av det praktiska utförandet av o1ågra 
amerikanska enheter. 

Ett schema aven avstämningsenhet 
lämpad för mottagning av tolv TV·ka· 
naler inom metervågsområdet har in
förts i fig. 32. Spolarna äro ej utbyt
bara och kanalomkoppling sker med 
vanlig omkopplare. Ingångskretsen är 
av aperiodisk typ för anslutning till 300 
Q symmetrisk matarledning. Jämfört 

med tidigare genomgången koppling 
(fig. 14 i nr 12/1951 s. 24) har i ifrå· 
gavarande faU dels tillkommit en spole 

i HF·kretsen , som inkopplas övcr dros
seln vid mottagning på högre frekvenser, 
och dels tillföres högfrekvens röret AKR· 
spänning. Som högfrekvensrör använ
des en pentod 6BH6, på vars anods ida 
är inlagt ett bandfilter med kapacitiv 
koppling mellan kretsarna_ Vid mot· 
tagning av kanaler på högre frekvenser 
kortslutes successivt en större del av 
spolarna till j ord. Blandarsteget med 
rör 6AG5 och Y:!12AT7 som oscillator
rör har tidigare i princip genomgåtts 
(fig. 23 i nr 1/ 1952 s. 19). I schemat 
har ol1lkopplarlägena nllmrerats med 
kanalnumrn er (2- 13). 

Kopplingen har bl.a. följande för· 
delar : 

L Enkel ingrlllgskrets 
2. Enkel kanalomkoppling 
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3. Låg oscillatorstrålning 

Bland nackdelarna märkes : 


1. 	 Medelmåttiga brusegenskaper 

2. 	 Totala fi.irstärkningen varierar på 
ol1.1;:a kanaler. 

[ngefärliga data för denna avstäm
ningsenhet återfinnes i tab. 7. Av denna 

lramgår, att största nackdelen ä r brus
förhållandet Ä:::: 10, motsvarande ::::::50 
,II V brus i antE"nnen. 

I fig. 33 åtf' rfinnes ett schema av en 

iwstämningsenhet, lämpad för mottag

ning av ett antal TY-kanaler inom me

tervågs- eller decimetervågsomrädena. 

För varje T Y·kanal finnes lösa kanal

spolsatser, som, monterade på en spol
trumma, inkopplas med kanalomkopp

lare på mottagarens framsida. Detta 

framgår av fotografiet i fig. 34. Kopp

lingen är i stor t sett densamma som den 
i fig. 32. Ingångskretsen är dock av

stämd (fig. 15 i nr 12/1951 s. 24) , 

bandfiltret på högfrekvensrörets (6AKS) 

anodsida har induktivt kopplade kret
sar, och blandarstegets (6AG5) oscilla

tor (6(4) är Hartley-kopplad. I fig. 33 

nederst å terges Echemat för en kanal

sp o l.~at5 fÖT en kanal inom metervågs 

området samt spolplintens uppbyggnad. 

Jämfört med kopplingen enligt fig. 32 

bör gen om den avstämda ingångskret
sen förstärkni ngen bli högre och brus
förh ållandet bä ttre ( ;:::.:;4 il 6 ). 

- e

Slutligen återfinnes i fi g. 35 ett 'Sche

Illa aven enh ·t med dubbeltrioden 6J6 
50rn push-pull högfr ekvensförstärkare, 
6J6 som blandarrör och ett likadant rör 

som push-pull Hartley-oscillator. In

gångskretsen är aperiodisk (Z2= 300 Q ) 

och av tidigare genomgången typ. Över 
ingångskretsen äro inlagda spärrfilter 

L! ,~-CI21 och L1 85- C122 för att under
tr ycka signaler inom FlVf-rundradio
bandet (88-108 Mp/s ) _ Högfrekvens

steget tillföres kontrastregleringEspän

ning och är neutralise rat med konden

satorerna C102 och elO:1 om 1,5 pF var
elera. Kretsen på anoClsidan L101 t.o.in_ 

L 12G är kopplad till blandarstege ts in

krets L129 l.o .m. L!;}4' vidare har för att 
förbättr a mellanfrekvensdämpningen i 

gallerkretsen inlagts ett spärrfilter L 128 

I10 • Samtliga spolar äro fasta och 

6J6 

1101 
41011 

i' 
I 

I 
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Fi g. 35. Schema för avstämningsenhet tillverkad av ReA. Ingångskret
sen är aperiodisk och 'som högfrekvens-, blandar· och osc illatorrör an· 
vändes 3 st. dubbeltriod er 616. I spolsystemet ingående h etEar äro ej 
utbytbara, och byte av TV-kanal sker medelst vanlig omkopplare. 

Tab. 7. Ungefärliga data för TV-avstämningsenheter från olika amerikanska tillverkare. 

1 ) ' ) ") 
Avstämningsenhet Förstärkning F'rA Brusförhållan Ekvivalent 

ggr d e~) ca ggr hrusspänning 

in gångskrets HF-rör jfr fig . 70 NIp /s 

6AGSaperiodisk 6AU6 32 12 03.14Z2= 300 SJ 6BH6 

vid antenn ca 
200 Mp/s ,uV 
.--------------------------
10 a12 10 SO 

avstämd 6AG5 33 22 a30 18 a25 5Z2= 300[2 6AKS 

aperiodisk 616 35 2,5 a30 25 fl. .30 4 20
Z~ = 300 Q 

avstämd 
Z2= 300 .Q 

616 (35) 50 il 60 

') Räknat från antenn in taget (300 [2 ) I iII för 
sta mellanirekvenskretsen (lOOOQ). 
' ) Uppmätta värden enligt uppkopplin g i fig . 
31. 

omkopplingsbara med vanlig stegom
kopplare. P å blandarstegets anodsida 
återfinnes för sta mellan frek ven skre t ~en 

Tm , j ifrågavarande fall avstämd till 

5003. 60 2 

21 ,8 Mp/ s. Genom en till denna kopp
lad parallellresonanskrets, avstämd till 

21 ,25 Mp/ s, uttages Ij udmeUanfrekven

sen. 	 Forts. på sid. 31. 
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Lars Lundahl: 

FM-mottagare i toppklass 


Utmärl,t ljudkvalitet och hög 
känslighet karakteriserar den 
F;:\-I-mottagare, som beskrives 
här. Kombinerat delnings filter 
och utgångstransformatorer gel' 
stort frekvensområde med ordi, 
nära transformatorer. l\'IF-steg 
och detektorsteg utan avstämda. 
I,retsar förenIdar trimniugsför
farandet. Dubbel frel,veDsom
vandling eliminerar störningar 
genom spegelinterferens. 

I POPULÄR RADIO nr 7/1951 redo
gjorde förf. för en ny metod att inom 

ett vidsträckt frekvensområde uppdela 
utgångseffekten från en LF-förstärkare 

på en di5kant- och en bashögtalare med 

hjälp av två ordinära utgångstransfor
matm'er, kombinerade med ett delnings· 

filter. I nr 1/1952 be5krev förf. princi
pen för en FM.mottagare med resistans

koppling i MF-delen och med ett detek
torsteg utan avstämda kretsar. Som en 

praktisk tillämpning av de i nyssnämn

da artiklar genomgångna principerna 

följer här en beskrivning över en FM· 
mottagare, som byggts i enlighet med 

de riktlinjer, som uppdrogs i ifrågava
rande artiklar. Men tingen har varit att 

få fram en mottagare med hög känslig

het och med bästa möjliga ljudåtergiv. 

ning, men samtidigt så enkel som möj
ligt att bygga och trimma. 

Beträffande de FM·sändare, som f. r! . 

är i gång i Stockholm gäller följ ande: 

Den gamla FM-sändaren vid Mose
backe sänder med 500 W på 41,6 Mpj5, 

medan den nya FM-sändaren vid Horns
gatan är på 250 W och sänder på 92 
Mp/ s. Båda sändarna sänder hela det 
svenska riksprogrammet.. 

För att erhålla större selektivitet än 

vad som kan ernås i den i nr 1/ 1952 
beskrivna mottagaren har denna senare 

version utformats som en dubbelsupeT

22:2 

hetero dyn med avstämda kretsar för 

10,5 Mp/ s i första mellanfrekvenssteget. 

Slutsteget är mottaktkopplat och i övrigt 


utformat i enlighet med de principer, 

som angavs i artikel,n i nr 7/ 1951. Hög


talarna, en lågtons. och en hög-tons-hög


talare bilda ett koaxialsystem. 


ANTEl'I'NEN 


Lämplig antenn ar en enkel .cJipol ma


tande en 75 ohms koaxialkabel. Även 

Twin Lead (75 ohm) kan användas 


som nedledning. I sändarens närhet du


ger en enkel utspänd tråd som antenn. 

Se f.ö . artikeln om TV-antenner i PO


PULÄR RADIO nr 11/ 1951 sid. 28. 


HF-STEGET 


Principschemat framgår av fig. 1. HF


stegets koppling är ordinär och arbets· 


sättet är icke på ,något sätt kritiskt. 
Anodsidans krets intrimmas till 92 
eller 41,6 Mp/s. 

Anodmotståndet R3 på 15 kQ är tråd

lindat, dels för att tåla den ganska haf· 
. tiga värmeutvecklingen och dels för att 

samtidigt tjänstgöra som drossel. Da 

det ännu finns endast den ,ovan nämnda 

stationen på FM-bandet, går det mycket 

väl att fast avstämma denna krets. En 

grid·dip·meter är ett idealiskt h j älpme. 

del vld denna trimning. 

Triodblandning med en 6J6 har visal 

sig ge det bästa resultatet. Ä ven um en

dast en station skall avlyssnas, må5te os

cillatorkretsen bekvämt kunna avstäm· 

mas, beroende på att frekvensdrift vid 

rörens uppvärmning inte helt går att 

undvika. Avstämningen måste dessutom 

kunna göras på ett sådant sätt att alla 
besvär med handkapacitans undvikes. 

Se foto. BIandarrörets utgångsil1lpedans 

är så låg som 15 kQ, varför primär· 

kretsen måste göras lågimpediv, vilket 

framgår av fig. 1. (12 är 100 pF mut 33 
pF i de övriga kretsarna. 

STYCKLISTA 

R 

1 
= 150 Q, % W RsO = R42 = R43 = 470 kQ, C = C = C - 50 ,u F, 
30 42 43 

R 2 = Rn =R25 =1O kQ, 1/2 W 1/2 W 25 V el ·lyt. 
R = 15 kD, S W lrådlindat R4f> "" l kQ, 1/2 W C =0,5 ,f/Fs RS5 = R30 = S1 
R = R = R 47 kQ, % W R = 3,3 kD, l/ Z W = C = l 000 pF4 15 22 SG C32 35 
Rö =330 D, 1/2 W H = R - 1 MD, 1,1:! W C = 330 pF10 41 33 
R =R =R =33 kQ , 2 W R - 330 D, 2 W 3 300 pF6 I6 20 44 Cs4 = 
R,=22 kQ, l W R[=33 kQ, l W = 0,02l,FC37 = C38 
R~= 68D,% W C =C =C =C =C = C =se lext 

l 2 O 11 IO 39 
RJ = 22kD,2W -~ C!! = Cl1 = C lll = C l ~ C'Il = SO ,uF, 50 V el· lyt. 
R 10 =100D,1/2W l SOO pF, glimmer C44 =C = O,OS ,uF

45 
R =R =22 kQ,% W 1. = C = C =C = C = =16 ,uF, 450 V el·lyt.ll ss 3 8 1S 15 17 C46 
R =68 kD, l W =C =C =·C = =C 32 ,uF, 4-50 V12 = C21 22 23 24 C47 49 = 

R13 =R14 = R I7 = 47 kD, l W = 33 pF, kel'. ej·lyt 
R IS = 47D,Jh W el = Cr, = 1,5-S,O pF, luft- ;VIF-tl'ansformalorerna, 
R 10 = R

21 
=33 kQ, % W trimrner 10,5 Mp/ s, ELFA 

R24 = RS2 = RS7 = Rss = C, = C, = 7,5-20 pF, 2·gang; T1= utgångstransf., diskan t 
= 220 kQ ( 1O =100 pF, kel'. 1'2 = ulgangstransf., basCI 2 = 
ll~ W ( 10 C2;; = (28= C30 = 0,01 Ts= nällransformatol'. sek: 

R26 = 4,7 kD,lh W ,uF 2X400, S V 2 A 6,3 V 4.\ 
R17 =100H2, % W C20 ' ~ S- SO pF, lufttrimmer Dr = 0,9 mH

1 
R t R = .330 kQ, 1/" W Ct ,, = C4, = 0,1 ,uF Ort =12 H, 150 m.\ 
Rtf) = R3 ! = R:14 = l MD, log. C 220 pF, gl immer Ors = 20 H, 70 mA27 

pot. C29 = 10 pF ker. 



l: a MF-steget är kopplat på konven

tionellt sätt med MF-transformatorer för 

10,5 Mp/ s. För att förhindra oavsiktlig 

koppling mellan anod- och gallerkrers 
rekommenderas en skärm tvärsöver MF

rörets sockel. 

I andra blandarsteget skall oscillator

frekvensen avstämmas till 10,7 Mp/ s. 

Strömmen genom Rll j usteras till 350 
,/.lA. 

Från andra blandarsteget till detek

torn är mottagaren nästan identisk med 

motsvarande del av den inr 1/ 1951 be

skrivna mottagaren. Den enda skillna

den är, att RC-fi ltret mellan förstärkar

rören förenklat s till vanlig resistans

koppling. Denna förenkling är möjlig 
tack vare det goda selektivitetstillskot

tet, som dubbelsuperarrangemanget ger. 

Verkningssättet för denna del av mot

tagaren är utförligt genomgånget i den 

nyssnämnda tidigare artikeln, varför \'i 

här endast kommer att genomgå trim
ningsförfarandet. 

Någon svårighet med instabilitet i 

andra MF-förstärkaren förefinnes ej, 

trots den höga förstärkningen. Begrän

saren behöver 10 volt för att god f yr

kantvåg skall erhållas. 

LF-DELEN 

Efter detektorn följer ett tonkorrektions

steg med separat kontinuerlig höjning 

och sänkning av bas resp. diskant. (Jfr 

fig. 3) Tonkorrektionsfiltret sänker 20 
dB vid l 000 p/~. Det avslutas med vo

lymkontrollen. Så följer 6SL 7 i vanlig 

fasvändarkopplin g drivande 2 st. 6V6 i 

moltakt. Två utgångstransformatorer 

bilda ett filter uppbyggt enligt de prin

ciper 50111 genomgicks i förf. artikel i 

nr 7/ 1951. 

För att uppnå bästa resultat måste 

fasvändaren va ra väl balanserad. RIO 

och RH anvä ndas härför. Då vanliga 

motstånd inte äro gj orda med tillräck
ligt snäv tolerans, kan man inte räkna 
med att ft\ balans frän början, utan man 

får pröva sig fram genom att shunta 

R~o eller Ru med något lämpligt värde, 
försöksvi s 10 MQ och mäta fasbalan

sen_ Detta skall ske vid låg frekvens Lex_ 

200 p/ s. För att få balans även vid hög 

+300 +270 
________~A~____________~ ~ 

r----~A~_____.. 

1----1--,---

A--+-\' 

E 

+320 -----------,,-,.--, 
+300 ----, 
+270 ---.,.-=:J---t-' 

Fig. 1. Principschema för 

FM-mottagaren. Första blan

d1rröret skall vara 6J6 och 

första ~F-röre t 6BA6. 


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

frekvens (15000 p/ s) shuntas R~1 med MOTKOPPLIl\GE~ 

en kondensator C39 • Denna tillverkas av Mottagaren är dimensionerad för tOll

två push-back.trådar, som tvinnas ihop frekvensområdet 25-15000 p/ s. Detta 

så lång sträcka, ca l cm, att balans er betyder att motkopplingsgraclen, som 

hålles . valts till ca 10, skall vara konstant inom 
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Fig. 2. Det färdigbyggda mottagarechassiet. 

hela detta område för att de goda egen

skaper, som motkopplingen medför, 

skall gälla alla frekvenser inom områ

det. I modellapparaten har någon ten

dens till självsvängning ej visat sig, och 
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Fig. S. FM·mottagarens chassi sett underifrån . 

förstärkaren är Lö. stabil även med be

tydligt hårdare motkoppling. Att öka 

motkopplingsgraden över 10 torde emel

lertid vara att Ekj uta över målet. För att 

få motkopplingsspänningen i rätt fas, 
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måste båda utgångstransformatorerna 

vara anslutna med rätt »polaritet». Det 

enklaste sättet att få rätt fas är att prö

va sig fram. Man får emellertid beakta, 

att vid felaktig polaritet självsvänger 
LF-förstärkaren och ger då högst avse

värd effekt, vilket man bör ta hänsyn 

till med tanke på högtalarnas hål,lba r

het eller ev. grannars nerver. 

HöGTALARNA 


Fig. 6 och 7 visar hur högtalarsystemet 


är uppbyggt. Bashögtalaren är en I S" 

biografhögtalare av Lancings fabrikat. 


Diskanthögtalaren är en 6" högton s

högtalare av Peerless' fabrikat, »Ban

tam HF» monterad i bashöglalarens 

öppning på Eätt ~om framgår av fig. i . 
För att undvika att diskantkonen 

svänger med baskonel1 på grund av luf· 

tens koppling mellan dem, har alla hål 
i diskanthögtalarens korg tätats med 

vanlig kartong. (Detta fram går ej av 

fig.) 
Som baffel har för modellapparater 

använts ett radioskåp med dimensioner

na 120X 80X40 cm. 

~ÄTAGGREGATET 

Nätagg regatet innehåller dels transfor

mator, likriktare SV4 och filter en!. fi g. 
l för den egentliga mottagal'en och dels 

en sä rskild transformator och likriktare 

5 4 och filter för bashöglalarens fält

lindning. Att SV4 valts som likriktarrör 



Amatörerna och S-märkningen 


Enligt vensk lag skall varj e radioapparat el
ler förstärkare, so l är avsedd alt an,lutas till 
belysningsnätet, fi ire nyttjandet vara provad 
och godkänd av Svenska Elektriska Materiel
kontrollans/alten r SE~!KO). Vissa undantag 
från dessa bestämmelser finns det emellertid 
och bl.a. undant "es [rön pro,'ningstv!mget 
mottagare och an ra apparater, avsedda en
bart för batteridrift och apparat er, som an
vändas a,' personer som innehar ~ändarcli
cens. 

Men hur är det lTIed de apparater, motla
gare och förstärk are som bygges och nyttjas 
av amatörer, som inte innehar sändarelicens'? 
Är det så, att en amatör, som själv bv,"' t en 
nätansluten apparat, en kortvågsmo-t~a"gare, 
bandspelare eller grammofonförstärkare, av
sedd att anslutas till näten, skall den inläm
nas till SEMKO för s.k. »S.märkning» innan 
han har laglig rä tt att använda den? 

Den frågan har säkerligen mer än en ama
tör byggare ställt ~ ig. Svaret ges i en intres
sant artikel i Radioteknisk Årsbok 1952, där 

det kon slateras, alt det faktiskt ingenting står 
om denna sak i bestämmelserna men att till
lämpningen av dessa bestämmelser förefaller 
att vara dcn, all sa Iiing e en amatör uteslu
tan.de själv handhar sin apparat och förebyg
ger alt andra personer, som inte iir atl be
trakta som /aclanii.n brukar apparaten, så 
länge tolereras användningen av dylika appa
rater. Men dylika apparater far inte säljas 
eller skänkas bort och vidare är vederbörande 
amatör ansvarig för de skador wm kan upp
stå i samband med nyttjandet av apparaten. 

sa lTlma artikel genomgus de risker för 
personskada och brand som föreligger vid 
nätanslutna apparater och en mängd exempel 
ges på hur skador och brand kan uppstå och 
hur dylika apparater skall utformas för att 
riskerna skall nedbringas till ett minimum. 
Ingen amatörbyggare bör försumma att ta del 
av denna artikel i årsboken som Lö. innehål
ler mycket annat av största intresse för ama
törer, både nybörjare och mera försigkomna. 

En allt annat än uppbygglig syn - en brand
skadad radioapparat. Ungefär 400 sådana 
bränder anmäls varje år till brandförsäkrings
bolagen. Bilden är hämtad ur Radioteknisk 
Ärsbok 1952. 

till radiodeIen beror på att detta har 

fördröjd uppvärmning, varigenom eIek

trolytkondensatorerna besparas den hö
ga spänning, som eljest skulle uppstå 
strax efter apparatens inkoppling. 

TRIMNING 

Trinming bör företagas, sedan appara

ten stått tillslagen ca 1/ 2-limme, så att 
frekvensdriften upphört. 

Först trimmas andra oscillatorn till 
10,7 Mp/ s. Detta kan ske genom avlyss
ning på en vanlig mottagare eller med 
hjälp av grid-dip-meter. Därefter inma

tas en signal pa 200 il 300 kp/s diTekt 
på 2: dra blandarrörets galler, och med 
en rörvoltmeter (eller vanlig voltmeter 
5000 Q/ volt) mäter man spänningar 

på begränsarrörets galler. Denna spän
ning skall ge e flack topp någonstädes 

mellan 200 och 300 kp/ s. Efter denna 
kontroll ställes signalgeneratorn på 10,4 
:l 10,.3, så att samma topp ålcr framlrä

der. Som en extra kontroll av mellan
frekvensen kan man avlyssna denna fre
kvens i en yanlig radio på långvågs

bandet. 
Med den så inslällda signalen trim

mas första lVIF-förstärkaren på vanligt 
sätt. Andra osc illatorfrekvensen får cf
terjnsteras, ty dragning mellan o~cilla

torn och MF-kretsen kan inte undvikas. 
Sedan HF-förstärkarens krets trimmats 
till 92 Mp/s, anslutes antennen, och l:a 
oscillatorns trimmer inställes vid något 
tillfälle då FlVI-stationen är i aktion så 
att programmet kommer in med god 
ljudkvalitet. Härvid är följande att be
akta: Om begränsaren ej, är mättad, ver
kar apparaten som en vanlig AM-mot-

Fig. 6. !-!öglalarsystemet monterat på haffeln. 
T. v. om högtal are n orne filt u-lt·ment ,. n i 
delning-filtret. 

tagare och vid sidstrunning blir den 8å~ 

som sådan även FM-känslig, ehuru be
tydligt störniugskänsligare och med 
mindre god ljudkvalitet. Vid korrekt 
arbetssätt skall begränsarrörets galler 
bli negativt, 5-20 volt, vilket bör kon
trolleras. Mottagningen blir då stör
ningsh·j och karaklerise ras av mycket 

god Ij udkvalitet. 

Fi". 7. !-lögto lu hiigtalaren med anordning för 
ton. pridning har mont erat s koncentriskt i bas
högtalaren " öppning. 
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FÖR SÄNDAREAMATÖRER 

Synpunkter på konstruktion av amatörsändare 
Av C o Hedström, SM5AKQ 

Nedanstående artil(el, som av
handlar de tendenser, som f.n. 
l<an spåras beträffande det kon
strnldiva utförandet av moder
na Ilmatiirsända.re, är baserad 
på ett föredrag hållet i Stocl<
holms Ra.dioldubb. Föredragets 
andra. avsnitt, berörall(le sänd
ning och mottagning av telefoni 
med enkelt sidba.nd och under
trycI<t bärvåg, Iwmmer att in
flyta. i en föl.iande artikel. 

Den första fråga en amatör gör sig, 

då han skall planera sin sändare, är vil
ka frekvensband han har till sitt förfo

gande och vilka av dessa band han skall 

arbeta på. Eftersom amatörsändning är 

en relativt dyrbar hobb y, försöker han 

givetvis att i görligaste mån ubnyttj a 

materielen så långt det tekniskt är möj
ligt. 

Man kan dela upp de tillgängliga 
amatörbanden i tre grupper: a ) fre

kvensbanden under 30 Mp/ s, b) 50 och 

144 Mp/ s-banden och c ) UKV-banden, 

432 Mp/ s och högre. Under 30 Mp/ s 
kan man i huvudsak alllvända lättill

gängliga stalldarddelar; på 50 och 144 
NIp/s finns numera rätt gott om an

vändbara delar, medan för 432 Mp/ s 

och högre fr ekvenser material endast i 

ringa omfattning finnes i sven8<a mark
naden. Här kommer endas,t att behand

las sändare för frekvenser under 30 

Mp/ s - problemen för högre frekven
ser är så speciella, att utrymmet knap
past skulle medge en s en översikt. 

FREKVENSBAND 

Under 27,5 Mp/ s, där Atlantic-City
planen ännu ej satts i kraft, har vi tre 

band, som emellertid, då nyssnämnda 
frekvensfördelningsplan sättes i kraft , 

ökas till fyra. Ta vi banden från lägsta 
frekvens räknat, ha \7ialltså följande : 
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Tab. 1. Frekvenser upplå tna för amatörtrafik. 

Amatörband Mp! s Ton nr (från 3,5 lVI p/ s) \Jot svarande grundtonsområde 

3,5-3,95 l 3,5- - 3,95 

7,0-7,3, (7,0- 7,15 ) 2 3,5-3,65, (3,5-3,575) 

14,0-14,4, (14,0- 14,35) 4 3,5-3,6, (3,5-3,5875) 

(21 ,0-21,45 ) 6 (3,5-3,575 ) 

28,0-29,7 8 3,5- 3,7125 


3,5 M p-bandet: omfattar frekvenser om tillgängliga band. Frekvem grällscr

från 3,5 till 3,95 Mp/ s med en lucka na enligt Atlantic-City-konferensen har 
mellan 3,635 och 3,685 Mp/ s. Huruvida utsatts inom parentes. 

detta band kommer att i fortsättningen Lägsta frekvens inom varje band är 
förbli öppet för amatörerna är f. n. tydligen en heltal smultipel av 3,5 Mp/ s. 
oklart. I fig. l återges amatörbanden schema

7 Mp-bandet: omfattar frekvenser tiskt. Delar man av grundtonsområdet 
från 7,0 till 7,3 Mp/ s. Efter det att vid ca 3,65 Mp/ s och låter styroscilla
Atlantic-City-planen salts i kraft, min torns frekvensområde blott täcka 3,5
skas detta band till 7,0-7,15 Mp/ s till 3,65 Mp/ s kommer man åt samtliga fre
förmån för diverse rundradio- och stör kvensbands CW-delar och de vik.tigaste 
sändare, som ju f. Ö. redan nu gå på telefoni delarna. 
piratfärd ända ned till 7 Mp/s. 

14 Mp-bandet.· Bandet som nu om VFO NöDVÄNDIG 
fattar 14,0-14,4 Mp/ s kommer att Med den nuvarande trängseln på ama
minskas till 14,0- 14,35 Mp/ s efter det törban-den måste en amatör, som vill er 
att Atlantic-City-planen trätt i kraft. hålla åtminstone medelgoda resultat, 

21 Mp-bandet: Som kompens.a:tion kunna variera sin frekvens och kila in 

för inskränkningarna i frekvensområ  sig på en ledi.g kanal eller tona in !'ig 

dena för amatörer upptager Atlantic på motstationens frekvens, så att han 

City-planen ett helt nytt band, 21,0- med hänsyn till sina kamrater på ban

21,45 Mp/s, vars egenskaper torde bli det icke tar upp mera p\.ats än nödväll

va ett mellanting mellan 14- och 28 Mp digt i etern. Detta innebär, att lilan 

bandens. När Atlantic-City-planen trä måste ha en styroscillator med \"ariabd 

der i kraft ligger ännu i vida fältet , 
men det skadar inte att redan nu pla VFO 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 tp/s 

nera för detta band, så att det ej kom
80 m 

mer att ligga för fäfot det första året (I x 3,5 r'lp/s) 
och inbjuda till exploatering av objud  40m 

(2 x3,5 Mp/s ) 

)~ 
)~ 

na gäster. 20m 
(4 x3,5 Mp/528 Mp-bandet: Området 28-29,7 

15m 
Mp/ s är enligt Atlantic-City-pla11en re (6x3,5 Mp/s 

serverat för amatörernas experiment på 10 m 
(8 x3,5 Mp/s) 

detta band. F rekvensgränsema trädde i 
kraft redan den l / l 1949. 	 Fip;. 1. Amatörbanden under 30 Mp/ ,;. Tvär· 

str 'ekade fält = områden, som fall er bort , n är 
I tab. l har sammanställts uppgifter Atlantic-City-pl anen t räder i kraft. 
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frekvens - des frekvenskonstans och 

kalibrering måste vara så pålitliga, att 

man utan risk kan lägga sig mycket nä 
ra bandgränsen och sedan kunna lita 
p att man ej (även oavsiktligt) kom
mer utanför denna_Kristallstyrning kan 
man baTa tänka på, om man ger sig ut i 
luften med den halva kilowatt, 50111 är 
maximalt tillåten effekt och dessutom 
har en mycket effektiv antenn ; ·arm
bågHummet blir inte stOlt för en grabb 
med 10- 15 walt och kristallstyrning ! 

Hur styroscillatorn skall konstrueras 

beror rätt mycket p å den persOlIliga 
smaken, tillgängligt utrymme och sta
ti onens hela la -out och dess detaljer. 
Själva sändaren ,kommer emellertid all

tid att - med utgångspunkt fr ån en 
vro med utspänning på 3,5 Mp/ s 
bestå aven serie dubblar- eller tripplar
steg, som mata ett slutsteg. Slutstege t 
köres alclrig som dubblare för att man 
skall kunna skicka ut så mycket HF i 
antennen som möjligt - r öre n är inga 
billiga lehaker. Även om 10 % ökIlllg 
av effekten inte kommer att märkas på 
rapporterna fd n olika motstati oner , 
lugnar det litel av den strävan efter 
fulländning som väl niislan varje ama
tör hemligt eller öppet odlar. 

FtmEl"KLAD BETJÄNING 

En tendens som under å ren efter kriget 
varit ganska framträdande i fråg,a om 
amatörstationer är, att man så långt 
som möjligt söker förenkla bet j äningen 
av apparaturen till förm ån för trafiken 
- »break-in» och »push-to-talk» är 
omåttligt populära - och numera är 
det inte riktigt så fint alt ha sin panel 
full med rallar och instrumen.t som det 
varit tidigare. Ett led i dess.a strävanden 
är anviindningen av reläer för omkopp
lingarna mellan sändning och mottag

ning. Med reläerna skiftar man anten
nen från siindare till mottagare, kopplar 

till och från slutstegets anodspänning 
och ,kopplar in en monitor. Ja det är 
klart, att man kan fillna på ett flertal 
ytter ligare användningar för reläer, 
men de lIiimnda är väl mest typiska. 
Alla reläer manövreras sedan med en 
enda strömbrytare, som man försöker 
p'acera intill nyc:keln eller mikrofonen. 

Men användningen av reläer är icke 
den enda och ej heller den mest intres
santa utvecklingen av amatörte'kniken . . 
Numera kan man i många fall finna 
sändare, som en.({ast har tre huvud

inställningsorgan, VFO-ratten, bandom
kopplaren och sluts.tegets avstämnings
kondensator. Vid trafik behöve r, sedan 

man valt band, elldast VFO och slutsteg 
avstämmas vid måttliga exkursioner 

från den ur~prun gli ga frekvensen, vil
ket i hög grad ökar chanserna för napp 
på ett anrop. Dc"sutom tillåter denna 
metod en smidig och lättlärd trafikme
tod s dan kontakt upprättats. 

BREDBANDSKOPPLARE 

Hur bn man då komma ifrå n med så 
få primära r atlar? J a för det första ,kan 
man i s tället för alt använ{\a enkla av
stämningskret;: ar mellan frekvensdubb

larstegen sälta in s. 'ko bredballdskopp
lare. Bredbanclskopplare är endast ett 
annat namn på en gammal b kan t 
bandfiltret, som vi alla känner till i mel
lanfrekvell sen på våra mottagare_ Det 

nya är väl närmast, att det användes 
på höga frehenser och för relativt sto

ra bandbredder - amerikanska amatö
rer har med framgång använt bandfiI
ter med ett passband frå n 3,5 till 4 
Mp/s, dvs. 12 % drygt av högsta över
förda frekvens. 

Blockschemat för vår amatörsändare 

är alltså därmed klar. Se fig. 2. VFO: n 
kopplas till fö rsta dubblaren, som för 

körning på 3,5 Mp/ s också kan köras 
r.ak t igenom, via en första bredbands 
kopplare. För att kUBna köra rakt ige
nom på detta rör utan neutralisering 
måste vi ha en pentod eller tetrod . Ord
nar vi dessutom så, alt skärmgaller
spänningen till detta rör kan varieras 

med en ratt, har vi e.n enkel och effek
tiv möjli ghet att variera styrningen på 
slutröret, så .att de nna kan ställas in på 
det värde, som ger oss maximal effekt i 
antennen , oavsett om det gäller CW 
eller fon i. 

Anodhetsen på delta första dubblar
rör utgöres av en ny bredbandskoppla
re. För att utnyttj,a rören vill ma.n gä r
na komma åt så m ånga band som möj
ligt med varj e dubblarsteg. Med band
omkopplaren ordnar mall nu så, att an
ti ngen bredbaudskopplare för 3,5- 'l 
Mp/ s inkopplas mellan anoden och slut

rörets galler eller att endera av tvil 
bredbandskopplare för 7 eller 10,5 
Mp/ s inkopplas. Från någon av des: a 
matas högfrekven_en in på nästa dubb
lare, som alltså kan ge output på 14 
eller 21 Mp/ s. Skall slutligen 23 ]VIp / s
bandet täckas, tas 14. Mp/ s-spänningen 

ut till ytterligare en dubblare i v;rs 
anodkrets vår sista bredbanclskoppJ,are 
sitter. De bå{\a sista stegen skall stän
digt gå som fr ekvensd ubblare och man 
kan alltså ha trioder, varvid neutrali 
sering ej behövs. Tar man sedan Cll 

dubbeltriod, som kan g,e en del effekt 

t. ex. 6N7, kommer man mldan med en
dast .två rör i frehe.nsdubblarkedjan 
och har ändå output på samtliga band 
utan alt dubbla. i slutsteget. 

Fig. 2. Blockschema för dubblarstegen i ama
törsändare, avsedd för amatörbanden under 
30 Mp/ ". 

VFO 
nllantenn
avs!ömnings
enhet 
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BREDBANnSKOPPLAR~AS 

IWNSTRUUTION 

Konstruktionen av bredbandskopplarna 

kan vara ett rätt ,tidsödande arbete. En 

hel del besvärligheter kan man dock 

från början konlIna undan genom 

att iakttaga en del enHa regler. De 

m lLnga faktorer, som påverkar överfö

ringskarakteristiken hos ett bandfilter, 

kan annars lätt komma en att ge upp 

försöket, innan resultatet är fullgott. 

Den första regeln äT, att man skallar

beta med minsta möjliga kapacitans i 
de båda avstämda kretsarna på varje 

filter. Uppskattningsvis gäller att ca 30 

till 40 pF är det mesta man kan ha. Den 

enda kapacitans som inkopplas är då en 

trimmer över varder·a lindningen. Se

dan behöver man icke - och skall icke 

- ha extremt högt Q-värde i de olika 

avstämningskretsarna. Linda kopplarna 

på pertinaxrör med relativt klen tråd 

det ger fuUt tillräckligt Q-värde! 

Sedan ma,n med hjälp av en grid-dip

meter ställt in varvtalen på Epolarna, 

fixeras dessa så, ,att man inte oavsikt

ligt rubbar den induktans, som man 

funnit vara liimplig för att ge resonans 

mitt i passbandet med en lagom stor del 

av trimkapacitansen tagen i anspråk. 

Sedan återstår att justera kopplingen 

mellan lindningarna så, att passbandet 

blir det man behöver, icke blott för det 
aktueIla bandet utan ocbä för driv,ning 

av dubblaren till närmast högre band. 

Kopplingen justerar man så att galler

strömmen i efterfölj ande steg blir prak

tiskt taget konstant över det önskade 

området men faller ganska snabbt utan

för detta. Ett exempel på gallerströms

variati01lerna vid olika kopplingsgrad 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

O 
15 Mp/s 

Fig. 3. Frekven,;kurvor för bredbandkopplare 
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för en bredbandskopplare visas i fig 3. 
De flesta slutrör har större galler

katodkapacitans än de rör, som anv~in

des som dubblare, och man måste vid 

omkopplingarna se till, att tvärs över 

gallren på dubblarstegen inkopplas en 
trimkapacitans, som kompenserar för 

kapacitansändringen från slutrörsgall

ret. r'nj usteringen skall aUtså ske med 

slutröret kopplat till bredbandskoppla
rens sista krets. Sedan kopplingsgraden 

inställts tillfredsställande, kopplar man 

allts å om till dubblarsteget och varierar 

trimkapacitansen över dess galler, så 
att EJamma gallerströmskurva fås vid 

variation av frekvensen. Hela justerin

gen underlättas mycket, om man konse

kvent ritar upp kurvor över gallerström 

som funktion av frekvensen liknande 

den i fig. 3. 

SLUTSTEGET 

Ja, så skulle vi vara färdiga att titta ett 

ögonblick på slutröret. Hela det före

gående resonemanget förutsätter, att 

detta sk,all var·a en pentod med måttliga 
krav på styreffekt. (I detta samman

hang må påpekas, att som en amatör
stations effekt i allmänhet räknas input

effekten, dvs. den effekt som tillföres 

från anodspäl1'ningskällan; detta eme

dan denna effekt lätt kan uppmätas med 

en enkel ström- och spänningsmätning. ) 

Håller man sig :alltså till rör med mått

liga krav på styreffekt, kommer man 
upp till högst cirka 100 il 150 watts in

effekt på slutsteget. Vill man ha större 

effekt islutsteget, får man tillgrip-a ett 

mellansteg, som ka'n leverera den ytter

ligare styreffekt, som erfordras. Två 

skäl talar emellertid för att endast ta ut 

den effekt, man k'an få aven eller två 
rör sådana som 807 i slutstege.t. Det 

första skälet är, att sluts teg et blir enk

lare och det andra är, ,att man inte be

höver arbeta med särskilt hög spänning 

på detta steg. Kommer man upp i 250 

till 500 watts-klassen på slutsteget, kos

ta r ntitaggregatet minst lika mycket 

som sändaren i öv r igt, och man riske
rar dessutom mycket mera med l 500 

eller 2 000 volt på anoderna än med 

750. Med 75 till 150 watts ineffekt kan 

I4·Z8Mpjs 

I Va 

C 3,5-7 Mpi s 

L2 

Fig. 'l 1\Iultipelresonan,krets i Elutsteg. 

Q 

Fig. 5. Ekvivalenta schemor för multipelreso
nanskrets. a) Vid kretsens lägre re"onansfre
kvens; inverkan av L, kan då försummas. 
b) Vid kretsens högre resonansfrekvens ; in
verkan av L kan cl J fÖrwmmas. 

C~HI.iP!S 
L2 

Fig. 6. 1\I ultipelresonanskrets i mottaktkopplat 
slutsteg. 

Fig. 7. <\drnittan skurvor {ör multipelresonans
kr ets enligt fig;. S, 
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man dessutom räkna med precis lika 
goda resultat som med 500 walt, förut
satt dock att man använder en vettig 
antenn_ Det problemet skall vi emeller
tid inte beröra i detta ~,ammanhang. 

~IULTIPELRESO:\1ANSKRETSAR 

750 volt är emellertid också en respek
tabel spänning ur beröringsfarans syn
punkt. Alltså letar man efter ett eller 
annat sätt ,att slippa riskera att stoppa 
in händerna i slutsteget för spolbyte 
cller dylikt Naturligtvis kan man ha 
vanlig balldomkopplare även här. Men 
omkoppl.aren, som ·duger i dubblarste
gen, stoppar kanske inte för den högre 
spänningen i slutsteget. Alltså en ny 
omkopplare eller vad? Här kommer en 
annan rätt elegant lösning i åtanke, 
nämligen mllltipelresonanskretEar. Den
na löming är ganska ny, några få år 
endast, men enEgt mitt förmenande en 
av de bästa, som kan tänkas ur ·amatÖr
synpunkt! 

Hur ser då en multipelresonans
krets ut? Fig 4 visar hur relativt enkel 
den kan vara. Den enda komplikationen 
i j ämförelse med en vanlig tankkrets är, 
att en tvåsektioners kondensator måste 
,användas, men i jämförelse med en 
komplicerad omkopplare eller en hel 
sats utbytbara spolar kommer man än
då bilEgt undan ! I fig . .3 a) ser vi, hur 
kretsen uppför sig, då den tillföres en 
låg frekvens, dess lägre resonansfre
kvens. Spolen L2 kommer att verka en
dast som en lång ledning till den ena 
av sektionerna i avstämningskondensa

torn. De båda halvorna komma sålunda 
att effektivt ligga parallellkopplade på 
3,5 Mp/s. För retsens högre resonans
hekvens kommer det ekvivalenta sche
mat att se ut som i fig. 5 b). Här är det 
i ,stället den med L! betecknade spolen, 
som kommer att försvinna ur bilden, 
den verkar på denna frekvens närmast 
som en HF-drosseL På frekvenser mel
lan des;;a extrem värden är förhåLlan
dena avsevärt mera komplicerade, men 

En uttömmande redogörehe för multipel
resonanskretsarna~ teori återfinnes i Radio
tekni&k än,bok 1952, s. 103. 

resultatet blir i alla fall, att vi kan er
hålla parallellresonans för två frekven
ser med samma krets. För mottaktkopp
ling ser motwarande Echcma ut som vi
sas i fig. 6. Av fig. framgår att spolar
na L3a och L3~ skall koppla magnetiskt 
till varandra. :Mellan dessa ligger kopp
lingsspolen L4 • 

OMSORGSFULL DIlWENSIONERING 

En krets med så många attraktiva egen
skaper måste naturligtvis ha en del 
nackdelar också. En nackdel -- om 
man nu kan säga att det är någon stör
re nackdel -- är, ,att man måste <.limen
si onera kretsen med förstånd. Man mås
te sålunda se till att man inte far re
sonans på både 3,5 och 14 Mp/s vid 
samma instiillning .av vridkondema· 
torn; då skickar man j u ut en överton, 
som i styrka är jämförbar med den 
önskade signalen på 3,5 Mp/ . 

Analyseras kopplingen matematiskt, 
får man -- under förutsäHnixlg att de 
båda avstämningskapacitanserna är ab
solut lika -- ett förlopp hos kretsens 
admittans som skisserats i fig. 7. N u är 
ju som vi vet -- alldör väl -- verklig
heten aldrig helt överens!'tämmande 
med teorin, och det troEgaste är, att 
kapacitansema -- med hämyn till rö
rets utgångskapacitans och divers'e strö
'kapacitanser -- icke är lika stora, och 
då kan resonansfrekvenserna mycket 
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\,äl komma i ett harmoniskt förhållan
de till varandra, även om noggranna 
beräkningar visat motsatsen. 

Vidare visar teorin, att det finns en 
oändlighetspunkt admittanskurvan, 
dvs. en se rieresonans mitt emellan våra 
önskade parallellresonanser. Hur skaH 
man då dimensionera sin krets för att 
gå klar mellan Scylla och Carybdis'? 
Ytterligare teori visar, att förhållandet 
mellan indul-..-tanserna hos L1 och L3 är 
den storhet, som utgör nyckeLl till pro
blemet. Fig. 8 visar, alt relativa .avstån
det mellan de båda parallell resonans
frekvenserna och serieresonansen är 
ganska konstant, om i'lldllktansema för
hålla sig till vara'ndra som 1/3 resp. 
3/ 1. Inom desE<l gränser har man golt 
utrymme mellan serie och paraHellreso
nanser. Vidare kan man räkna ut att 
det lägsta värdet på förhållandet mellan 
den högre och den lägre resona'nvfre
kvenscn är ca 2,42, oavsett hur man di
mensionerar induktansema. För att tä~
k,a största möjliga frekvensområde kon
tinuerligt måste vi av praktiska skäl 
hålla oss till ett förhållande mellan in
duktalIserna på mellan 2 och 3. Med en 
vridkondensator, som har ett kapaci
tansförhållande på l: 10, kan man då 
erhålla ett frekvensförhållande på unge
fär detsamma, dvs. l: 10, dler ock, å 
kan man ordna två band, vars gränser 
icke överlappa. 

L/ La 
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Fig. 8. Förh1l.11anuel mellan parallelIr w nansfrekvenserna fl'! resp. f{J2 och se ri ereso· 
nall~irekven sen f för en multipeJresona nskrels C' nligt fig. 5 wm funktion av förhals 
landet L / La' 
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Nu är det naturligtvis fördelaktigl, 

att inställningen är så lite kritisk som 

möjligt, och då bör vridkondensatorns 

\'ariation endast täcka ett område på 
ungefär 1: 5 i kapacitans räknat eller 

l: 2,2 i frekvens räknat. Sedan väljer 
man förhållandet mellan induktallserna 

:jå, att lägsta frekvens för den högre re

sonansen blir meHan 3,5 och 4 gånger 

så hög ;;om den lägre reSOlla'l15enS lägsta 

frekvens. Detta betyder, att vi kommer 

att få en ungefärlig fördelning av de 
ulika resonansfrekven3erna som fig_ 9 

o 
~. 

l'i~. 9. Förd elning av rcsonansfrekvcn,crna 
för en multipelresonanskrets d imensionerad 
för anviindning i en amatörsändare. Se texten. 

visar. Observera , att pilarna, som mot

5yara frekvenserna 17,5 och 24,5 Mp/s, 

dvs. 5:e resp. 7:e övertonerna. De55a 
anodslrömsminima är dock g,a'nska sv.a

ga, och har man en gång ordentligt 

märkt upp sin anodavstämningsnatt, be

höver man inte frukta aH hamna fel på 
grund av dessa övertonsresonanser. 

För den som är intresser,ad kan reso

nansfonnlerna för multipelresonans

krelsarna anges. Betecknas den högre 
resonansfrek vemcn med fpl och den 

lägre med fp2 gäller formelparet : 

TillS för UliV-amat.örer: 

Justera antennkopplingen rätt! 

Gränsen för en radiomottagares känslighet 

för svaga signaler be;;tämmes till väsentlig del 

av det brus som tillföres högtalare eller hör

telefoner. Vid frekvenser under 20 iI 25 Mp!s 
överväger det brus :;om uppfångas av mottag

ningsantennen över det i apparaten alstrade 

bruset. Vid högre frekvenser blir bruse t från 

mOlIagarens egna kre tsa r allt mera domine

rande. 
l en välkonstruerad mottagare för UKV är 

de huvudsakliga bruskällorna två, antennbru

set och det brus wm alstras av första Töret. 

Antennbrusct kan man ej påverka. Dän:nlOt 

kan man visa alt bru,faktorn blir lägst (rh s, 

JJJ<t) då antennbruol'l och rörbruset äro lika. 
För att ,; tiilla in antennkopplingen sa alt det· 

ta blir fallet, kan pn mycket rnkel ml:fod an

vänd , ,; . ])en till [(' .'onans a"tämda gal1rr

kretsen på ingån gs röret koru'lutes till kall)· 

den, och den ändring i brw'f:t som förorsa ka.~ 

härav uppmätes, ev. med vanlig outPlllll lc'lcr 

eller växels trömsvollml' ter över lågfrt'kven,ut

gången. Resonansen kan kontrolleras genom 

krets iantennfiltret, vi-Iket a'nnars vore 

rätt frestande. Men det är nog bättre 

att ta till de gamla hederliga metoder
na, som - om man kombinerar det he

Ia med en eller två omkopplare "å att 
spolbyte blir överflödigt - ändå ger 

en effektiv undertryckning av icke ön
skade frekvenser. Än så länge har vi j u 

inte fått igång någon television här i 

landet, och då den -dagen kommer, får 

vi ett annat problem, nämligen att und-

f/il = (1 + 2L 1/ L3+ yl+ (2LdL3) ~) !8JT2LIC 

fp~= (1+2L j L3-y'l + (2Ll/L3)~) / 8JT2LIC 

Här är C k,apacitansen hos den ella av 

\Tidkondensatorns sektioner plus den 

till 10 a 15 pF uppskattade nolIkapaci
tansen i kretsen som helhet. 

Därmed har vi till ve rk,at vårt slut

steg, och det återstår endast att få ut 
strömmen i antennen på lämpligt sält. Pil. 
grund av amatörbestämmelsernas krav 

på frihet från övertoner (åtminstone i 
görligaste mån), bör man nog avråda 
från ,användning av multipelre80nans

vika störningar på televisionskanalema. 

Amerikanarna är välsignade med såda

na svårigheter sedan krigsslutet, vilket 
nogsamt märks i der,as amatörtidskrif

ter. Men för vår del blir det en annan 

historia, som Kipling säger. 

\
o 
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att iaktta brusl11aximulll vid avstänming. 

vidstående tabell kan sedan mottagarens brus· 

faktor uppskattas. En dålig mottagare ger en 

brusändring av 3 dB 0,4:s i spänning räk

nat) mcedan en god mottagarc ger större änd· 

ringar (se tabellen!). 

Brusiindring E/./ekt·förhåll. 

dB Spänning 


3 1,4 100 

3 lj~ 1,5 10 

4 1,6 5 

5 1,75 3 

6 2,0 2 


Metoden lämpar sig givetvis ej 

Brusfaktor 

dB 


20 


10 

7 


5 

3 


för gall er

jordade ingångssteg och ge r mindre säkra 

värd en för de fall alt ingå ngskrctse n är an

sluten till blandarrörcts galler. För jus tering 

av kl skodkopplade ingå llgsstcg är den ut

märkt. nästa brusfaktor erh ålles , då antennen 

tappas direkt på avstämnin gsspolen. 

AKQ 

Fördubblad blandnings

branthet 

En nyligen publicerad artikel i Electronics 

(jan. -52) behandlar en en intreosant blandar

koppling, som ger en fördubbling av bland

ningsfön;tärkningen utan ökning av blanda

rens ekvivalenta bru resistans. Av fig. fram· 
går, att ,ignal ;;pännin ge n på konventionellt 

Rutt tillföres styrgallret i en pClltod, vars su

pressorgaller mata", med oscillatorspänning. 

Alternati vt kan supres~orgallret och anoden i 

T 

fs 

denna pentod användas som 

Utförda mätningar visa en 

bl:mdning;;förstärkningen och 

aven speciell rörtyp fås upp 

lokalosciUator. 

fördubbling av 

vid användning 

till 30 Oio be

sparing i anod "tröm. Till dessa (örddar pa

s täs des"utom komma minskad oscillatorstrill 
ning. Kopplingen kan appliceras såväl för 

m "lIanvå g som för kotlvågsmottagning men 

lämpar .~ ig mindre väl för AVe-reglering. 
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TV-mott.a.garen _. . Forts. fr. sid. 21. 

Kopplingen har bl.a. följande förde
lar: 

1. Enkel ingångskrets 

2. Goda bruscgenskaper 

3. U ngefär samma stegförstärkning 
på olika kanaler. 


Bland nackdelarna märkes: 


1. Komplicerad kanalomkoppling 

2. Risk för stark oscillatorutstrålning 

Ungefärliga data för denna enhet 

återfinnes i tab. 7. Härav framgår, att 

förstärkningen är god och att ett brus

förhållande på ungefär 4 motsvarande 

ungefär 20 fiV, brus i antennen är att 
vänta. 

På motsvarande sätt som vid tidigare 

genomgångna 3vstämningsenheter med 

pentoder som högfrekvensrör kunna 

brusegenskaperna ytterligare förbättras 

genom att i ingångskretEen inlägga en 

resonan-skrets. Detta är möjligt då 6J6 
såsom push-pull högfrekvensförstärkare 

har hög inresistans (R;n:::::10 000 Q vid 

150 Mp/ s). I avstämningsenheter av 

denna typ tillverkade av ReA har emel

lertid en sådan avstiimd krets ej införts. 

En fördubbling av totala förstärkningen 

och ett brusförhållande = 2 motsvaran

de en ekvivalent brusspänning i anten

nen om ca 10 fl V bör kunna rea!iseras. 

Fig. 36. Ant ennförstärkare till TV-motta p;arc 
för förstärkning aven enda TV ·kanal. N.:- . 
dent visa' själva förstärkarsteget m ed ror 
6J6. Tilkerkare är LaPoillle·Plascamold Corp. 

Fig. 37. Riktantenn_ med tillhörande antenn 
förstärkare till TV ·mott·agare, ullverkad av 
LaPointe·Plascamold Corp. Anläggninp;en är 
lämpad för mottagningsplatser med speciellt 
svåra mottagn ingsförhållanden, låg fältstyrka 
och/eller hög störningsnivå. 

ANTENNFÖRSTÄRKARE 

På platser, där fältstyrkan från den 

mottagna stationen är låg, förbättras 

resultatet i första hand med en god rikt

antenn. I en sådan av normal storlek er

hålles relativt den eJlkla dipolen 2 iL 3 
ggr högre inducerad spänning. Om den

na antenn sedan är ansluten till en mot

tagare (via en kort och relativt förlust· 

fri matarledning), som ur brussynpunkt 

har de allra bästa egenskaper och vars 

känslighet är hög, kan knappast merfl 

göras för att förbättra mottagningen. 

Är däremot TV-apparatens brus· och/ 

eller känslighetsegenskaper medelmåtti

ga, kan det däremot vara motiverat att 

mellan antenn och mottagare inlägga en 

antennförstärkare. En dylik kan "ara 

avsedd för först~irk ning på en enda el

ler flera TV·kanaler och består vanligen 

aven avstämd ingångskrets, högfre

hensrör och avstämd UtgUllgSkret5. 

FÖf3tärknil1)!en kan vara 4 iL 8 ggr och 

hrusförhållandet 2 iL 4. I fig. 36 viEas en 

an tennförstärkare fö r mottagning av en 

fast inställbar kanaL Enheten känne

tecknas av hög förstärkning och goda 

hrusegenskaper, då högfrekv'nsröret är 

6J6 i push-pull koppling. Är störnings

nIvan på mottagningsplatsen mycket 

ho"" eller matarl(·~ dnin aens längd ovan-o o 

Il' (Y t stor inläoo-es antennförstärkarcn ., ,. DO 

lämpligen i omedelbar närhet av anten 

nen (j fr fi g. 37). 
( Fnrl .\.) 

VArIl lä8are li,l' välkomna med bldraC' 
onder denna rubrlk: knepig'B kopplingar 
och miitmetoder, Iiittlllverkade detaljer, 
enkla och effektiva hJälpm~del för ser
vIce och felsökninJ:' etc. VarJe Infört bI
drag honoreras med kr. 6:-. 

NYTT KNEP MED SKRUVM~JSELN 

Man tar lite vax på skruvmejseln och trycker 
sedan på sk ruven, varefter man kan sätta fa Et 
skru ven på de mest svårå tkomliga s tällen. 

l> Vaxgubbell» 

SKYDD FÖR ACORNRöR 

För alt skydda spetsen på ett acornrör mon· 


terar man en plåt på rörhållarcn. Bockas en
ligt skiss. 

Oskar 

IWRTVAGSDROSSEL 

En kortvågsdrossel med små Jimcnsioncr bn 
tillverkas på följande sätt: 

Av ett stycke styv kartong klipper man ur 
ett antal skivor med 15 nun:s diameter , stic· 
ker hål i mitten på dem och träder upp dem 
på e tt stift av hårt trä med 3 mm:s diameter, 

2mm 1/8" 

1/6~1I@IIH!f=13" I"" 

där de fästas med snabbtorkande hobbykJis tcL 

För att minska kapacitanserna mellan llär· 
liggand c sektioner lindar man endast varan· 
nan sek tion full. 

På ända rna av trästiftet kan man sätta 1/ 8" 
muttrar för fa 5ltiä ttningen. 

E.J. 

TON!{ORR~KTION VID GALLlmLII{

RmTNING 


Det finn , kanske en och annan som fortfa· 

rande använJ er gallerlikrikl.ning. Därvid bli 


som bekant dc högsta frekven cma under

Lryckta. Musiken klingar betydli gt bättre om 

man i stället för en enkel gallerläcka alll·än· 

der den kombination , som "isas i fig . och \"ar;; 

impedan s minskas "id höga frekvenser. 


De angivna värdena äro ungefärliga och 
kunna anpa ---s u,; d ter var;; och P il S ~lllak 
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Bra handbok i bekvämt fickformat 

En sändning HCA databöcker 

195:2 RCA Refel'ence Book - just 

inkommen. Häri finnas upptagna 

alla moderna amerikanska mot

tagal'l'ör samt en s. k. Quick 

Selection Guide över sändarrör, 

likl'iktarrör, ka toc1strålerör, foto

celler) specialrör samt diverse an

dra tabeller av intresse för ser· 

vicemän och amatörer. 

Pris kr. 2: 50 mot postförskott. 

JOHAN LAGERCRANTZ 
Värtavägen 57 Stockholm 

Tel. 613308 610891 61 7128 

\ 

----+---1 T 

l;amt efter övriga faktorer som puverka klang· 
färgen. 

E. J.. 

MARKNING AV UTTAG O. DYL. 

Även vid experiment bör man se till att uttag 
och manöverdon blir ordentligt märkta med 
beteckningar som: »Högtalarc», »JYIikrofon», 
»TiIl», »Från» etc. Ett sätt att få snygga små 
skyltar, som fäster även på en blank plåtyta, 
är följande: Man skriver orden med skriv
maskin på ett papper och klipper ut dem i 
fonn av ömala remsor. De fästas sedan på sin 
plats pil chassiplåten med bitar aven själv. 

häftande genomskinlig plastremsa, som är bre· 
dare än pappersremsorna. S dana skyltar kan 
lätt avlägsnas igen utan att efterlämna några 
märken. 

( Svelin) 

Under rubrIken Rndlolndnotrlno ny
heter införes uppgifter från tillverkare 
och lmportörf'r om nyh.,ter. 80m aT 

töretftlrea Introducera. pi marknaden. 

BANDSPELARE FRÅN WEBSTER 

Firma Sonoprodukter, Stockholm, har över· 
sänt data för en bandspelare »Web·Cor» från 
W ebster. För de flesta är väl Webster·fabri· 

ken känd för sina trådspelare, som nått en 
hög grad av fullkomning inte minst ifråga om 
det mekaniska utförandet. 

I I ikhd med sin föregångare , trådspelaren, 

är den nya bandspelaren frän Webster i me· 
kaniskt hänseende en utomordentligt sinnrik 
och välbalanserad konstruktion. Apparaten 

kan drivas med tre hastigheter i båda rikt
ningarna, 3.3/ 4" resp. 71/ 2" per sekund samt 
snabbspolning. Inspelning och at ergivning kan 
ske i båda riktningarna och på dubbelspår. 

Två inspelningshuvuden finns, två motorer och 
vidare automatiskt stopp i båda riktningarna. 
I apparaten ingar en 6·rörs förstärkare och 
en 15 cm högtalare. Speltiden är 2 timmar 

med 7" spel band. 

AKUSTISK LINS 

Ad. Auriema, lne ., New York, har introduce· 
rat på amerikanska marknaden en s.k. »akus
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(iERMANIUMDIODER 

Kristalldioder av General Electrics välkända tillverkning förena högsta 

elektriska stabilitet med mekanisk oömhet. 

• Svetsat kontaktstift av platina-ruthenium • Självläkande 

• Gjutet, värmesäkert plasthölje, termiskt slutet • Lång livslängd 

iTMA 
G·I 

PEU <ONlIN MIN. fORWARD MAX INV. AV flU lum 

CATEGORY OIIIG· 
IYP[ 

INVIRII om. INV. (UIR[NI IMAI WRRlN 1(@al RI(IIfIlO R((IlmO WRRENI lin 
NAIION VOllAGI VOllAGI Al +IV Al lOV WiRE/U IMAI WRR[NI (MAI (MAI 

l N48 G5 85 70 4.0 833 50 150 400 A 

GENERAL l N51 G5C 50 40 2.5 1667 25 100 300 A 

PURPOSE I N52 G5D 85 70 4.0 150 50 150 400 A 

I N63 G5E 125 100 4.0 50 50 150 400 A 

l N75 G5M 125 100 2.5 50 50 150 400 A 

TV l N64 G5F 20 M in. dc (Uffen! in 44 mc rect if,er-1OO@c A 

I N65 G5G 85 70 2.5 200 50 150 400 A 

JAN I N69 G5K 75 60 5.0 850 40 125 400 A 

l N70 G5l 125 100 3.0 410 30 90 350 A 

VHF G6 15 Min. Rect. El!. ot 100 mc ond 2 v )igno!-60X A 

l N72 G7 +3db max. noise factor ove r 1N21 B in ( 25 75 

G7A 500 mc mixer CKl 25 75 A 

G78 175% min. reet. eff. 01 100 mc for detector ( 
25 75 B 

UHF G7C 25 75 A 

G7D 5 l Tested for shorpness of break E-I chor. for ( 25 75 B 

G7E 5 freq. multiplier 25 75 A 

G7F ~ 60<fo min. feet. eff. ot 100 mc for detector ( 
25 75 B 

G7G 5 25 75 A 

MATCHED 
G8 85 70 4.0 833 50 150 400 A 

PAIRS 
G8A 85 70 4.0 150 50 150 400 A 

Note (1) 
G88 125 100 4.0 50 50 150 400 A 

G8C 125 100 2.5 50 50 150 400 A 

QUA'DS IN73 G9 75 Not. (21 50@ -10. 22.5 60 100 D 

IN74 G9A 75 Not. (31 50@-10. 22.5 60 100 D 

TRANSISTORS Gli lMax . RMS emiller signol level-.3\/'; max. DC emiUer current-.5 mo; C 

Note (4) GliA Max . DC colledor current-2 .0 mo; power gain '7 lo 21, db; pawer output 25 mw C 

(1) Matche<l at + 1 v so thot current through higher re (3) Con,is" 01 4 bolonced diade,. With 15 mo lorward 

sis'once unit is within lO%. ollower re,istonce unit . current; the voltoge drop of eoch diade is 1.2v min. 

(2) Consis" 01 4 bolonced diades. With 15 mo lorword ond 1.Sv mOA_, all diade, are within 0.2v 01 eoch 

current; the voltoge drop 01 eoch diade is 1.3v min. other, ond voltoge drop 010 pair i, 0.1 v 01 eoch other. 

ond 1.7v mo A_, 011 diades are within 0 . 1 volt 01 eoch (4) Additionol tes' over GlI for negative resistance of 

other, and voltage drop 010 pair i, 0 .03 volts 01 eoch base curren' vs. base voltoge chorocteristic for .rigger 

other. circuit operation. 

A 

GENERAL. ELECTRIC 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRÅDLÖS TELEGRAFI 

Tel. 232005 S T O C K H O L M 32 232005 



tisk lins». Denna är nv edd at t appliceras på 

högtalarsystem fur återgivn ing av höga toner. 

Enligt uppgift ger linsen en jämn fördelning 

av ljudvågorna över ht>la d~ t höga frehen~· 

omr'tdc t inom en rYllldvinkel a,' ca 90°. Prin· 

cipen är liknand e d~n för en optisk lins, och 

ljudabsorpt ionen lär va ra obetydlig. 

130KRECENSIONER
SKARV- OCH ANSLUTNINGSDON 
FÖR KOAXIALKABLAR 

Verdens Radio l-laandbogen for lyt
Transradio, London , har nyligen börjat till· tere (1952 års upplaga). Utgiven 
verka en se rie skarv. och anslutnin gsdon för av O Lund Johansen. I kommi$sion, 

Berl in gske Forlag. Köpenhamn 
1951. 120 sid. 

Verdens Radiorör l-laandbogen. U t
given a" O Lund Johansen. I kom· 
miss ion. Berlingske Forlag. Köpen· 
hamn 1951. 114 sid. 

Ad. A uriema l ne., i USA. Avstämningsenheten Redaktö r O Lund Joh ansen, som är redaktör 

~r försedd med tIl'ckknappsavstämning, och för den danska tidskriften Populrer Rad io, 

hela mekanismen, som upptar ett u trymme <iV har under en följd av å r givit ut handböckr r 

endast ca lO X 10 X ? cm, lär ha dragit en verk· i radiotekniska ämnen. Verden s Radiohand· 

tygskostnad på omkring 100000 dollar. Av. bogen va rs första upplaga kom ut 1949 är 

stämningsenheten är komple tt med spolar och väl den som är mest känd, denna bok har ju 

trimrar för rundrad ioområdet från 535-1605 också gått ut i stora upplagor över hela värl

kp /s , innehåller j ämväl ett MF·steg och två den och har blivit li vl igt uppskattad av DX· 

MF·transformatorer, varfö r det för en kom· lyssnare och a ndra, som vill ha uttömmande 

plett b ilradiomottaga re endast fordras ytter uppg ifte r om pra ktisk t tage t vi lken rundra· 

l iga re ett d etektors teg. LF· och slut steg. På diostation som helst runt klotet. 1952 års upp

g rund av den omsorgsfulla mekaniska kon· laga har nu utkommit, och man har endad 

st ruktionen lär stabil ite ten vaIa mycket god , att konstatera , a tl den är lika uttömmande 

och h-ekvensdriften på lå ng sikt är av s torleks· som sina föregångare. 

ordning"n 3 kr/ ~ . Red. Lund Johanse n kommer samtidigt ut 

\ 

o 

SI(iNALLAMPHALLARE för stark· och svagström 
F ör varje iindamii.! inom elektrotekn iken kunna d 

erbjuda en liiUlplig lamphil ll a re. Figurerna v isa r
Standardtyp. 

Giin.t\"cllam. 2:11111ll 

Fron tka ppa lliam. 
 endas t nugra p rov V,1 de milnga olika typerna. Till utskjutantle 
37 mm. so nl g ör 
Inby g-gnadsdjup nu.mnda lampIlulIare kan levere ras lä Ulpliga lamp

,[ed 
11n8, 
lamplju se t viiI 

(;:3 mm. :--y nligt äve n fnl ll 
typer och linser i önslw.c1 fiir;!: grön, r öd eller gul. t-ö i rlan, t. Ö. 

koaxialkablar. Bilden vi,ar två typi:: ka skarv· 

don i den nya serien. 

AVSTÄMNINGSENHET FÖR BIL
RADIOMOTTAGARE 

En permeabilitct.avstärnd avs tämningsenhet 

för bilradiomottagare har introducerats av 

Samma !"OIU "I_an 
(hlrd m e n Hwtl 
stö r re (l'o ll tknppa 
4;3 mm . 

l ,amlllul llul' L- lIlC.. 1 l l 

p Ul'sli ns[a tt Il i ng-, 

,tandard . 

Dc· n n" lump · 
h,tllarc iiI' a"
öedd diir stör
re lju s kraft 
fordras . Giiog 

11 : Jlart> n öl' Rofit  (ltam . 34 111m. 
rl \ 1I 1all1 l1 or med .l!'ro ntkappnn~ 
!; l'l'ilm l, k vln tl u . 	 dian!. 45 mlll. 

"f nby g g- nad , 
dj"p GO mm . 

Rådgör m ed oss - l' ; lämnar gärna närmare upplysningar. 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 
Artillerigatan 85, Stockholm. Tel. 675715, 675716 , 
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med en ny typ a\' handbok, en rörhandbok, 
uppställd efter ett helt nytt sy~tem. Med den· 
na bok har förf. velat ge radioteknikerna 
världen över ett medel att snabbt och lätt få 
ett ögonblickligt svar på frågor, .om gäller 
olika rörs användningsområden. Som känt 
finn s dct på den europeiska radiomarknaden 
ett nästan oöverskådligt antal olika rörtyper 
europeiska och amerikanska och den nya rör· 
handboken upptar ca 3000 olika typer. 

De rördata, som anges av fabrikanterna, är 
som bekant angivna med vissa toleranser, 
varför strängt taget inga rör har vissa exakta 
data utan kommer alt falla inom ett data · 
område. Detta har utgivaren tagit fasta på, 
och i handboken är därför rören uppordnade 
i huvudgrupper, slutrör, blandarrör etc. och 
inom varje huvud grupp är rören uppdelade i 
undergrupper, omfattande rör, som faller 
inom vissa dataoJOråden. Sockelkopplingarna 
anges i anslutnin g till 50 olika sockeltyper, 
som avbildas i slutet av boken. Ett register 
gör det möjligt att snabbt få fram alla data 
för ett visst rö r. 

Den nya handboken, som samtidigt utkom· 
mer i en engelsk, en dansk och en portugisisk 
upplaga, är utan tvekan en ytterst värdefull 
sak för laboratorier och serv iceverkstäder. 
Även en ex perimenterande amatör bör ha god 
nytta av boken, (Sch) 

KARO, D : Electrical M easurements, 
192 sid., 106 fig ., Macdonald & Co 
Ltd. London 1950. Pris 18 s. 

Detta arbete är av se tt för den avslutande kur· 
sen i elektroteknik för en examen ungefär 
motsvarande civilingeniörsexamen i Sverige. 
Boken behandlar endast likströmsmätningar. 
Ett av verkets viktigaste avsnitt behandlar de 
fel och felkällor som finnas, och hur man sys· 
!('matiskt kan arrangera mätningarna så alt 
minsta möjliga fel uppstår. Vid genomgången 
av de olika behandlade mätningarna studeras 
sedan felkällor och deras inverkan på mät· 
ningarnas tillförli tlighet. Framställningen lig· 
ger helt på det teoretiska planet, med omfat· 
tande beräkningar för varje mätmetod. 

Utan tvivel har boken en hel del värdefulla 
avsnitt även för en svagströmstekn iker men 
man finner snart att arbetet huvudsakl igen 
vänder sig tm starkströmstekniker. Därtill 
kommer att ett anmärkningsvärt stort antal 
tryckfel som måst rättats genom till tryck av 
några sidor rättelser gör verket svårare än 
nödvändigt att studera. 

eOH. 

Alla Slgnalmstrument 
t"lverkas och provas I 

egna speCialverk stader 
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THE TELEGRAPH 

CONDENSER 

CO. LTD. 

LONDON W3 

RADIO 


TELEVISION 


SÄNDAREANLÄGGN. 

LYSRÖRSANLÄGGN. 

NEONANLÄGGN. 

BLIXTAGGREGAT 

STÖRNINGSSKYDD 

TÄNDNING e:c. T 
Generalagenter: 

FORSLID & Co AB 
Torsgatan 48 - Stockholm 


TeL 329245. 337545 


Pappers

Glimmer

Keramiska
Elektrolyt

Plast-

MAN TRIVS Q LAGRET 

Q 

när det är välsortera t med servicematerial från 

Wållgrens. Samridjgtkänns det tryggt att i la,gret även 

ha andra elektriska artiklar som ökar försäljningen. 

WÄllliRENS 
GOTEBORG 2 - Tel. 174980 (Växel) 

IMPEDANSMÄTBRYCiCiA 
Brown Typ 250-B 

Ett laboratorieinstrument med ljög
noggrannhet. 

Mätområden : 
Resistaflser: 1 milliohm till 11 megobm. 
Kapacitans.r: 1 pF till 1100 I'F. 
Induktanser :_1 I'H till 1100 H. 
Instrumentet har smil. dime ns ione r och 
ett tilltalande yttre samt lir försedd 
meu skyddslock ocb handtag. 
Ett större antal beställda av Kungl. 
ArmHörvaltningen. 
Begär offert och närmare upplysningar 
från 

Ingenjörs/irman 

INTRAM A. B. 
Stop väg. 22, Bromma - Tel. 26 35 30. 

WHITEHEAD JR : Super - Regenarative 
Receivers, Cambridge University Press, 
170 sid., 88 fig. Pris 18 sh, Cambridge 
1950. 

Den superregenerativa mOllagartypen är gam
mal. Redan H E Armstrong angav dess prin
cip 1922. Av olika skäl, bl. a. dess starka 
brus och den kraftiga utstrålningen från an
tennkretsen, har den emellertid icke vunnit 
någon större popularitet. Della förhållande 
avspeglar sig även i lilleraturen, vilken i frå
ga om den superregenerativa mottagaren är 
ml'cket sparsam. Under andra världskriget 
blev den i samband med utvecklingen av ra· 
dartekniken föremål för ett omfattande forsk
ningsarbete. 

Resultatet av dessa om fallande och mål
medvetna forskningar från engelsk sida fram · 
lägges i ovannämnda arbete. ]I·led utgångs
punkt från en återkopplad LC-oscillators 
egenskaper härledas ekvationerna för motta
garens arbetssätt. Vidare visas all tvenne 
principiellt skilda arbetssätt äro möjliga, det 
»vanliga» logaritmiska och ell linjärt. Skill
naden mellan dem ligger i att amplituden un
der de svängande perioderna tillåts bli så 
stor, att den endast begränsas av rörkaraktä
ristikans krökning, medan den i det senare 
fallet begränsas avsevärt tidigare under för
loppet. De båda arbetssätten ger olika egen
skaper åt mottagarna, och de användnings
områden som lämpa sig för det ena eller det 
andra arbetssättet analyseras. 

Framställningen baseras i högsta grad på 
matematiska härledningar, och den som ger 
sig på elt studium av boken måste vara väl 
förtrogen med matematisk framställning. 

Samband för s tegföIstärkning och band bredd 
samt känslighet framtages, och instruktiva 
diagram för beräkning av mottagare med giv
na data ges. I bokens avslutande kapitel be
skrives under kriget massproducerade super
regenerativa kopplingar. 

Såvill anmälaren har sig bekant är detta 
den enda bok, som uteslutande avhandlar su
perregenerativa mottagare. Detta förhållande 
tillsammans med all bokens uppläggning till 
alla delar är föredömlig gör, alt verket kan 
rekommenderas åt alla, som arbeta med mot
tagarkonstruktioner på UKV; den bör icke 
heller fallas i något radiotekniskt betonat 
bibliotek. 

(COH.) 

BOKREVYN 
LITTERATUR PA FRÄMMANDE SPRAK. 

210 
Lee, M: The electroillagnet!c fields generated 
in l'ecta ngular cuyiticH: and wa'\eguldes by 
various types of sources. Diss. University of 
Michigan, Ann Arbor 1950. 191 B. [lIIasklnskr.] 
Sarumanfatlning i ?>1icrofilm abstract., vol. 
lO, 1950, nr 4, s. 16+-163, 1 B., (tillgänglig 
hos +KTHB, ö-3710 ret.) 
Reproduktion i smnbiIdsfilm av hela diss. 
kan köpas tör 2: 39 $. För leverantör m. m. se 
notis 90, febr. 1051, s. 32. Beteckning: Pub
lication no. 1985. 

211 
Lewis, W R: Notes on soldering. Pub\. by 
Tln rescarcb institute. [2 ed.) rev. Grel'nford 
(1948) 1940. 8 :0, 88 s., 47 iii. Tln research 

institute, Fraser r oaa , Greenford, Middlesex. 

En~land. Gratis. 

Ur innehållet: Introductlon. Basic steps In 

soldering. ~Iecha nlsill of soldering. Practical 

methous of soldering. Joints In lead pipes. 
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TRIDTRON 
radiorör 

Enligt överenskommelse med AB Nickels & Todsen kommer 

vi alt fr. o. m. den 1 februari överta representationen för de 

välkända ·TRIOTRON radiorören. 

Vi kan sålunda från och med nu stå våra kunder till tjänst 

även med ett komplett program av europeiska elektronrör 

omfattande närmare 150 typer. 

För närvarande kan vi leverera följande från lager: 

AB2 C 10 DK4Q ECF1 EF 41 UAF42 UF 41 

ABl1 CF3 DK 91 ECH11 EFM 11 UBC 41 UF42 

AC2 CY1 Dl 21 ECH 21 El3 (N) UBF 11 Ul41 

AF3 CY2 Dl 92 ECH 41 El5 UBl21 UM4 

AF7 DAC21 EA50 ECH42 El41 UCH4 UY 21 

AL 1 DAF4Q EAF41 EF 6 EL 42 UCH 11 UY 41 

Al 1 DAF41 EAF42 EF9 EM 1 UCH 21 UY 42 

Al4 DAF91 EB 91 EF 11 EM4 UCH42 

Al 11 DF 22 EBC 41 EF 12 EZ2 UCll1 

Al 12 DF91 EBF 11 EF22 EZ4Q UF9 

Al 41 DK 21 EBL 21 EF40 EZ41 UF 11 

ELEKTRONIKBOLAGET AB 

Kungsgatan 34 - Stockholm - Tel. 2.162. 92. 

\ 
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6 A/2S0 V N 

CUTLER·HAMMER 
strömbrytare 

nu godkända av 

SEMKO 

10 A/2S0 V N 

15 A/ISO V N 

med metallvippa 

Vidare 


upplysningar från 


Ensam- TelefonA B I M P U L S 

försäljare 210808 

DroHninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

_________________________________________--, 
r \ 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


€l

Dag- och aftonskola. Ingenjörs- , \"erkmästare- och förmansexamen. 

Telet eknik med r adio- och radarteknik. ~Iaskinteknik med verkstadsteknik. 

Luga levnadskostnader: 100 kr. lägre pr lll~n. än i Stockholm o. Göteborg. 

lIIoderna kursplaner. Vå rterminen börjar 14 jan. Studiehandbok sändes
KKliI \la begäran. Angiv fack, praktik, ålder m. m. Åberopa denoa tidning. 


~lurmiistnregat"n 9 A - KöPING - Tel. 11316, 
INGVAR LILLIEROTll, Ci,'iIlngenJör. R·ektor. 

\, 

INBINDNINGSPÄRMAR 
\ 

till POPULÄR RADIO 1950 

Pris kr 3: 55 

o o 

BUNDNA ARCiANCiAR 1950 
Pris kr 14:-

kan levereras omgående 


POPULÄR RADIO:s expo 

Box 3221 Stockholm 3 


\,~------------------~~=---------==~------~=-------~==~--------~~_/ 
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Soldering special m eta is . Propertles of solders 

and soldered joiuts. Commerclal forms or 

solde r . Specifications for Ro lder . Effect of 

antimony. Impurities in Bolde r . Reclulmlng 

so lder . Ecouomy In sold er u~age. Toxicily 

aspeds of solders. Cbemical analys is of so l 

ders. Blbliography. 

Anmäld I Tekui~k tidskrift, 12 nov. 1040, s. 

851, l / oj, sp. Viuure i Electronlc engineering, 

febr. 1950, s. 7(1, 2/ 3 sp. 


1948: C'l'HB TS (B r.) KTHB Sc-228 

212 
Limann, O: Funktechnik obne Ballast. Ein
fUhrung in die Schaltungstechnik der - Runu
funkempEänger. Stu ttgart 1949. 8 :0. 160 S., 
325 + 7 1\1. Funkschau Angerer. Numera frun 
F ranzi s-Verlag, MUocben. 8: 50 DM. 
Ur innehållet: PbyslkaUscbe Grundlagen. 
Bautelle und ihre Eigenschaften: Kondensa· 
toren. Spulen. Scbwingkreisc. Tecbnlscbe Aus· 
fUhr ungsformen von Baute ilen. Zusammen· 
gesetzte Schaltelemeote. - Röbren: Allge
meioes. Röbreoau fbau. Gleicbricbter nod Ibre 
Scbaultungeo. Eiogitterröbren. Die Röbre als 
'" echselstromverstärker. Mebrgltterrö bren. 
Spezialröhren. - Baustufeo der Empfänger: 
Stromversorgung. Röbreo als Schwinguogs
erzeuger. Em pfangsgleich richte r. Nlederfre
quenzverstärker. Hocbfrequenzvcrstärker. All
gemeine Scbaltung-sfrageo. - VollsWndige 
Empflingerschaltungen: Geradeallsempfäoger. 
tibel·lageruogsempfäoger. - Besondere Schalt 
ungsarten. Empfäoger-Fragebogeo. Recben
tafeln. Literaturvcrzeicbnis. St ichwortycrzcicl1 
ni s. 

213 
(A) magnetle tape record and plaYback ampli

fier. Mod. 2. Birmlngbam [1951]. 4 :0. (Tamsa 

constructor's envelope. 2 ed.) Audlgraph. 4 sb. 

Expor,t distr.: E . M. 1. suppliers ltd, Hayes, 

MiddleRcx, England. 

Contalns: Theoretica l eircuit diagram, cbassls 

drilling and layout diagram, com poneot 

as sembly diagram, inp ut eireuits diagram, 

list of components, illustration of under

ebass is' layou t. 


214 
Nash, C C Jr: The input Impedanee of a 
rectangular aperture antenna. Diss. Unl,ersity 
of Illin ois, Urbana 1949. 55 s_ [Maskinskr.) 
Sammanfattning i Mict"ofilm abstrae ts, "01. 
10, 1950, nr l, s. 71-72, 4/ 5 S., (tillgänglig 
ilos +KTHB, ö -3719 r ef.). 
Reproduktion i smitbildsfilm av hela diss. 
kan köpa" för 1: - $. För leverantö r m. m. se 
notis 90, febr. 1951, s. 32. Beteckning: Pu bIl
cation no. W3G. 

215 
Rider, ,J F, Uslan, S D: Encyclopcdla on 
cathode-ray oseilloscopes anel tbelr use•. New 
York 1950. 4 :0. 982 s. , ca 3000 iiI. R ider. Inb. 
9:- $. 
För närmare uppgifter om innehållet se notis 
103, mars 1951, s. 30. 
Upptagen i Asllb book-Ils t ö\"er rekommen
derad engelsksp rdkig litteratur och förd till 
grupp d. 
Anmäld I: Eleetronlc engineering, juni 1951, 
S. 240, 1 sp.; Electronics, april 19n, s. 282, 
284, 11/ G sp.; Proc. IRJoJ, april 1951, s. 448, 
5/ 6 sp. I Technical book review index, jan. 
1951, s. 10, uturag ur 2 anmälningar . 

CTHB TK (M 15/8 1951 ) 

216 
Sbockley, l": Elcetrons and holes In semi
conductors, with applications to tran sistor 
electronlcs. New York, London 1950_ 8 :0, 558 
s., 142 iiI. (Bell telepl10ne laborator ies techni
ea l series.) Van :Nostrand, inl>. 9: 75 S: Mac
millan, 73 sh. fl d . 
För n,irmare uppgifter om innebållet m. m. 
se notis 138, ju ni 1931, s . 26. 
Anmäld i: Electronics, maj 1951 , s. 150 ... 290, 
ca 15 sp. ;ukl. ill.: Proc. IRE, april 1951, ~. 
H9, Il/{ sp.: Review of sclentifie instruments, 
april 19,:>1, s. 275, 12/ 3 sp. I 'l'echnleal book 
r eview index, juni 1951, s. 117, utdrag ur 5 an
mlil ningar, d}iriblanrt hHr ovan antecknade. 

KTHB C·297 (CTHB TK) 

217 
T"rry, r A: ilIaglletie t.ape recording, 4 rev. 
cd. Birming-ham [1951]. 8:0 , 70 s. Audlgraph. 
O sh. O d . I·;"port distr.: E.~LI. suppllers ltd, 
IIares, l\1iddlcsex, England. 
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Den nya radiotelefonen "REPORTER" är avsedd för 2-vägs radiokommunika. 

tion, exempelvis som taxiradio, för in dustriskydd etc. 

• {PTe 116 60-100 Mp/s
Frekvensomrade: PTC 117 100- IB4 Mp/ s 

Storlek: 23 (bredd) x 32 (djup) x 14 cm (hög) 

Vikt: 7,7kgjnkl. bäranordn. och mikrotelefon 

Kraftförsörjning: 6 eller 12 V batteri 

Effektförbrukning: (vid 12 V) 

Mottagningsläge 3,5 A} ~id 6 V Jördubblas ström-
Sänd. läge 4,0 A forbrukDlogen 

Kontroller: 
Frå n Till-omkopplare och L}' voPå frontgaveln lymkontroll 

På mikrotelefon Säodnings!Mottagningtiomkopplare 

\ Närmare upplysningar genom 

RADIOHANDLARE 
undersök intresset på Edert di· 

,f,t,;kl od. koot.kI. o~ rö, off"t. j
Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401-02 
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Radioteknisk Irsbok 1952 

öVER-
SIKTER 

DER.:;' 1, 
l'\IlIöGS
ARTIl, 
LåR 

En refe
rensbok 

TELE
"ISIOX av bestå

ende vär
de! :E'öR 

I{ON
STRUli: 
TöRER 

UR INNEIU.LLET: 

Hn!\·I.<1"rlement. Av fil. lic. 
Dick Lundqvist. 
1\leteorologi och mikrol"åg-snt
bredning. Av tel;n. Ile. B .Jo
sephson. 
:E'I Iter fö,. JIF-kompens"tion I 
'\' itJeoförstärkure. Av Dr-inri. '1' 
Tj~chcr. 

Rlldionstronom1. AV' A 'V Hus
"'ett. 

neräkning I\V sml\. tran8formn .. 
torer. Av ch-iling. Ho lger :\Iar
eus . 
nerllknlng al' i.ntJnktnnsspolnr 
för rndiofrf"kvcnscr. A \T iug. 
JollU Schröder. 

I,JusfliieJ<sproJektor, Av tekn. 
lic. Björn Kilsson. 

Dllta [ör (le olika telel'isions

systenlcn i Europa och USA. 

Tele'f'isionsteknisli nomenklatur. 


Störningsbegränsnre för radlO

mott.a g are. Av l:c telegrafuRs i

s t elI t S une Baecl;strum S~HXL. 


lIlllt pelresonansl(retsnr för 

kort.nig••iindnre. A,· C O Hell

.trölll SM5AKQ. 


A~lATöR- .:).rnati;rsiiudare modell 1952 rör 
RADIO "~'börJare, 

Nybörjarens kortl"ågsmottngare. 
KOl1l'l'rter fi;r nmatUrbandcn. 

llur Jf\J;' har det : BesUk hos 
u iigru. ISli.nlla.reamattir(~r. 

D esUimmeIser (ör am.nti)r-rudio
llIlI ii';S'lIi ngar . 

FöR AlIIA- Konverter för DX-Iyssnare. 
~1~~YG- Amatörerna och S-märkningen. 

4 FöR 1\fätlnstrument för ser'v iceverk
SERVICE- stiider. 

~ 111 .. 
~IÄN 

TABEL
LER 
M. M, 

I BOKBESTÄLLNING 

I Till , .. . , ., .. • , .. . , . ,., ., . . . .. . . ......... . . "
 , . . , ... ,.,., . .. ,.....

I eller direkt till Nordisk ROlogrnvyr, Postbox 3221, Stockholm 3 

U nder.tecknad beställer härmed 

I ,." ex. Radioteknisk Årsbok 1952 a 12:

I Namn 

I Adress .. , . . ,." . - . , , . . . , ... . , ......... .... ..... . ......... , . , .. , . , , . .... , . . . , 

l!0stadress 

Grnmmofonmodulntor för ser
vicemiiu och radiohandlare. .Av 
Ingenjör Stig Hjorth. 

Frckven sfiird elnin)!'splane r. Stan
dnrdfrelo'enser fr;m w"rv och 
WWVH. "Lathund för radiotek
nih:er." Rauiotekoiska DQlno
gram. Föreningar m. m. 

bokhandel 

li r innehålle t: Intro,luction. ]l[agnetic tape 
rec orllin ~: Di t;c recol'ding. ~thc 11rinciple of 
Iuagnetic recoI' rlin g. Hcplayi_ug. 'l'upe. S pooIs:. 
Tape ~pec r1s. ~Illltl- tl'fLCkH . Rccordin .!:; ll e:lll~. 
1\Iaglletization of the tape. HF l.HlisiIig-. High 
nate r es ponsE'. !-ie:lfl wCur. Self demagnetiza
tion. EraRlIl'Q. PernUlnent lllugnct erasul'c. 
Ernsllre cll rren t [t·cqneney. Heads lIscd. rower 
requil'elll l\ nt s.. ~Iec ll anica l handling ullit~L 
'rape winding-. Other rcquircrllcnts. '.rypes or 
lllotort:l. Electronic circuits: Frequen_cy 
chal'actprl!;~tics. 1,o'\v or hig-h impedanee heads"! 
'rho II F generator. Block Rche lUutic. - Sug
g es ted cl r cu its: 13.ias and erasc generator. 
The r!'cording ampl ifl cr. The play-back ampli
fl e r. CumuilIed ulll[111fier Ilntt. Circllit valnes . 
Hum. Useg of magnetic tape reeording. 
lnllex . 

218 
TurnbulI. R D : H.al1io allll t elevision snun!l 
f..!ffet:ts. N e w York l D51. 8 :0, 33·! s. Rin c hnrt. 
Inb. 4: 50 $. 
Författaren: Senior sound man, Don Lee 
broa,lcas ting systen1. 
Ur Inneh:111et : Types und uses or 8("md e[
feets. The p8yelJolo g y of tiounel. Tlmin;:·. 
Imagination. Finesse. Manual effects. Recor
lI ed c[fcds. Elect r onlc an" nconsticnl effeets. 
Specia l uSeS of sound. i\Iicrophones. Dircc tiug'. 
'Vriting. 'York ing n show. Types oC s h ow::; . 
Sounll In te le\-isioD. E\'olutlon of sou nd In 
radio drama. lmpro\'i", ed sounds. Construc
t.ing sounc.J- t;.'ff:ects eqn l plll e nt. In closing'. 
Glo·ssn r y. In"ex . Cuntcnts. 

219 
Vene_ma. Il J: Conductancc of a l'ectunp:ular 
wa,~e guiJ. e fel l slot. Diss. Uoi\'\,~rsity of Illi 
nois , Urbnna 1050. 66 s. [~Ia sldllsl{r.l 
S:lml11anfattnlng i lIfic rofilm aust.rad" , \'01. 
lO, 1U30, n,' 4, S. 168-160, l s., (tillgänglig 
lIos + KTHB. ö -3719 r eL). 
R eproduktion i smr,bi \flsfilm av h ela dis s . 
kan köpas rör l: - ~. l\jr l eYCl'n~ltör m. In. 
' c notis !JO, fel) r. 1051, s. <12. Betccl;ning: 
Publication no. 2088. 

RADIO FRANCE ASIE 

var under tiden april 1939 till den l januari 
1950 känd för lyssnare över hela världen som 
»Radio SaigoD», Detta namn blev den l janu
ari 1950 utbytt till »Radio France Asie» till 
följd av överflyttningen av stationen i Indo
kina till Vietnams, Cambodias och Laos rege
ringar. »Radio France Asie» är nu den enda 
station under fransk kontroll i Indokina. 

Personalen pil den engelska sektionen på Ra
dio France Asie. Från vänster: Jean Pipan, 
chef för a"delnin gen, [rene Lembich, program
r daktör och »speaker;>, Lilian Bouvel, nyhets
redaktör och »~peaker» Jose Goean, nyhets
rerlaklör och »speaker», och till sist Henry 
DU/OnT, nyhetsredaklör och »sl'eaker». 
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För apparater, där 
el. kond. snabbt bör 
kunna utbytas: 

PEH 105 i aluminiumbägare med oktal

. Sockelkoppling enligt RMA 

standard. 

Dimensioner: 350x80 mm och 350xl02 
Utföras i slätt eller etsat folium 

med en, två eHer tre kapacitanser. 

För serviceändamål: 
PEH 103 i aluminiumbägare med 
gängad bakelitsockel och självlåsande 
mutter för enhålsmontage. 
Anslutning till negativa uttaget sker ge
nom lödtabb i sockeln. Kåpan är an
sluten till minus och kan isoleras från 
chassit med en isolerbricka. 

I Dimensioner: 350x80 mm och 350xl02 
mm. Utföras i slätt eller etsat folium 
med en, två eller tre kapacitanser. 

N O R R B Y V Ä G E N. 3 O, U L V S U N D A • T E L 2626 10 

,I 

sockei'

mm. 

AB RIFA 
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Universal
instrument 
Modell 260 

Endast K. 250:

MÄTOMRÄDEN : 
Y= 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
v= 0-2,5-10-50-250-1000-5000 
uA 0-100 
mA 0-10-100-500 
A 0-10 
ohm 0-2Kg-200-Kg-20M~J 
dB -12 till +52 

Beställ idag från 

AB GYLLING & CO 
S,I Eriksgatan 50, Stockholm. Tel. 520705 Iväxel) 

SERVICEMÄN 
OCH 

AMATÖRER 
l:lcJ,lrulytcr 10+ 16 mr. HO volt 1: 

nctto. 
l:t g-. trafo uniyersal. G ohm. 4: "r, Olli

kopplln;::sbar anpassning· fUr pri 
m,; r, AOCf..-lOOCf..-12- l60o--aOOO--lOO 
liOO0-750Cf..-1000 15000 ·7: !lO neltu . 

Gramlllo (Onlllotorcr 25 W . avsed d fiiT' 
kaJltdrift, olukopplingsbar 1:.:!7- :!20 
\"ult ;l5: - netto. 

Krl. talldiou , lN48 8 : 50 netto . 
Ski\"tnllrl ka r passande Ovau"t,1cndc 

moto rer 10 : - nctto. 
311llögtt11a re IllHrk e :'Rolu'! ~O:

brutto . 
D:o 	fr å n 4" och uppå t, märke "Sinus" 

frfln 20: - urutto. 

Pott?lltiometl'ur 0,5 o . 1 ffi C'gohru med 
nldBtrölllbrytare 3: 60 netto. 

j\lll i radiorör, e1el,lrol)"ler Oell 

pole111iomelrar 

Rehxirern viir lagerlista , som innehlilJer 

rildig 80rterlng å övrig rndlomnterh!l. 

A.B. Inelra 
RegeriugsgulUJl 97 - Slockholm 


Tel. 216255.200147 


\~---------------------------
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»Radio France Asie» är den stora överra~ k

ningarnas station . Ibland hörs den utmärkt och 
andra gånger slarkt störd, framförallt av stör
ningssändare på 25 m·Landet. Bilden visar 
personalen på den engelska sekl ionen. Statio
nen är mycket angelägen att hålla kontakt 
med sina lyssnare oeh man kan vara säker på 
att svar kommer på ly~snarrapporler. Lyssna 

på 9524 kp /s (31,51 m), 11 780 kph (25,'n 
m) , 11830 kp/ s (25,36 m). Sändarna, som 
har en effekt av 90 kW, är i gång så gOlt 
som hela dygnet på någon av ovanstående fre
kvenser. Språken är endera franska , engelska, 
kines i, ka eller nagon asiatisk diltlekt. 
Adress : Radio France-A sie 86, Rue Mae 
i\Iahon, Saigon, Fr ench Indo-China. 

( G. IV. ) 

nULLETIN }'RÄN WORLD RADIO 
HANDBOOK 
(De tider, som anges i bulletinen, avser me· 
deleuropeisk tid = svensk normalt id.) 
Argenlina. Servicio lnternacional Radiofonico 
Argentino - S I R A - Buenos Aires, sänder 
nu på ny frekvens, 15345 kp / s, 100 kW. 
Brasilien. Station ZYY-20 Radiodifusora do 
Guapore, Porto Velho sänder på 4995 kp/ s 
dagligen kl. 13.00-14.30, 16.00-18.30, 22.30 
-03.30. Effekt l kW. Rapporter kan skrivas 
på portugisiska, engelska, spanska, franska 
och italienska. 
Cosla Rica. »Radio Nueva Alma Tica» är en 
ny station, som sänder på 1680 kp/ s med 3 
kW. Anropssignalen är TIGPH4. Andra nya 
slationer är TIRNH - »La Vo"!. dc Cosla 
Rica», som sänder på 9 692 kp!s (3 kW ), 
TWr.HO »La Voz del Hogar» på 9 714 kp/ s 
(l kW). Alla stationer befinner sig i San 
Jose. Station TIQ -- Radio Casino - , SOlO 

finn s i San J OSC , är en ny station, som sän
der på 5990 kp . . 5. 

Caba. Station LOBF, HaLana, sänder dagli 
gen kl. 15.00-5.45. Alla program är på span
ska. Andra stationer är; COBZ - Radio Sa
las på 9030 kp/s. 14.0 06.00, COCY »Ca
dena Azu[., på 11 740 kpJs 13.00-08.00. 
Equador. Station HC2AN - Radiodjfusora 
C nit, Guyaquil - sänder dagli ::;en kl. 12.30 
- 16.00, 17.00- 20.30, 23.30-·· ·05.15 på 7350 
kp.'!'. Alla progra m är på spanska. 
Kina. Följande korlvågs ·tationer sänder för 
nä rvarande: Peking pli 6100, 7100, 7500, 
9040, 10260, 11690, 15060 och },,170 kp · s. 
Shanghai på 5985 och 9730 kp! s. Mukden 
på 7660 kp/ s. Wuhan på 664:> kp/ s. Lhun
king på 6154 och 11 000 kr: '. Siam p~ 6400 
ocl! 9 'l80 kp,ls. 

STOCKHOL)tS RADIOliLUnn 

FJ"ctlal:en ')('n 30 november hade klubben on
urllnat e tt ~tlldi e be~ (jk vid Arm G n~ ~ig--nul 
skola vi el ~I n l·iehcrg . Skolun s chef. överste 
GÖ8tll Runnlark tog- p e l's o nltge n hand o m be
~(jkarlla oc h gnv till att hi,rja m e(l e.n nrien
ter!n;; 0111 skolans arbetsuppgifter oc h hur 

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

Ny rörvoltmeter 

från RADIOMETER, Köpenhamn 

Typ HV 34 
Mätområde: fullt skalutslag från 10 mY 
till 1000 Y i 11 områden. Decibelskala. 

Frekvensområde : 10 p/s--l Mp/s. 

Noggrannhet: 2 % i området 20 p/s
300 kp/s. 

Ingångsimpedans: 10 MQ shuntat med 
17 pF på alla områden. 

Generalagen/er: 

BERGMAN & BEVIN6AB I 
Birger Jarlsgatan 9 - Stockholm 7 - Tel. 232615 

\ 

Radiorör för amatörer 
och industribehov 

Typ 	805 Siindartrlod 125 watt ..• 85: 
807 S:indartctrod 25 watt... 9: GO 

.. 
u 	

2X2/ 871) Högspllnnlngsllk
riktare ....... ............ ..... ..... . 10: GO 

.. V872/ GF32 Hl<' pentod ..... . 9: GO 

.. 954 Acor11rör Pentod 6.3 V 11:
,. 055 Aeornrör Triod 6,3 V 11:
.. 050 Acornrör Pentod 6,3 V 11:
.. 0002 MIniatyrtriod .. ......... . 7: 
u 2C22 = 7193 sundarr;;r triod 

3,5 wutt ........... ........ .. ..... . 7: 
.. 2C34 = RK34 sänuarrör 

triod 10 wutt .... ... ............. . 7: 
.. EI<'GO Pen tod .... ................ . 9: 
.. 2.J~1 Magnetrun .............. . 50:

H 2J~2 i\la!!"netron ..... ...... ... . GO: 
.. 6AB7/ 18ii3 Televlsionspen

tod ... ............ .... ... .......... ... . 9: GO 
.. 6AC7/18i3~ Televlsionspcn

tod ....... ....... ....... .............. . g: 60 
.. OD3 = VRlGO Stabilisator

rör ... ....... . ...... .. .. . ... . ......... . 12: 
H STV 280/ 40 med 3 stablli 

seringsspiinnlngar .. ... ...... . 10: GO 
.. tiSH7 IIIottagarrör pentod 6: GO 
.. EC54 (Orounded Odd) .. .. . . 22:
.. VR7 8 = Dl Inst.rumentdiod 4: :'0 
H CV102 Kristnlldiod ........... . 6: 50 
.. lN~8 Kr!st:llldiod ........... . 7: 50 
.. (jIlP4 Katodstrtllerör ........ . ~5: 
.. 3IlP7 Kntoustrålerör ........ . 60:
II GePl Katodstritleriir ..... . 35: 
.• OA1.5 Dllhbehliou VHF .. . o: 50 

OIjCkOllll. 1 p.I~ 700 V . . ........... . . 5: tjo 


Oljekond. 2 p.F 000 V .. ..... ..... . . . G: GO 

Oljekond . 2 uF 1.000 V ..... .... .. . 9: GO 

Oljekond . 8 "F 1.000 V ... .. ...... . 18: 
Rörh:'lllare rör EF50 och EC54 2: 75 


AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Ehrens\""urdsgntnn 1- 3, Stockholm. 


Tel. G4 03 90. 

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

http:23.30-���05.15
http:17.00-20.30
http:13.00-08.00
http:15.00-5.45
http:16.00-18.30
http:13.00-14.30
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ULTRAFON-HÖGTALARE 

\led här avvilll. lie kl':'lfthögt.alal'e presenterar S,-ellska Högtalare
'abl'ikell AB si n Ultrafon-serie av ändamålsenliga ljudorgan. Grun
lade på många års samlade erfarenheter och med iakttagande av 
(ura kunders olika önskemål hal' llellna konstruktion tillkommit. 
Diirvid har största ,'ikt lagts vid att erhilUa full driftsäkerhet och 
:lirbättrarle akustiska egenskaper för mycket skiftande klimatiska 
'örMllanden. Samtidigt ha högtalarna utformats på ett estetiskt 
:illtalande sätt. 

Blallfl konstruktionsdetaljer, riirda att beakta, kan nämnas att 
lri\'s.)'stemets ömtåliga delar skyddats medelst en bakelitkapseL 
Problemet att utestänga fukt, saltbemängll luft, gaser och s)'rahal
jga flUgor m_ . har härigenom blidt löst p~ ett absolut tillförlit
igt sätt. Den kraftiga dimensioneringen av bakelitkapseln garan
terar även för en stötsäker produkt. 

Drivsystemet ii r permanent-dynamiskt med högklassiga magneter 
)ch med speciaJmembran framställda enligt senaste metoder. 

Genom bakeIHfön;kl'uming blir även anslutningen helt kapslad_ 

Hornet är tillverkat i aluminiumplåt och brännlackerat i en grå
grön fiirgton. 

TEKNISKA DATA 

SUH-81 

SUH-123 

SUII-182 

I 
SU lI-81 I SUH-123 I 

SUH-182 I SUH-2G3 I SUH:.l01 

SPRID:-iI1\GS
VIXKEV 75 75 90 90 00 

- -----------
J,U FTPEL.Un~ 

ID_ m. 320 480 790 1100 1400 
------------

FREKVENS
OMRÅDE P / S 320-6500 270·6500 200-5500 150-ii.jOO 120-ii000 

---
IMPED.\.~S 

OHll 8 8 16 16 16 
--------

EFFEKT 
WA'I"l' 8 12 18 20 30 

--------
DIA~lE'!'BH 

m. m. 200 300 400 500 630 
----

LÄNGD 
m. ID . 

220 305 440 520 I~-
vm'!' 

leg. 
II 

2,11 3,0 4,5
i 
----

6,0 10,0 
--------

BRUTTOPRIS 
kr. I 140: 180: 240 : 290: 42G:

SUH-253 

SIm-301 

SINUS-HÖGTALARE AB 
SEGELTORP - Tel. 461846, 461980 
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PRISTÄVLING 
mler f ebruari m tluad kommer en 

JlrisUiylin~ att anordnas. Alla de 
upply 'ningar SOlU behö\'s erhå lles 
grati· ocll portofritt från oss. 

IU.DIO_UL\TöREll - vlirdeful1a 
pri-er i \'aror eller kontanter. 

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25 

\ 

\ 

Hi-Fi UTGÅNGSTRANS

FORMATOR -.DELNINGSFJLTER 


System LuuUllbl 'C nl PR nr . 7 1951 

Omsiittuing-: 8.000-8 () (2 st. 6 V6 i PP). 

JI:rrckt: 20 Wmux. 

Frekl'ensomrftuc : 25--40.000 p/s 1nOm 

3 dll. Delnin gsfrckv ens : 1.100 p /s. 

l,tl gtons tr. Lp = [jO H ......... Kr . 32: -

Högtons tr. Lp = O.SB . " 17 : 
Dr088cl O.S mR ....... 12: 
H e l sats ink!. kopplingsschema " tl8:

LARS LUNDAHL 
Erik Dahlbergsgut. 25, 6 tr., Stockbolm 

\------------------------------/ 

VI TILLVERKA 
fortfarande r UdioChussie, frontpune

ler, lådor, huva r m . m. till lägsta 

prber . Pris lista sättdes mot 25 öre 

i fr imiirken. 

RADIOAMATÖRERNAS 

INKÖPSCENTRAL 


Trollhättan 2 Tel. 12139 

\ 

\ 

AMATÖRER 
B egli r I· ti ra prislistor öI'c r radiom a
l e rie!. Mottligare n 1155, osc!JIograf 
AN/APA-l komplet t, e j "ucmonterad", 
})ri ~ 145: -. Avstii mningsenheter, ol j e
kondensatorer, rör1 katodstdUerör, styr 
kristaller, \\'HlIöc ·tnlkies, e lektronblix
t a r, instrument, llrccisionsskaIor m. m . 
Bcgiir prislis tor . 

VIDEOPRODUKTER 
Box 25066 Göteborg 25 

~~----------------------------_/ 
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aru ete t bec1l'h·cs. FU11 juoJ..are S o Carlsson 
vi sade och uem o n~trcrade en del vid s l·wlan 
Ullver kaLle appara,tmodeller, som fu tt form fl 
av tl'äfiuerplattor 111' s tnndardiserad storle l,. 
P'l plattan yur apparaten s kopplingssell em u 
uppri t at. oell intill de "" hemati" l,,, b et"ck
lI iu:;a rua hade: l'CH 11. deta lj e r monter ats. t:t 
tag fauDs fUr nl1itoinga r och omkopplingar, 
och genoIll att sa mulankopplu flera e nhete r 
kan Illau I (Icta lj 8tu<lera "ad som h ilndel' i 
cn s törre UPIlUt'at. [ sa Ulma loka l fann s on 
lItstiiIl ll lng: ~,l\' Ul'lll~ nS sigualmate rial, ra<1io
appara te r, fU l'stä l'1;u l'e, IU'llskrivare mm , och 
CIl stunu IlIU:,.;!Og-S till l'un(lvanll dog- blllll(l 
,k oöa. Flera ciCe ron e l' .touo tU! tjunst m e u 
llllplY :-; Ilin g llr. 

Huudyaullrin g cn fortsatte lllircftcr t ill la 
buratoriet, lHir j U8t en la lJo l"atioIlsö vnill g' T, fl 
g·jek. Xlll ll et VU l' l'uuurtel,nik, och de olika 
faboratiUI1l:)!:l1'UP llI,) l"l1U sysl:)la(l e llleLl plllstek 
nik i nll"icranuc former . Lahoratoriet var 
rn y ~l..:et vtilu tl"tlstut, i.n::stfluuelltutrus tu ln;!cn 
lIl orlern oc h ,]c speciell a uppkoppling arna för 
varjc laboratio n utförda i fön ii!; P'l enhet. 
chassi er. I anslutning till laboratorie t hö l! 
en g rupp vii rnpliktiga på meu hou lJyvcrk 
f.1~lln het i form av uyg-g-e av tele\'isioIl:slUot
t:l~ arp . 

I skolun" 'ferk stacl fingo blil·anue sip;nal· 
ml'!~a uiker Wra si g' hU1' lilan reparerade tI c 
olika uppurate.l' n :.L Ä\'en hlir hade man g-jort 
tar c lmodcllcl' m c(l inritat kopplingssc lwrna. 
d;'ir nlan llitt kan kOllstatCl'a il1\' 'rkan av nv
~ ik t:1i g· t frnmku ll acl e fe l. I e.n unnan sa l kun 
lilan å ek.idlig-t "isu str öm- och 8piinuing ~Jjjr 
ddlling-:l l"' i nntl~llner. l'tl..:tverkun mm. Flir 
nU diI lleusiOIll'l'Ha 81":01 :.1 hli rimli ga ut'ful'åio! 
dessa fijrsök med tIltrakortY[lg'. 

Föl' Itobhyverl'sanllt eten blan,1 de , ' iirnplik
ti g a vi d ~ kulan åtgu l' g iV('l\'is en hel (l e l mu
k ria!. Bidrag I form av kasser a dc e1 lc r hela 
apparater al' olll;a s lag eller uetal]c r motta
g'as tack s:llnt. " Skrotlådnu" är rymlig och 
lIc hobhyintre~seril<l e !iro lllå nga. I\i il'mare 
Ilpplys nlug-ur per te lcfo n 520180. Adl'essell 
~ir: Artn e DS Sig'nals};;o lu, ~Iaril'l) er g, Stoek
holm 12. 

Sista sammankomsten före jnl fick [ormen 
a ven Luciafest o n stlag-e n den 12 d ecembe r. 
~Ic<l mu "i k och silng 1<001 Lucia oeh bjUd 
p,l ka ffe m eu ll opp. Viill<oms ttalcl bUlIs av 
1ng-e njö r Bjnar 1\IyekellJ erg, oc h (lir. Edh: H 
Lundgn~n svarauld för den tyngre delen ny 
k\'älle n s· prog ram, sonl lian uoc lc lyc k a deti 
gö ra synnerligen int ressnnt. Ämn et ,"ur "AD~ 
yiinunin g ~n' rauioliiok nr i 'l'y s l..:lnn d ", som 
da te rar sig till tyska t'nas storhet "tid under 
. i" ta kriget. Beh ov fanns då a I' oså r bara 
fii r binuelse r, som "1'0 så lite t utsatta 80m 
m öjligt för fl entlens snappningsfö rsök, och 
t.alare n r edogjorde f ö r n;1~rn praktiska er
farenheter fr å n s,Hlana nnHig-gn ing-al·. 

Efte r d e t tyska sammanbrottet visad" det 
fOig', att Rlllc rikanern :l hncl(! snll'ig- he tcl' med 
sina truu.föl'binuc ls.e l· geuoIll (l e n l'yska zo ne n. 
Allt _o m oft a st uPPstocl o teknIska "missöden " 
i (le ÖV ruru g$stutionel', som heflInno sig- p:i 
l'y~k t område. rl\y~l\.n tc'knici fÖ l'es log-o d fl 
radi olänkar som ersiittlling fÖl' tr,l dfurhin· 
u el se l'na, och trots nmcrikaua rn as s keptic.is m 
upprättndes en försöl,sförbin,lelsc utan mel
lanlandning' hos ryssarna. Dc telm i ~ka miss
ödena elim inel'nd es hHl'i.ceoom, oc h umerf
kunarna blevo överr askade ntt det gick :i 
hra. Ut\'ecld ingen tog ·cllan s tor fart och 
p:\giir viiI iinnu. Efter för e<lrap;c t följde en 
livlig diskuss ioD, och 80 111 a" s lutning- på k"iil 
len uemonstremdes en umerikansk band
s pelare. 

Vn der vå rterminen plane ras n"ing-a In trcs
santa programpunkte l', och klubbe ns med
lemmar få [J cl'sonllg kallel se till alla samman
komste r. Man bill' m edlem enkla s t genom att 
siitta in å rsavgiften 15: - kr (studerande och 
!unuso l'l, mNlleDllllar 12 : - ) p å klubbens post
giro il 00 01. I denna al'gift lug,l r abouue
lll ang p å klubben s orgRn POPUL.\R RADIO. 
Adressen Hl': StOCkholms R ad toklubb, Rox 
60H, Stockholm U. 

Sekreteraren. 

RATTELSE 

l 'elevisionsmottagaren - hur den beräk
nas och IWllstrueras (II) 

I POP ULÄR RADIO, 1951, nr 12, tab. 3 p å 
sid. 23 h a r tva kolnmne r tyvä rr b y tt plals. 
Det gäll e r dc två k olumnerna under rubriken 
»Dämpn. dB/ lO nn. Värde na för 65 J\'Ip/s 
resp . 180 Mp/ s skall by ta plal s . 

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

Elektriska motorer 
127-220 ,<,olt allstr öm, 100-150-300 
watt, kun anvandas til l ulinul'e s\'ar 
l'ar, b Ol'l'Ulaskiner oc h flirgsprutor, 
symasldner m . m . Utfö r ,alj es så l rlng t 
lag ret riickcl' m r lu. 28: 00 per st. mo t 
postCöl',l;ott. Dril'hjlll kr. 3: 15 per st. 
Drincmmar kr. 3: 25 per m. Reg le
r ings lllotsUlllll ler . 7: 80 [l cr st. . kun 
801-iindas p ~ alla 'far~tal. Nyn llUnk
borrmaskincr I; omplcttn wcu cej
.chuck kr. 140: - per st., allström. 

ELEKTRO..MEKO 
Ringvägen 149 A Stockholm 

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

AB ST,OCKHOLMS 

PATENTBYRÅ 


Zacco & Bruhn 

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

M~dlemmar av S"mrk" Palenlombudr!örmiugen 

CENTRUM STOCKHOLM 

Kungsgatan 36 - Tel. 23°970 


Grundad 1878 

RADANNONSER 

Under denna. rubrik införas radannonse r till 
ett pris av kr. 2: 50 per rnu.. Annonstypen Ur 
avsedd endnst för nnlutörer och för enstaliU 
försäljningar. Firnluannonser m åste h iiJn'islls 
till vAra Övri.l:a nnnons format. 

Till salu: Llnguuphoukur" C. \\' . Astatic 
Kr ista ll mik ro fon , U . T. C. Trausfol'OUltorer. 
B & W Slinllarspolar. Up p!. och pris m ot 
brevporto E. Pal m, B ox 4tH, Arbogn. 

Till sa lu: lnsr)e l n i n.~s ap PRrat iii!' g- r a ll.l . 
skivor nlcll l3 '" först~irk n re . 78 och :i3 
, 'a ry/mi ll , I-'un g" (~Tar pe rfekt. Pris utan mi
k r o fo n liOO: -'. Eu st. fiil' stiirkarC 10 n· 
175: - . Joh,ul Lunu, Box 3~8, J o l, k m o k k . 

Till salu : 2G st. lhlllio r ör' lJc,e. mrn felfria 
:~.:;: Si!"fri u Ca l'l S:':' o I.l, S kyttegata ll fj , I(fll· 
111:11", 

T ill snlu : Insp. -huvucl, ,Ychs ter tr:1t1 komp!. 
6ri : - , vanG H1go 11l (r in - o, H \'- 25: - . ~I o tor 
127/220 " 1400 v/m 35 IV 25: - . Drossel 300 
ohm 120 rnA 21 Hy. Utg .-t r ansf. PP SOOO 
r>lH Il 70 illA, s k . 4-S- 11l--250 ohm . D iv. rör. 
T hor L uwcl'greu, rTcjlle. 

http:truu.f�l'binucls.el
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POLYSTYREN 

Polystyren räknas på grund av sina goda 


dielektriska egenskaper och sin stora mot


ståndskraft mot syror och alkal ier l?land de 


främsta isolationsmaterialen för högfrekvens


bruk. Lättheten att bearbeta och limma bi


drar också till detta materials stora använd


barhet. 


P~ begäran kan även andra än nedan upp


tagna standarddimensioner offereras. 


SKIVOR 
Nr Dimensioner Pris Nr Dimensioner Pris 

0/19-062S 4"xS" x1/16" 1: 75 0/19-125S 4"xS" X l/S" 2:50 

0/19-093S 4"xS" x 3/32" 2: 10 0/19~lS7S 4"xS"x3/16" 3: 10 

0/19-25OS 4"xS"x1/4" 4: 15 

STÄNGER 
Levereras som standard i längder om 12" med diam. en!. nedan. 

Nr Diam. 

0/19R125 l/S" 

0/19R1S7 3/16" 

0/19R250 1/4" 

0/19R312 5/16" 

0/19R375 3/S" 

RÖR 

Nr Diam. 

0/19R500 1/2" 

0/19R625 5/S" 

0/19R750 3/4" 

0/19RS75 7/S" 

0/19R1000 1" 

Levereras som standard i längder om 12" med väggtjockleken genomgående 1/16" och 

med ylterdiam. en!. nedan . 

Nr Diam. 

0/19T1-062 3/16" 

0/19T2-o62 1/4" 

0/19T3-062 5/16" 

0/19T4-o62 3/S" 

LIM 

Nr Diam. 

0/19T5--062 1/2" 

0/19T6-062 5/S" 

0/19T7-062 3/4" 

0/19TS-062 1" 

0/53-912-4 	Lim »Polywe!d 912» är en färglös, transparent polystyren lösning som ej påverkar 

materialets elektriska egenskaper ...... . . . ...... . .. . . . Pris 5 : 60 

AB BO PALMBLAD - Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm - Telefon 449295 
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Typ HM. En förstlduss ig mikrofon uv Ronettes 

viilkiindu fubrilwt. Mikrofonen lir inbyggd 

hölje av pressgjuten Uittmetall och lackerad 

silverfaconett. Den kun hi'tIla s i handen som 

llandruikrofon, stå Pll bordet, hängas eller l11g

gas. Deu kall ii,ell skruvas fast på stati,. 

Jj'örsedd mecl en filtercelI utUll intermodulation 

oell dis torsion. 

Kiill sligheten lir mycket hög, 1,5 mV/,uB"-'48 dB. 

Finnes med olika kurvforrncr. 

TYll HM 5 med riitlinjig karakte ristik :~O--

7500 p/s. Pris kr.S5:-. 

Typ IL'I 7 med ni'tgot stigande karakteristik 

anpassad för bandillspelnillgsapparater. 

Pris kr. 75:-. 

TYll H)l 9 med utpräglat s tigande frekvens

karakteristik anpassad för trådinspelningsap

parater. Pris kr. 'i5:-. 

GENER~L~GENT FÖR SVERIGE: 

Kvulitetspick-uper i lil ttviktsu tförande med sa

f irstift. Ronettes J'lnV-typer ha ett n,Htryck på 

endast 6 gram. De äro fria frän intermodula

tion och distorsion och göra återgivningen full

ändad. F öljande utfUrande lagerföres: 

Typ l\"IW2N Avsedd föl' normalspelande skivor 

och med normal frekvenslmrakteristik. 

Pris kr. 55:

Typ M\V2L Samlllu utförande som ovan, mt>n 

a vsedd föl" l{ll1gspelande sk h'or. Pris kr. 55: 

'r}·11 MW4L Med safirinsats som har frekvens

lmrakte ris Uk rak ± :3 dB mellan :30--1400 p/s. 

Avsedd för l;llIgspelande skivor. Pris lu'. 'i5: 

Armen lir för alla typerna densamma och safir

insatsen utbytes utan lÖdning. ~Iall kan diirför 

lätt växla insatsen vid spelning nv olika skivor. 

Insats N 50/3 Med normalfrekvensomriide för 

normnlsldvor. Pris kl". 37: 50. 

Insats L 50/ 3 Med normalt frekvcnsområde för 

I:lngspelande ski\'or. Pris kr. 37: 50. 

Insats L 50/ 4 Med frekvensomriide 30-14000 

p/s. För lungspelande skivor. Pri~ kr, 5i: 50. 

A.~B. GÖS A BACK OM 
STOCKHOLM K 



(-------------------------------------------------------------------------------~\ 

Den nya radiotelefonen "REPORTER" är avsedd för 2-vägs radiokommunika

tion, exempelvis som taxiradio, för industriskydd etc. 

• {PTe 116 60-100 Mp/s
Frekvensomrade: PTC 117 

100- 184 Mp/s 

Storlek: 23 (bredd) x 32 (djup) x 14 cm (hög) 

Vikt: 7,7 kginkl.bäranordll.och mikrotelefon 

Kraftförsörjning: 6 eller 12 V batteri 

r~.~~.~: ~'~~~j~ ~,~,~,~j'
Islrikt och kontakta OES för offerl. 

\. 

\. 

Effektförbrukning: (vid 12 V) 

Mottagningsläge 3,5 A} Vid 6 .V förduhhlll s ström-

Sänd. läge 4,0 A förbrukningen 

Kontroller: 
Från Till-omkopplare och LF vo På froutgav elu lymkontroll 

På mikrotelefon Sälldniogs/Mottagoingsomkopplare 

Närmare upplysningar genom 

Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401-02 

:39:2 
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Radioteknisk Drsbok 119'52 

UR INNEHÅLLET: 

öVER-	 H[lI~ledarlement, Av fil. lic. 
SIKTER 	 Dick Lunclqvist. 

neteorologl och mikron\jtsot
bre()ning. Av telm . Il e. B J o 
sephson. 
I ,' ilter för fiF-li:ompensntion t 
, ' ideoför!Stiirkare. A \? Dr-in;;. fl' 
'f isc he r. 
Radionstronomi. ..1.\' A \Y Has
we tt. 

DER .:;'I'  Deräkning av sm.l\ transforma
NINGS torer. Av d dling. Holg~r Mar
ARTIK cu s. 
LAR HeriU<ning nv hu]nktnnsspolnr 

för rndioCrek'·CJlH('r. Av 11lg'.En refe John Sellröuer. 

rensbok 
TELE Ljusfliic[,sprojektor. Av t ekn. 
YISIOX lic. Bj örn Nil sson. av bestå Data, för de olika. telcl·isiolls· 

systemen i Europa och USA . 
Televisionsteknisk nomenklatur.ende 	vär

de! 	 FöR StörninKsbegriinsnre tör radlo
I{ON mottaga.r.". AY l:e t e legra fasf.\ l 
STRUK stent S une I3aeck st r öm S~HXIJ. 
TöRER "Jlultipelrt.'sonnnsJiretsar för 

kort~'\ gs.iind"re . Av C O Heu
s tröm S~I5AKQ. 

AJ\(ATöR- :\nlatHrsiin(]are modell 1962 rör 
RADIO JI ,ruörjare. 

Nybörjarens kortn\gsmottngare . 
Konverter ti,r flm l~töruandcn. 

II ur jaJr hnr d et : Besök hos 
JIl.\gra. siin()areumatörer. 
Bestiimrn els er tör nmntörrndio
unluggningar. 

FöR Ai'Ir\- Jionl"e rtcr tör DX-lyssnure. 

~~~~YG- Amatörerna oc h S-märkningen. 

4 FöR ~Iät.illstrument för serviccverk
SERVICE- städer. 
MÄN 	 Orummofonmodulntor rör ser

vicemUn och rntliohandlare. A.v 
ingenjör Stig Hj or t h . ~ lll ._ 

TABEL· Fl'el<vensfördelnln gsplaner. Stan
LER <iard fr e kven scr f r ä n WW" och 
M. 	M. WW VI-! . " Lathund för radiotek

niker ." Itadloteknl ska no mo
gram. F ör enlogar m. m. 

BOKBESTÄLLNING 	 I 
Till ...... . . _• . . . . . . • . • • • • . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .• bokhandel I 

eller direkt till Nordisk Rotogravyr, Postbox 3221, Stockholm 3 

I
Undertecknad beställer härmed 

.... ex_ Radioteknisk Årsbok 1952 ii 12:-	 I 
Namn _.. .. _•. , . . . .. . . . . . . . . . .. .. .... ... .. . , . ..... •. . .. .. .. . . . . . .... .•. , . . .. I 

Adress ... , .....•. .. , . . . .. . . . . ......... . .. ...•... _.. .. . . .. .... . .•. .. . , , ..... _ I 


l!0sta~ss .... , ........... . ..•..... , ....... . ....... .... ... . ... •. . , ••.. , .. ..J 


Gr Inneh:1llct : Introllllction. Ma~netic tape 
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,:rnpc s peed s. r..llIlti - t l'neks. Uccording hc nc.1 s. 
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note re' [IO n"c. H cad wear . Self dcma g netiza
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chul':l e teri s tics. Il OW or high impcdance beads? 
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Thc r0cordin g- Ilmplifler. 'l'he play -back ampli 
fi er . COlllblncu amplil'icr unit. Clrcnit valu cs. 
Hum. Uses of Illfl g nc tic tape l'ccordtng. 
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RADIO FRANCE ASIE 

var nnder tiden ap r il 1939 till d en l j anu ari 

1950 känd för lyssnare över hela vä rlden som 

»Radio Saigon». Delta namn blev den l janu

ari 1950 utbytt till » Radio France A sie» ti1l 

följd av öyerflyttningen av stationen i Indo

kina till Vietnams, Cambodias och Laos rege

ringar. » Radio France Asie» är nu d en enda 

station und er fransk kontroll i Indokina. 

P ersonalen på den engelska sektionen pa R a
d io France A,ie. Från vänster: Jean Pipon, 
el,, ! för avdelningen, Irene Lembich, prog ram
redaklör och »speaker», Lilian Bouvet, nyhe ts 
r rl aktör och »speaker» Jose Goean , nyhets 
redaktör och »speaker», och till s ist Henry 
D" jour, nyhetsredaktör och »speakel'» . 

40:2 


