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VITROHM:s 


Ytskikts- (grafit-) motstånd med 

färgkod, inbakade i bakelit. 

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

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


Trådlindade motstånd för motståndsde kader och 
och andra ändamål där stor noggrannhet erfordras. 
2 watt (typ SW). Tolerans ± 1 %. 

Trådlindade motstånd cementerade. 
6 watt (typ Gl), 12 watt (typ H), 26 watt (typ DJ), 50 watt (typ EP), 
80 watt (typ HZ). 
Finnes även med flyttbart uttag: typ Gl-A, H-A, DJ-A, HZ-A, 120 

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

Tolerans ± 5 %. 


Potentiometrar med kolbana . 
1h watt (typ P100), % watt (typ P54), linjär eller loga
ritmisk kurva. 

Med S-märkt, lo-pol. tryck- och drag

strömbrytare, % watt (typ 56), logaritmisk kurva. 

I tandem utförande % watt (typ 68), linjär eller 
logaritmisk kurva. 
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DUBBELSTRALE
OSCILLOGRAF 
Modell 1035 
Frekvensområde': 
20 pIs-lO Mpls 
Inb. triggergenerator 
Kontrollerna kalibrerade 
Fintecknande, plant 
katodstrålerör 

OSC ILLOG RA-F
KAMERA 
Modell 1428 

avsedd för 35 mm film 

eller papper, optik F=3,5, 

reduktionsförhållande 

2,87 : 1, iaddningskapaci 

tet 10 m. 

Även motor och växel

låda finnes . 


TRANSPORT
VAGN 
Modell 1050 
underlöttar intern trans
port av oscillografen och 
håller densamma i rätt 
löge för lättaste avläsning 
på skärmen. 

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

Infordra offert. 

~~ 
INGENIÖ RSflRMA 

Asögatan 113-119 STOCKHOLM Tel. vx 44 99 90 

Med delta n:r följer bilaga. 
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T.f. P -red. har fått en allvarlig tillsägelse all 
inte sväva ut för mycket med sina problem, ef
tersom det lär finnas så rysligt många andra 
intressanta saker, som skall få breda ut sig i 
tidskriften . T.L P-red har därför för att i gör
ligaste mån spara utrymme och papper beslu
tat sig för att i fortsättni ngen förkorta sin 

pampiga titel till »TfP», vilket sparar inte 
mindre än fem nedslag, dvs. ungefär en cen
timeter. Och så är det ju så lätt att säga TfP, 

det låter nästan som TSF, vilket ju som be
kant är den franska förkortningen för Trans

miss ion sans Fil», dvs. »överföring utan träd» 
dvs. helt enkelt radio. Vilket bör ge signaturen 
TfP den rätta radiotekniska klangfärgen så 
att säga, 

Problem 2/ 52 har inte berett problemlösar
na nägra större bekymmer, de fle sta har löst 
problemet korrekt. Bästa lösningen, som sam 
tidigt är tillräckligt kortfattad för att få rum 

på de spallcentimeter, som TfP får disponera, 

har insänts av signaturen »AJlström», som i an

slutning til~ fig. l ger följande kommentarer: 
Man kan förutsä tta att vinkeln a är liten, 

dvs. eos 0= 1, enär enligt problem texten 

mittIedarens avvikelse fr ån eentrumlinjen b är 
liten. Utgår man därjämte från det välkända 
sambandet för det magnetiska fältet hän-öran
de från en oändligt lång rak strömförande trår! 
fås: 

H r2 = 1 / 2,7r -1i 2,T{" =H =Hr1-
l 

= (I / 2n ) ' (r -r ) /J r • r )
2 J J 2 

:'lIen r,,--r = b eos {}
1 

och rl~r'2 = r 

dvs . H=(I'b' cos 19')/2n l'~ 

Fig. L 

Insä ttes här b och r i m och l i ampere fås 
H i A/ m. 

Vem som döljer sig bakom signaturen »AIl

ström» vet inte TfP, och kan därför inte för

anstalta att de 5: - kronor, som tillfaller bäst
lösaren, kommer »Allst rö m» tillhanda . Om hr 
»Allström» övervinner sin blygsamhet och 

uppger namn och adress, kommer emellertid 
pengarna bums. 

Innan vi lämnar detta problem vill red, åt
minstone i förbigående omnämna att ett antal 

ytterst omsorgsfullt utförda analyser av prob
lemet från generella utgångspunkter utfört5 
av ett antal lösare. Då approximationerna som 

angavs i problemtexten lätt kunde införas med 
utgångspunkt från rent geometriska övervä
ganden har dessa problemlösningar blivit onö
digt omständliga. Och så var det inte fluxtät
heten utan magnetiska fältstyrkan det var frå
ga om. Det är inte alla som observerat den 
saken! 

Och så är vi kanske mogna för nästa om
gång. 

Problem 4/ 52 

En transformator, vars läckning och alla för
luster utom kopparförlusterna kan försum
mas, har en primärlindning med 2n varv 
med mittuttag och sekundärlindning med n 
varv. Transformatorn anslutes med sin pri

märlindning till en växelströmskälla och 
med sin sekundärlindning till en belast
ningsresistans, varvid effekten P förbrukas 

i densamma" Visa hur man skall ansluta be 

_"~~l~:':-:I_?;;-~~'~-)j.:(l~.:f.~~--:;:)\~jl' '.'-:::, ':':':,r,.:' '/ ;:;-; '\'Ii.·-9;~_"'~~ if';;\"~f~?':·::F.:~ ·: ,.::,'1..;); "'(~t~i~'t!,".l:(\:~~3);~.I:"':":""':11.{):\::. n , 

~~~ ETT INSTRUMENT MED "SJÄLVFÖRSVAR" 
' Il' 

l> 

"'~r}Mil!\~:~::';;.:~·~·!·".!!~;·;::::·:-.:;:::,::". ~:_,;:.W':;~.:.:,:; ,,\\,"'~,,1~~ 
DATA: 

lik- och växelspänning , 
10, 25, 250, 1 000 V@Y AVOMETER Modell HD lik- och växelström : 
10, 100 mA, 1, 10 A 

Vid "flygande service" under påfrestande Resistans: 

yttre förhållanden är denna "Heavy Duty 0-500 ohm, 0-50 000 ohm 

Avo Meter" ett idealiskt universalinstru Känslighet , 

ment för mätning av ström, spänning och liksp . 1000 ohmfV 

resistans inom 18 mätområden . Det är Noggronnhet: 
robust utfört och försett med en sinnrik Likström 1% ov fullt 

utlösningsmekanism, som automatiskt bry skolutslog 
Vöxelström enl. "Britishter strömkretsen och visar röd varnings

Stondord Ist Grode"signal vid överbelastning, t. ex. vid felin
Mått, 190x139xl02 mmkoppling, och därmed skyddar instrumen 

tet. En praktisk beredskapsväska med Vikt : Co 2,5 kg 

axelrem kan erhållas. Pris : Kr. 285 : 

Ensamförsäljare för Sverige : 

>
SVENSKA < 

RADIO O
~HA fi!J
mAKTIEBOLAGET 

~ 

...-t 
mAlströmergatan 12 - S T O C K H O L M - Tel. 22 3140 

Filialer i Göleborg, Malmö, Sundsvall, Orebro och Norrköping ~ 
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MAGNETOFONBAND 

av högsta kva litet. 

KOPIERINGSEFFEKT: minst 52 dB efter 24 timmars 
lagring. 
Mngnetofonbandl' lI erhåller vid vissa tillf:ill en en mer eller mindre 
stark kopiering av Ijudupptecknin g'en på de över· eller underliggande 
varven av det löpande bandet, vilke t ger sig till könna på ett stö
rande slitt genom ett flerfaldigt för- eller efte reko. Genom speciella 
arrangemang bar kopieringseffekten bos GENO'l'ON -bandet minskats 
så, att IjudåterglvII.ingen senare icke stö res bärav. 

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

Känsligbeten få,' inte underskrida ett bestiimt gränsviirde sli att 
brllsnidin b OB avspelningsfbrstlirkaren ,'ilI överföring av svaga toner 
och under pausertlll fram träder störande. 

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

lIIöjlig heten att r eg'l'trera höga toner min skar ju mindre hastighet 
bundet bar. Jilm fÖ l' t med GENOTON E å te rgiva GENOTON EN 
oeh Z de höga fr ek venserna på ett förs t iirkt sätt. Härigenom ut· 
jämnas minsImingen av bandhastig'heten al pass mycket, att även 
me,1 enklare appara te r utomordentliga ljud upptagningar kunna listad· 
kommas. 
·Värdena ä ro >Ingivna i decibel och då en allmänt ~rk;ind normeraa 
llliitmeto d föl' bana iinnu iner rinnes , ha vUrrlena uogivits i förbIII
lande tllI GENOTON E. lCinsllgheten ,il' angil'en ,' iu 1000 p/s, 
dlsl<untkänslig heten vid 10000 p/ s . Ban clbastigh~t = 76 cm/sek. 

Genotonbandeo tillrel'kas i olika typer mcd 

Typ E för 76 cm/ sek. 

Typ EN för 38-10 cm/sek. 

Typ EZ för 10·19 cm/sek. 


NYHET! 

Genotonbanden äro ettskiktsbund innehållande Jnagnetiserbart DHl

terial och bindemedel av plast i junln fÖrdelninlr:'. 

Genom en aHsidig inbäddning av de , 'anligt"js mycket bårda mag
netiserbH.ra partiklarna t ett mjukt omhölje nedbringas deras ut
priiglade slipverkan på ett effektivt sätt. Tonhuvud och bandbanor 
skonas härigeuoJn, banden nötas praktiskt tage t inte, ()(!h en ned
smutsning av motorerna är alldeles utesluten. 
Banden äro okiinsli::a mot vatten och ändrar dörför icke formen 
vid lagring i fuktig luft. GeJ\otonuanden äro icke brännbara (eld
fiingda) och Ingringen beröres sMedes icke nv brandskyddsföre
skrifter. Yidare har banden inga tendenser ott bli sköra, att dra 
sig eller utt kröka sig. 
Alla dessa. egenskaper cöra ntt Gellotononnden fä en framträdande 
nnviindning bl. a. för ljudupptagningar, vilka skola bevaras noder 
flera år i arId\', För ett tonbands prestationer lir summan BV dess 
magnetiska och me-kaniskn egenskaper ntslagA&,ivande. Standard
bredden är 6,30 mm (1/ 4 ), liilll:"d 1 000 m. fri bärande upp"polat, 
GENOTON EN och Z levereras dessutom i kortare längder, spo
lat på plastspolur. Bandens tjockleh: är c:a O,OG mm. 
För specialändnmål exempelvis för frnnlställninc av magnetiska 
Rkivor eller för omnrlJetning Ull breda baod med ellor utan per
forering, finne.s GENOTON-folier i varje önskad längd och i tJock
lekar av mellan 0,04 mm ocb 0,2 mm upp till en bredd mellan 28 
och 35 cm. Deras ma.gnetiska egenskaper motsvara typernn E, EN 
eller Z. För möjlighet till preciserad k,·alitetsbedömnin.r näm
n"s följande data: 

KLIRRFAKTOR: mindre än 3 .%' vid normalutstyr· 
ning, 1000p/s 
En högvärdig tOllöverförIng måste vara fullkomligt fri från för· 
vrängningar och förfalskningar av klangkaraktären . Genotonbanden 
äterg e pä ett naturtroget s,itt de tonfrekventa svtlngningar Inom det 
oml'iitle de äro al'seuda föl' . 

DYNAMIK: 65 	dB 
Anspriikcn på ostöru ätcrgh'niug' uven av de svaga~tc ljuden inn e 
fattar att bandet själl·t inte f:.ir ästadkomma något nämnviirt ljud. 
Proporti.onen a v flen stul'sta mHjliga återgivnings s tyrkan till detta 
bo!.[(·uljud, dynamiken, ;i1' vid anvöndning av GENOTONBAND 
si örre än vid varje annat upptugning'sförfafarande tack vare den 
j~imna fördelningen av det m agncthH1rbara materialet. 

AVMAGNETISERINGSDÄMPNING: minst 70 dB 
gli sUrskild fördel ,·id mag-netofonförfa"audet består i möjligheten 
att avmagnetisera bandet, bär ig'enorn kan detta begagnas bur många 
g ft ng-er 80m helst för nya upptagningar, förutsatt att vid avmug-ne
tis eringe n icke Ufo t ringus/:.l: l:ilJur av den tidigare upptagDingen för
blir kvar pil tonbanclet. Detta YiIllcor uppfylles· helt ocb bIlIId av 
GENOTON ·bandet. 

DRAGHÅLLFASTHET OCH TÄNJNING: 
li'(j r ban,l av 6.:~;; lnnl ureud ligger drn g b;i llfu i)Lh eten ö\Vcr ~ ,5 kg. ; 
ef ter 1 minnts b elastning mecl 1 kg är el en e lastiska u t tj iinJ ningen 
minur!! lin 1.5 '/0. En minut efter avläg;sllandet llV bela ~t n lngen ' utgör 
d e ll plastiska uttänjningen lnllX. 0,2 'I,. 

a,"seende flä bastighetcn: 

Start· och slutband jör GENOTON-band i vitt eller kulört utjörande, glättat eller matt, 
för anteckningar med blyerts, bläck eller skrivmaskin. 

Allt mellan antenn och jord 

ELF A RADIO & TELEVISION 

Holländargatan 9 A Stockholm 


Tel. 2 O 78 14, 2 O 78 15 Postgiro 251215 
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RÖRVOLTMETER 
Clippard typ 4·06 

enna nya rörvoltmeter är ett 
sy nnerligen prisvärt instrument 
som Iiimpar sig utmä rkt för de 
dagliga mätningarna i teletek
nitika laboratorier, prOvrum 0<:11 
sf'rYiceverkstiider. 

Lilg,;ta miltomr iide är 0--1 V viu 

s jliinningsmiltninc:; oclJ. "id viixel

~ llilnning är frekyensomrlld t 30 

jJ/ .'-100 :r.Jp/ s. 


Genom en ny bryggliknan de 

koppling erhålles hög stabilitet 

oclJ. stOl' noggrannhet. 


i\'iitspänn ingsvariationer kom

penseras automatiskt. 


Mätområ den : 

Växelspänuing: 0--1,0--3,0--10, 

LiI<spänning: 0--1 , 0-3, 0--10, 

Motstå.nd: 0--1000 megohm (i 

7 om rå den). 

Decibelskala : -20 till +51 dB. 


Begär offert och närmare upplysningar från 

INGENJÖRSFIRMAN INTRAM AB 

Stopvägen 22 - BROMMA - Tel. 263530 , 

lastningsresistansen fö r att få ut ca dubbel 
effekt ur transforma torn utan att öka t'rans· 
forma torns uppvärmning. 

Lösningar till detta problem skall insändas 

före den 20 april till POPULÄR RADIO:s re· 

daktion , postbox 3221, Stockholm 3. Kuvertct 

skall märkas »Problcmlösning 4/ 52». Bästa 

lösning belönas med 5: - kr. och hedersom· 

nämnande. Och välkomna med nya problem. 

förslag! 
TjP 

Re-generator 
En betydande svårighet vid konstruktion av 
RC·oscillatorer är valet av de kontinuerligt 
variabla elementen .Väljer man att variera re
sj sta n~ erna, kan svårighe ter att på nytt ställa 
in en given frekvens uppstå. Väljer man å and· 
ra sidan att vari era kapacitanserna, blir resi· 
stanserna' i RC-näten ofta ohanterligt stora för 
de lägsta frekvenserna. Dessutom måste i vissa 
typer vridkondensatorn monteras isolerad från 

chasö iet. 
I en patentanmälan från Philips visas hur 

den sistnämnda svårigheten kan öven·innas. 
Kopplingen framgår av fig. 1. I de fasvridan· 

r---r----- + 
\ 

MARKNADENS MINSTA RESERADIO :MED KV, MV & LV HETER: 

SCOUT F749. 

RESERADIO SOM ALLTID ÄR REDO 


L 4 rör . fl l!  6. Batteri : 90 
perheterody n. volt an od · och 

1,5 volt glöd
D F91. D LIl2 . 
2. Rör : D K 02, 

strömbatteri. 
7. StrUmtör3. 3 vn~Ulng
brul<n. : anodder : Kor'tv. 10 
9 mA, sparläg-e-49 rn lr. Mel
4 mA, glöd 2;i0lanv. r.25-lG05 
mA.kc. L il 111; '. 150 

25 kc. 8. Dimensio
"l. 5" PM. Hög · ner : Llingd
talare med IIfl 
 220 mm, h öj d 

g l·. AlnIco 
 H)O mm. djup 

magnet. 
 110 mm. 

5 . l nuj'gglln O. Vikt : med 
ramanl ennC'!' ba t ter i 2530 gr.
för ull a tr'" Utan ba tt. 1715
vilgl. Kort gr. 
vllgs ant~llll 
tt'ftnn1n g' ~ l lar . 10. Utfilranåe: 

r ynk lackeradJ\lellaufrek· 
triilddu medvens tran~for 
fö rkromatmu.tor r av 
handtn~.spec. ty p 

4GB kc. 

A.B. CHAMPION RADIO 

Rörstrandsgatan 37 STOCKHOLM Tel: 227820 (vöxel) 
Nardhemsgoton 60 GÖTEBORG Tel: 124075 (växel) 
Isak Slaktaregatan 9 MALMÖ Tel: 76725, 76726. 

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

Pris kompl. med batterier 

Kr. 197:

4:4 

(,1 

/
l. _ ._._. 

Fig. L 

de RC·länkarna placeras mellan galler och 
jord kapacitanserna C l och et' som utgöras 
av var sin sektion av en vr idkondensator. Resi· 
stan..crna R 

j 
och R2 utföra ~ omkopplingsbara 

för alt få olika frekvcn, områd, ·n. Den ena sek· 
tionen aven dubbeltr iod användes som normalt 
förstärkarrör, medan den andra ingår j ell 
anodjordat förstärkarsteg. Fasvridn ingen blir 
totalt 360 0 (= 00 

), och svängningar kommer 
till stånd, då den sammanlagda förstärkningen 
är större än 3. 

De erforderliga resis lansvärdena kan redu
ce ras till hälften genom att man använder en 
fyrasektioners vridkondensator med sekt ioner
na parallellkopplade två och t vå. Detta under
lättar avsevärt isolalionsproblemel. Återkopp. 
lingen regleras med uttaget på Rl' så att oscil· 
latorn ger rent sinusformade svängningar. 

http:Motst�.nd


SOUND RADIO PRESENTERAR 

SR 111 


en ny bilradio för mellanvåg, långvåg och S kortvågsband 

Tekniska data för SR III: 
• 	 8 moc18rna högeffel,th' a miniatyrrör med 12 rör • Känsligheten ca 2 /LV. 

funktioner. 
• 	 Pusb-pull slutsteg med frekven sberoende motkop p

• 	 6 HF-kretsar som åstadkommer hög Belektivitet ting ger mottaga ren stort Ijudomfä ng och h ög ut
och störningsfri mottagning Inom all a banu . effek t även I basregistret. 

• 	 7 ågIiingusband LV (U(}-420 kp/s), MV (525 • 	 Nya störningsfilter med F erroxcubekärnor ~lIllline-
1600 kp/s ) och 5 st. kort,,;1gsband 19 m 25 m- rar alla vibrator- och motorstörningar.
31 m - 41 m - 49 m. 

• 	 Lättskött diskantkontroll.
• 	 BandRjlrldning på Ita.m tli/:a kortvllgsband möj lig

gör lika lätt stationsins tälln ing tör kortvågsata  • Särsl<lJc1 strömbrytare för skaibelysningen.
tionerna som på MV och L V. 

• 	 Uppdelningen av apparaten! tre enheter, mottagare, 
• 	 VlIglängdsom1<oppllngen eker med Sound Rauios effel, tdel och högt alare, möjliggör inmontering i 

nya miniatyrtryckknappsys tem. alla ~lag av fordon. 
• 	 StaUonslnställnlngcn är genom robu st konstruk

tion ojl:\verkad av foruonets skakningar. • 	 Högtalarenheten levereras ! standardutförande med 
5" eller G%" högta lare.

• 	 H ögeffektiv automati.k voly m kontroll skärar kon
sta n t ljudstyrka, oberoende av mottagnlngsförl1ål • Mottagaren le\'~ reras ! 6 eller 12 vo lts utförllnde 
landena under färden. oeh med speclell effektdel ii ve n för 24 volt. 

'.
« er 

AKTIEBOLAG 

SPÅNGA Tel. Växel 362560 Telegramadress: Soundradio 
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surser och riskerna för att servicefrågan inte 

blev löst i tid. Redan nu är det brist på arbetsPK diskuterar TV 
Den 29 febr. hade Publicistklubben på sitt års

möte, som förlagts till stora partilokalen i 

Riksdagshuset, anordnat en diskussion om te

levisionen i Sverige_ Representanter för Tele
visionsnämnden, T elevisionskommitten, Tele
gm/styrelsen och Radiotjänst hade inbjudits, 

och med bistånd av Televisionsnämnden och 

Radiotjänst hade man ordnat med provsänd

ning från Televisionsnämndens sändare på 

Tekniska hög~kolan av ett televisionsprogram, 

som skulle ge några smakprov på vad televi

sion har att bjuda_ 

Diskussionen inleddes av chefredaktör Os
sian Sehlstedt, sekreterare i Televisionskom

mitten, som gav sina synpunkter på det sven

ska televisionsproblemet. Någon svensk tele 

visionsstart kan det inte bli tal om förrän i 
bästa fall något i sämsta fall några år, ansåg 

han. Ett flerårigt utbyggnadsprogram kommer 

att framläggas av Televisionskommitten. Dyrt 

blir det, 250 miljoner till sammanlagt 50 sta

. tioner och ca 1000 kr pr apparat i bästa fall 

och en årlig se rvicekostnad för apparatinneha

varen om 300 kr får man räkna med. Statsfi· 

nansiella hänsyn kommer in i bilden, då det 

sannolikt blir staten, som får satsa pengarna 

för att få det hela igång. 

Avdelningschefen Jens Lawaetz från Stats· 

radiofonien i Köpenhamn gav i ett briljant och 

livligt uppskattat anförande några glimtar från 

den danska televisioDsverksamheten. Vad de 

danska televisionsmännen lyckats trolla fram 

med sina ytterst begränsade resurser är helt 

enkelt förbluffand e och man har redan skaffat 

sig en inte föraktlig rutin på området. Tal. om· 

nämnde, att diskussioner i television kan göra 

sig utmärkt, vilket kanske inte är så nära till 

hands liggande. De tre sändningstimmar i vec

kan, en timma på tisdagar, torsdagar och fre

dagar som den danska televisionenstjänsten 

omfattar, har emellertid efter fern månader in

te resulterat i mer än ca 150 danska televi· 

sionslicense r även om totala antalet mottagare 

ligger omkring 300. 

I diskussionen yttrade sig bl.a. red. Sta/fan 

Tjerneld, som ansåg att det var fel al' Tele

visionskommitten att alltid tala om hur omöj 

ligt allt är för en svensk televisionsservice. Vill 

man förmå riksdagen att satsa miljoner på 

televisionen skall man väl inte enbart tala om 

hur dyrt och svårt allt är. 

Generaldirektör H Sterky i TelegrafstyreIsen 

underströk vikten av att man tog hänsyn till 

den svenska radioindustriens begränsade re· 

kraft vid den elektroiekniska industrien, och 

det tar tid att bygga upp en serieproduktion 

va televisionsapparater. 

Radiochefen E Ehnmark betonade vikten av 

ett nära samarbete mellan radio· och tele\i 

sionsfolk; radioll och televisionen kan kom

plettera varandra ansåg han. 

Efter diskuss ionen följde så provsändningen, 

som i lokalen kunde följas på sex televisions

apparater, som lånats ut av några radiofirmor. 

Tekniskt gick det hela väl i lås, sändningen 

skedde på kanal 4, (174--180 Mp/s ) men de 

ytterst begränsade kamerare,urserna störde in

trycket. Programvalet var inte heller särskilt 

lyckat. BL a. hade man vid denna första prov

sändning tydligen försökt revolutionera tele

visionsprogramtekniken genom mystiska dub

belexponeringar, som gjorde ett i dubbel be

märkelse ganska blekt intryck. Ett par pro

grampunkter gjorde sig emellertid bättre, bl.a. 

"Cello":s berömda snarksketch. I det stora 

hela visade provsändningen med all önskvärd 

tydlighet, hur nödvändigt det är, att. det kom

mer igång någon form av försöksutsänd ningar, 

så att programfolket får tillfälle att skaffa sig 

praktiska insikter i denna ytterst viktiga sida 

av televisionstjänsten. 
(Sch) 

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

"The bauery jor greater pouJer and langer hfe" . J 

BEREC användes av flera svenska radiofabrikancer. 


BEREC försäljes a v ledande grossisdirmor. 


Generalagent: TRYGGVE SUNDIN, Riddargatan 23A, Stockholm. Tel. 677168, 677169,677170 
\, 



c. G. TRAN SFORMA T OR E R 

LTC 2. k . CG-lrallSfol"lIl:I!'(Jrt'r - COlllll1ercial grnde - ii ro hedknulle (Il"h !;:on'trueraflp 

Jllf'd g o1d .",; ikf'rhetS [lHll·~ill n l. och I' :t lnI1l1a l,iwl lflll" filr kontinuerlig drift . 1)e ,iro ~l\'sedlla 

j" ,;r u lO lll u ~e :"1. l"lw ". ·i. . ' [,,, Iu rna ,iro HIP\lll11limprpgnl'r:J(le Ocll inn ~ llltlla i en ~ [Je"iE'll 

knbellll: l": a . 

. \ lla tnlll'( II l" (la torer i C(;-:<l'r ien !lINI u ll(lunl ll ;': fÖl' ' \'L och ('VM Irnnsj"o rl1IU!o re r lltl 

iiro lLnj iir:t ± 11/~ 1m fr:llI -to t ill 10000 1' / " . (C\'L 0("11 C \':\1 40 till (j 000 ph.) 

Ingångs-. mcllanslegs-, Odl 

S -21 

S- 17 

{'{J-laJ 

n.·laZ 

CG-i3:~ 

(,G -l :~.t 

CG-Z:!."i 


CG-l ::lG 


('G-2:{:l 

l'G -3:~3 

( '(}·-l3:l 

CG-137 
C(o·HO 

CG-W 
CG- 16 

I. <luod till l galle r .. 

l anod till 2 gn ller. 

'1 :rupc!er till :2 gal lE'l" 

Lillje till 1 galler , 
tlXf l'il ~,k}i l"u ) l1iIl~ 

Lin h' till :2 gal!p!" 
(l~ r l'; l ~kiil'll1l1i ll}!.· 

Li nje till J f'l. :2 g"lI l-

l er, ' l)e cie l l ~ . ·[('irll l:r ,1 
UlOt brum 

.\.llod ol"lt l,i g",lIlI( ~g 
llukrofo ll eller lliljP 
ii ll l el. 2 gu llf' l" ha 1u Il 
-;e r n,1. mot b l'l Il ll 

PI' GC;, 12_U', "dl 
liknand e t rivdpr till 
\ .R ::!A3 :0 1" , GLG :01" el I'. 

1'1' GC:;, 12ACi och 
Jikuallrl(~ trio cle r till 
(j Ui :01' Hlet.! ra ."l f lir'''[l . 
PP -J:i ,:2A3 och lil,n:lll-
Ile rör t ill 2 el. -1 or,o :ur 
lIle,l fast förp. 

:\lixer 

Trioflanoll till lilljP 

PP triodanoller/ linjl' 

Ulgångstransformatore r 

mi 'er lran Iorm lor r . 

PrillJ,i l·itUp. Sel,Ulldii rl 1111). P ri,; 
ohm kr.ohm 

I :; 000 t:j;j 000, OIlJ.":. :i: l 45: 
1.,000 1::;-;.000 ll ll'd llJiLtn(1' l!'; 

()lliF< . :{ : l Ii : 
kO OuO tot/lIt 0111:; . 1: G, l 70 : :10 000 anod till "nod 

70: ·-;U. :200. ::;00 IbO 000 

6",120 OOt) t OI a ll .). .iO, 200..jOO 

HO 000 tunI! t,-,0. 200..-,00 116 : 50 

HU 000 tot a lL 63 : 1;-; 000. . jO, 200 

::0 000 ~lDo(l till anod ::!.'ouO lotiIII Olll~. 0,9:1 61 : :/0 

::0000 anod till anod ,J 000 totalt VIll S. 0,4: l ;"il : 50 

;-; 000 anod till anod 1:2.•0 tot:llt om::<. 0,5: l 56:

:;0, 200, ."j00 :;0, :200, :;00 ii6 : 
1.,jOO 'lO, 200. ,-;00 56 : 10 

GO. :200, :;00 63::}OOOO anod till anod 

~E'lmn<1;j I"iUlpellau::;el': ,::;00. ~O(), 10,8 . ,'U: och l,:> ohlll. 

S9 
CG-Jo 
CO-16 
CO-19 
CG-2L6 
C(. -IL6 

CG· 132 

Im pec1all~ 
Typis ka rörPI' ohm 

8000 ±;), GTG trior!, GYG 
3 OOo.y·J 0.00 2.\.::, OA:~, 6A,'W, GL6 
(j 000/ 10 000 O:\"i. GF6. 6VG 
9000 OLG :01' i A.R1 

3800/4 ;:;0.0 2-GL(j :01" AB2 el. 

4-6LG :or ABl 

Eff >kt 
watt 

Pris 
kr. 

20 
20 
20 
30 
:;5 

95:
61: :;0 
61: 50 

106 : 
162: -

Hiir Oyall l1pplagna [nlPr n> l)rp~(' lItr'ra enchl "t ert lll"\'ul ur f>1bl"ilmtioll~l'l"()granllne t. H,'k

\'iI"Pl"il giirna t'llllstiindig li ~ l:I. iin'l" ."nill'liga eTC:s transforlllatorer. 

Generalagent:
A-14 

J OHAN LAGERCRANTZ 

0-1 Värtavägen 57 Stockholm Tel. 610891, 61.3308, 61 7128 
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Philips nya likriktarrör för 
trefas-ström 3 DX 2/800 

l 

Detta lilla rör, med en uteffekt av inte 
mindre än 800 W, är faktiskt något av 

en sensation inam sändarrörtekniken. Lik
riktod trefasström är lätt att filtrera och 

medger betydande kostnads- och utrym
mesbesparing för de i filterkretsarna 

ingående drosslarna och kondensatorerna, 
speciellt om mon, som ofta är fa lle t, hor 

tillgång till 400 pis. Röret är gosfyllt (Xenon) 
och medger dädör konstruktion av synnerligen 

spänningsstabilo nätaggregat. Utförligare dato 
ställas gä rna till förfogande. 

Vinv vid top la Dim. 

Typ Vf If 400p/s Varc Temp Uleff inkl. slilr 

V A kV mA per anod V O( W mm 

Likr iklar· 

rör 

3DX 2/800 3x2,5 3x2,3 4, 2 400 130 16 -50/+80 800 50x93 

PHILIPS
Avdelning Sä ndarrör, Slockholm 6. 

Tel . 340580, för rikssamlai 340680. 

8:4 

Ultrakortvågsrör i helglasut
förande QQE 04/20 och QQE 06/40 
Dessa dubbe ltetroder äro utförda med botten av sintrat glos. 
De ha zirkoniumbelagda anoder samt ind irekt upphettade ka
toder. Genom att kolven är utförd av hårdglas kan anodtem
peraturen uppgå till höga värden. Rören äro, trots de små di
mensionerna, mycket sta bil t byggda och ha kraftiga molybden
stift. De fordra små styreffekter och lämna god uteffekt även vid 
höga frekvenser (röret QQE 06/40 har använts upp till 500 Mpls) 
och reducerad anodspänning somt ha star överbelastningsförmåga. 

Uleffekl Dim. Mal-If VaVfTyp klass (-Igf inkl. slifl svarig-V VA 
W mm hel 

Telrod 
OOE 04/20 12,6 0,8 500 26 (200 Mp/s) 51x84 832 A 

(6 ,3) (1,6) 300 22 (300 Mp/s) 

Dubbel
lelrod 
 600 86 (60 Mp/s) 12,6 0,95
QQE 06/40 49.122600 80 (150 Mp/s) 829 Il(1,9)(6,31 

600 40 (300 Mp/s) 

400 
 34 (430 Mp/s) 



POPULÄR RADI O 

TIDSKRIFT FÖR RADIO TELEVISION O C H ELEKTRONIK 

Trådradio eller FM-UI(V-rllndradio? 
Ett hinder för införandet av ett svenskt 

dubbelprogramsystem är bl.a. att vi inte 

har tillgång till så många våglängder 

på lång- och mellanvåg som erfordras 

härför. Någon förbättring i fråga om 

våglängdsproblemet för vår del är väl 

utesluten, och förhållandena internatio

nellt sett - trots Köpenhamns-planen 

kan väl lättast be5krivas med ett enda 

ord: »kaos». 

Orsaken härtill är givetvisatt antalet 

våglängder, sorr:. står till förfogande på 

lång- och mellanvåg inte på långa vägar 

förslår för det stora antalet stationer. 

Det kan f.ö. ifrågasättas, om det över

hU\'l1d taget l~ngre är möjligt att göra 

upp en rationell fördelningsplan, som 

skulle bringa ordning och reda på dessa 

våglängdsband. 

De svårigheter, som har tornat upp 

sig, har aktuali"erat frågan, om inte 10
kalsändare på dessa våglängdsband 

skulle kunna »evakueras» till det nya 

FM-UKV-bandet (87,5-100 Mp/ s). 

Lång- och mellanvåg skulle härigenom 

kunna reserveras för enbart »representa

tionssändare». 

En sådan reform skulle inte endast in

nebära en betydande förbättring av lyss

ningsmöjligheterna för utlandsstationer 

på lång- och mellanvåg. Långt viktigare 

är, att man på UKV-bandet får tillgång 

till ett så stort antal nya frekvenskanaler 

att våglängdsproblemet där inte längre 

skulle vara något problem, inte ens för 

införande av dubbel- eller tredubbelpro

gram. 

Ytterligare en fördel med en sådan 

övergång till ultrakortvåg skulle vara att 

man kan uppnå en mycket hög standard 

i fråga om sändningarnas tekniska kva

litet. Medan frekvensavståndet mellan de 

olika stationerna på lång- och mellan

vågsområdet efterhand krympts ner (en

ligt Köpenhamns-planen är det fastställt 

till endast 9 kp/ s, vilket betyder att 

mellanvågsstationerna, för att inte för

orsaka inbördes störningar, måste starkt 

undertrycka modulationsprodukter över 

4,5 kp/ s) , kan man på UKV ge de olika 

sändarkanalerna en .sådan bredd, att 

man kan åstadkomma nmdradioöverfö

ring av helt annan klass än den, som nu 

kan förverkligas på lång- och mellan

våg. 

Vad som gör, att man inte utan vidare 

slagit in på FM-UKV-vägen för att lösa 

det europeiska och de nationella våg

längdsproblemen hänger samman med 

att så mycket pengar redan investerats i 

apparater, som endast möjliggör mottag

ning av AM-stationer på lång- och mel

lanvåg. I det betänkande, som avgavs av 

1946 års rundradioutredning, och i vil

ket de olika tekniska möjligheterna för 

införande av dubbelprogram diskutera

des, avfärdades FM- KV-rundradion 

under hän visning till, att mottagare, som 

byggdes så, att de jämväl kunde ta emot 

FM-UKV-sändare, skulle bli ca 100 kr. 

dyrare än vanliga mottagare. Av denna 

anledning föreslog utredningen i .stället 

ett till telefonnätet knutet system för hög

frekvent trådradio för en kostnad av 

- enligt dåtida penningvärde! 

300 000 000 kr. för att lösa Sveriges 

våglängds- och dubbelprogramproblem. 

Redan 1946, när utredningen framla

de sitt betänkande fick den utstå en hel 

del kritik, bl.a. från POPULÄR RADIO 

som i en ledare påpek.ade det betänkliga 

i, »att man bygger ett så vidlyftigt ut

byggnadsprogram på ett system, som 

dock kan vara föråldrat kanske inom 
några få år». 

Och onekligen har det hänt en hel del 

sedan 1946! Tyskland har snart ett fullt 

utbyggd F M-UK V-nät, och i England 

har man nyligen dragit upp riktlinjerna 

för ett tre-programsystem på UKV. I 

Italien finns redan ett stort FM-UKV

nät i drift, och i de flesta länder pågår 

försökssändningar med FM-UKV-rund· 

radio. 

Man har en bestämd 'känsla av, att ti

den snalt är mogen för att en ny rund

r,adioutredning tillsätts med uppgift att 

förutsättningslöst bedöma ,de tekniska 

möjligheterna för en l'ationell lösning 

av våglängd:;problemet och dubbelpro· 

gramfrågan. Det förefaller som om FM

UKV-alternativets chanser skulle ha be

tydligt ökat sedan 1946! 
(Sch) 



AKTUELLT 

Tysk Decca-kedja 
Av KaJ'} TCl'Zl1 'r, Emdcn 

I'n 1 7 j nuari i {Ir . ulle" f' n t) "k Dr,'

eö.kedja i drift. Ti lba lll m~lll " Jtlr,eJ lik· 
na nrlp flll lrigg uinga r i o rd· IIch S~ rI 
EllgLwd (lI' h i Dllll Jl1 a r].. ge l' d"""a DerT<l

kerlj nr, ,; 'rl:lIl dc k nJllp lclle ra l" med CIl 

under b}~~!I1ad va 1'andp kedp i \. ra ll k· 

J ike. etl llllll unhänga ll de ,-\ -t,' fl l, ;, c) m 

möj liggör ,;1]..e1' lIav iger i ng i \Old~Jö lI . 

farva tt nen utanför ~!I :=- I :lI\r1 ,JI I, frank· 
rike s3ml i Skagnack 01'1. ~ i il Jra Ö~tl·r · 

,jön . Ytterligare Decea·kr djor b l' pla. 
II 'ra" i ~ I' e r i gc. Spal lien och [la lien. 

l r ll l)5ka kP rl jau b e~t<\ r a\ el fa",ta 

liillf!viigsO'lal ioner. varde ra }J a 2..'1 kW d· 
f:-kl. fl U\ udsäll darclI ~ir ulJ[J. Lil ld i Mad· 
f Id i / ('~Lf le ll, I II 'd an de lre h ij lp,iin . 
da ma »Purpur», »Rijd» oc h »Grö n» är 

upp~ tii llda i C"butg. ~ladlk ) ll i Eik l 
fIl' lt i Znl' rt \ id Brenw n. AJJlil f!. 1-,'Tl iU<l a r

Ila Ilar h ~g.i'-l'; av Tele/II I/ke ll och ba r 

Fig. 1. FI) g,la.~' ''r i v are, »Fli g. l-Log» . (·n ny lill· 
länq.Jl1i I J~ a\' De(" r'C1 ' ~ Y ~ l eme l ~ n,l;j lig!H'I Cl". 

- I drift 
Under 
byggnad 

Pla nlagt 

knn >t l'uerats med licens från den engel
ska firman »Decca Navigatar Ca». ar

je sändare ~ir utrui' lad med en 100 1ll 

hög ~ rni l ll nde .s LalllHlst med topp.prÖL 
f<ir höjning av alltcJJ nkapacitansen. 

Virl konstru kt ionen av denna anlägg. 

ning 'yar det framför allt driftsäk,' rhelell 

~O lll \'ar ;: Iiilld j fö rsta rumm et. Delta 

bl.a. em edan sän da rna masLe iH], (' ln utan 

pa ll!:' dag och n att. fh dcnna orsak iir 

"ly r;:ICp;f'n b) ,!!gda i tre iden liska ver-iu 

tl cr f cn ~om no rmalt är i el r ift, en som 

"uh i f läll d ig beredskap och en i t' ;~en), 

lfl t!da n 'luts tcgrt är uppbyggt av 12 pa

rallellkopplade SI11 [l enheteL Om en a\ 

dt''''' <1 t ' til ll~ l!.'r . k ull!.' falla· ifrån, kOJl)m cr 

dä rför u lgä n g~ 'ffekL ' n at l j unka enda"t 

mcd en to lftedel. 

~k Llllc nii8Lröl11111Cn falla Il ort : Iil rl nr 

311lomaliskt en di e:;dl11otordriven bell!.' 

ral ur. men dessföri nnan är ett batLe ri

drivet aggr gat Laget i d ri ft för att klara 

l ör ; i.irjningeJl und .r de 15 ekunder. 

sum krävs för att få igång die_elmotorn. 

Som llekallt utn ytt jår man vid D ecca

11<1 v j g critJg~5y ,; t emcl: dell fas dif e r ns,') 

so m upp 'tar l!1ell an radion ig or, som 
ul"illda " JWII pa två ski lda pl at,p f upp
~ t~illcla säll e/ a re, . om båda strålar ut vå

gor i ~mmlla fa . O rter med samma fa , 

di fferen s ligge r pa hyperbler, vilkas 

briill np unk ter är belägna i resp. sändar

l) S" " l \i lJ/\ .. A: Der'('a, "" ell belskt nO l'iga· 

fiOIl.\ \ ,1slcm. POPl'L.~R R \ OIO nr :~ I ]947, 
s. 67. 

Forts. på. sid. 13. 

Fig. 2. Karta, visande Decca-Kedj or i drift under byggnad el. planerade. Fig. 3. Slyrs tegen och HF-stegen i en av de tyska Decca-sändarna. 
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AKTUELLT 

Svensk helautomatisk biltelefon startklar 

Av bV'åingenjör S Laubren 

Mobila rad io tddu na ulä rrgnin gar ar 

ingen n yhet. P Ais, brandb r, c ivilför

~var och militä ra förband ha r i Sver ige 

använt. llwbiI r a J io för telefon i . edan 

länge. D en speciella furm av mobil ra
diote! fo n, som g) r under ben iim ningen 

biltelefon, är dä,emot ganska n) _ 

En biltelefon är en m ubil ra .lioteLe

fun , som kan anvä ndas fö r samta l med 

vanliga te lefonahon nenter. I Eg. l å ter

g-es ett blockschcma för ett biltelefonsy

stem_ Systemet omfattar en basstation , 

ansluten till en telefonstation och om

fa ttande radioutrustn ing och manöver

don, samt ett antal bilsta ti oner. I den 

mån systemet omfattar flera kanaler er

fordras på basstationen en radioutrust

ning och ett manöverdon för varje ka

nal. Bilstati onerna omfattar radioutrust

lIiJlg och manöverdon samt därutöver en 

talanordn ing, utförd ~OllJ en telefon

apparat av speciell typ. 

Biltelefonsamtalen går per radio mel

lan bil och basstation samt per trå d mel

lan basstation och telefonstation. Via 

telefonsta tionen ernås förbindelse med 

godtycklig abonnent i telefonnätet. 

S"ENSli!\ BILTELEFONEN HEL
.'\CTO:VIATISK 

Biltelefon finns det på flera håll utom

lands bl. a. i OSA, Dan mark, H olland 

och Schweiz. I Sverige är f. n. en pr ov

anläggning i (tr ift. Denna anläggni ng 

representerar ett stort steg fr amåt i ut

vecklingen. Den är nämligen den första 

r adiotelefonen i världen, som medger 

helautomatisk dr ift. Man behöver al! tså 

inte som i and ra länder fr amföra sin 

b eställning t ill en telefon ist, utan upp· 

kopplingen av samta len till och från 

bilen sker autonlatiskt. 

Var je bil i d ' H svenska anläggningen 

har sålunda ett valJli gt 6- i rfr igt telefon

nUlll111 r , som m an lar på fi n gcr~kivan , 

när man vill r inga till bi lelI . Efter ntl<Tra 

sekund r ringer de t i bilen, och när man 

lyft luren kall sal1l tale t börja . Vill man 

ringa från bilen, sätter lllan luren till 

ör at. Efter ett ög nbl ir'k kommer kopp

lingstonen, och då tar man som vanligt 

ön~kat nummer på b ilens fing;e rskiva. 

Ett b iltelefon ' amtal Li ter ungefär som 

ett vanligt samtal frånsett de störnin gar 

iran sparvagna r, trå dbussar och bil

tändstift, som man inte kommer ifrån. 

om bilen befinner sig i centrum aven 

storstad. 

Ett biltelcfonsystem hygger på a tt bi

len vid uppk oppling av ett samtal tar 

emot och sänder impulser per radio. Till 

r ad iomottagaren i bilstationen inkom

mer en mängd olika signaler. De »sål · 

las» av reläsatsen, som ser till att en

dast sådana anrop släpps fram som gäl

ler den egna bilen. Det kan dock inte 

undgås a tt radioimpulserna då och då 

störs och därigenom förvan skas. Det 

du ger inte, a tt man i sådana fall kom· 

mer till fel abonnent. Vid störningar av

bryts därför impulserin gen omedelbart. 

Gäller det anrop till bil UppT pas impul

seringsförl oppet automatiskt, utan att 

abonnentp,r na märker något. Missa r en 

impuls, di.! m an tar ett nummer på b i· 

lens fin gerskiva, får man dis kret n y 

Te/~,onslo f,on 

Fi !-\ . 1. Blockschema för biltele fonen, 

Srcl'ige 1'ä]U1US som bC'kant som 
ett 11\7 ,'ärldens f rämsta telefon
Iänder . ihlen iCI'ågll om en s11.
dan HllecieU grell a v telefoni 
som biHelefoJI<'H, intar Sverige 
I'n tätplats, i det a U- svenska 
telegrafvel'l<et är deu första te
lei'onförva Ituiuge n i \ 'ii r!rlen, ."om 
byggt 1'11 anläggning f Öl' be la uto
matisk hiltelefon. 

k()pplin ~~ ; to n , som tecken på att börj a 

om på nytt. 

SVENS[{ t:PPFIl\'NJNG 

Den hclautomati .- ka biltel .foneu bygger 

på en uppfinning, som framkommit 

inom telegrafverket och f. ö. patentsökts 

i ett flertal länder. Uppfinningen har re

dan uppmärksammats utomlands. Vid 

den n yligen avslutade internationella 

uppfinnarutställninge n i P ar is tilldela

des sålunda denn a uppfin ning utställ

ninge ns hedersdiplom. Den svenska pa· 

tentansökan, som omfattar ett SO-tal tät

skrivna sidor och en m ängd princip

scheman , har emellertid inte m ycket 

med radi oteknik att göra, varför någo n 

mera ingående beskrivning icke är på

kallad här . 

Biltelefonens experimentstadium , som 

vara t ungefär ett år, kan nu sägas ha 

övergå tt i provdrift 'under samma be

tingelser som kan väntas vid prakti sk 

Te l efon 
apparat 
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drift. Man förfogar härför över fem bil
telefoner. 

TEKNISKA DATA 

Utrustningen i en bil med telefon be
står som nämnts aven telefonapparat 
av speciellt slag. Telefonapparaten, . om 

monteras på instrumenLbrädan, är sär
skilt konstruerad för att tåla kakni ngar 
o Il andra påkänningar, som man inte 
kan komma ifrå n i en bil. I bagag luc· 

kan har man manöverdonet i form av 
en reläsats, ' mt en ra diosLindare och 
en radiomuttagarc, båda ii.ir ultrakort
våg ocll med var sin antenn p biltaket. 

nten llcrna är tunna, unge fär 50 cm 
långa spröt, Längden sammanhänger 
med våglängden, som ligger i 2-meters· 
bandet (156-174 Mp/s). 

Man kan använda biltelefonen för bå· 
de lokal. och rikssamtal. Enda villkoret 
är, att bilen befinner sig inom ca 2,5 
mil från den fasta basstationen. Inom 
Lidin ösiindarens räckviddsomnlrlc fal
ler sådana orter som Äkersberga , Täby, 
Hässelby, Huddinge och Gustavsberg. 

Platsen för den fasta stationen är nya 
vattentornet på Lidingön , där en antenn. 
höjd av ca 90 m över havet erhållits. 
Denna placering har gjorts dels för att 
undvika den höga störnin?;snivån i 
Stockholm och dels för att komma nå
got utanför det område, som mest trafi· 
keras av bilstationerna. Härigenom kan 

12:-1 

En av telegrafverkets 
provvagnar utrustad 
med radiotelefon. Ob· 
gervera de två små 
antennerna på bilens 
tak. Rad io· och relä· 
utrustningen är mon· 
terad i bilens bagage
utrymme_ 

man fullt utnyttja den höga mottagar· 
känslighet, som numera kan åstadkom· 
mas, och som särskilt är önskvärd vid 
fasta stationer, och vidare undvika ex

ceptionellt höga signalstyrkor, vilket i 
si n tur medför mindre risk för överhör· 
ni ng kanalerna emellan. 

Vad radiomaterielen beträffar kan 
nämnas, att de r örliga stationerna har 
( ' 1\ sändareffekl av 10 W. De äro vidare 

för sedda med två antenner, en fö r sän· 
darcn och en för mottagaren, och -för att 
ytterligare minska inverkan från sän
rlaren på mottagaren är ett särskilt 
spärrfilter för sändningsfrekvensen in· 
kopplat i mottagarantennen. Basstatio· 
nens sändare har en effekt av 60 W och 

dess mottaga[f~ är försedd med triodin· 
gång, så att största möjliga känslighet 
skall erhållas. Eftersom bådebasstatio· 
flens sändare och mottagare äro effek· 
tivare än bilstationernas, erhålles unge· 
fär samma överföringskvalitet i båda 
talriktn ingarna. 

Som moduleringssystem har valts 
frekvensmodulering med 15 kp/ s frek· 
\ enssving. Antennerna är utförda fö r 
vertikal polarisation och äro för bil ta· 

tionerna av enkel kvartsvågstyp, under 
det att basstationen förses med anten· 
ner, som ger 5 dB strålningsvinst i hori· 
sontalplanet jämfört med enkel halv· 
vågsantenn. 

FR!\MTIDSVl.'ER 

Vad vi har att vänta av biltelefonen i 
framtiden är svårt att säga. Tekniska 

möjligheter att anordna ett landsomfat
tande biltelefonnät finns fa:ktiskt, men 
den erforderliga investeringen är nog 
för stor f. n. Ett sådant nät medger tra· 
fik till och från bil var i landet den än 
befinner sig och med vilken telefon· 

abonnent som helst. 
Vill man exempelvis ha ett samtal från 

en bil i ett sådant nät lyfter man bara 
luren och efter ett maskinsvar t. ex. »Bo
rås biltelefon, var god invänta kopp
lingston» får man ton. Svaret talar om 
för bilisten att han befinner sig i Borås· 
trakten och tonen anger att han fått 
kontakt med telefonstationen där. Han 
skall således ta nummer på fingerskivan 
på samma sätt som en vanlig Borås· 

abonnent gör. 
Vill man i stället ringa till en bil i 

landsnätet får man först ta ett riktnum· 
mer och sen bilens telefonnummer. Rikt· 
numret anger den fasta basstation, i vars 
närhet man tror bilen befinner sig. 

En kategori som man tror skall ha 
stor användnin av biltelefonen är lä· 
kare. Andra som kan tiinkas intressera· 
J e är bankerna för sina spar bussar. 
De_sa kör som bekant från för ort till 
förort och håller öppet någon timma på 
varje ställe. För båtar passar biltelefon 

uckså bra. 

Än så länge går det inte att abonnera 
på biltelefon. Man vill inom telegraf. 
yerket få erfarenheter från den prak
tiska provdriften innan man tar slutgil. 

Den kompletta radio- och reläutruslningen i en 
mobil station för helautomatisk biltelefon. 



tig ställning till frågan. Redan nu kan 

dock sägas att b iltelefonen inte blir bil

lig. Utrustningen i varje bil kostar om
kring 7000 kronor, och härtill kommer 

del i kostnaderna för bassstationen. 

* 
Slutligen kan omnämnas att den sven

ska radiotelefonen är resultatet av team
work mellan radio- och telefon tekniker, 

och männen bakom verket är civilingen
j Ör l Ahlgren, Svenska Radiobolaget 
samt byråingenjörerna R Berglund och 

S Lauhren, Kungl. TelegrafstyreIsen. Av 
den svenska provanläggningen har ra

diodelen av utrustningen tillverkats av 
Svenska Radio AB, medan reläutrust

ningen tillverkats på telegrafverkets eg
Ila verkstäder. 

Decca __ _ Forts. fr. sid. 10. 

antenner. I en Decca-ked j a ingår tre sän

darpar (fyra sändare) och genom skill

naden i avstånd till de olika sändarna 

kan man arbete med flera hyperbelkur
vor, som skär varandra, varigenom en 

lägesbestämning på ba~i s av dessa är 
möjlig. 

De mobila Decca-mottagama innehål
ler fasmätare, »decometran>, som auto

matiskt registrerar de mot fasläget sva

rande hyperbelkurvor, som mottagaren 

befinner sig på. En ny tillämpning av 
Decca-sy5temeL~ möjligheter utgör den 
s.k. flygvägskrivaren , »Flight Log», som 

används i fl ygplan och med vars h j älp 

flygvägen direkt ritas itn på en .karta. 
Ritstift och karta styres därvid under 

driften av Decca-mottagaren. Flygpla

nets hastighet kontroller,as med hj älp av 

särskilda tidsmarkeringar, som utsändes 

från huvudsändaren. Noggrannheten är 

mycket stor, och piloten kan utan någon 
hj älp aven andra person fortlöpande 

fastställa sitt läge och kan varje ögon

blick på flygvägskrivaren kontrollera 

flygvägen. 
Även för sjöfarten är Decca-kedjorna 

av utomordentligt stor betydelse. Exem
pelvis kan man med stor precision lägga 

ut bojer och kablar i fullkomligt osikt
bart väder. Och för navigering i mörker 

och dimma är Decca-systemet helt själv

klart ett yttersl värdefullt hjälpmedel. 

Mobil UKV -radio l
• Sverige 

Av byråingenjör R Berglund 

Initiativtagaren till den sven
ska biltelefonen, byråingenjör R 
Berglund i Telegra.fstyrelsell 
ger här en översikt över tek
niska frågor, bestämmelser m. m. 
rörande mobila ra,dioanlägg
ningar för UKV. 

Radions användning för kommunika
tion med rörliga enheter är lika gammal 
som radion själv. Användning av tråd 

för dylik trafik är j u i de flesta fall ute
sluten, och andra hj älpmedel såsom 
t_ ex_ optisk signalering ha mycket be

gränsat värde. Det blev för 'kommunika

tion med fartyg som mobil radio först 
fick sin stora betydelse. Minst lika vik

tig blev den sedermera för flyget, och 
numera har radion fått en allt stÖrre be
tydelse även för trafik med rörliga en· 

heter på land. 

Den alltmer ökade användningen av 
radio har fört med sig, att det varit nöd
vändigt övergå till högre frekvensområ· 
den, alltefter om de först använda läcrre 

områdenabHvit fullt utnyttjade. Tr ots 

den större markdämpningen vid högre 

frekvenser ha dessa i praktiken visat 
många fördelar framför de lägre. Sålun

da är ultrakortvågen, åtlllinstone meter
vågsområdet, mycket lämpad för rörlig 
trafik. Enär här rymd vågen endast uno 

dantagsvis återreflekteras, behöver man 

sällan riskera störningar från främman

de stationer; även störningar av annat 

ursprung är här j ämförelsevis litet be
svärande_ Vidare bliva antenndimensio

nerna små, vilket är av stor praktisk be

tydelse. Förutsättningen för goda räck
vidder är dock kä'nsliga mottagare och 

i detta avseende har man kommit 

långt: en i mottagningsantennen induce
rad spänning av 0,5 f-iV är, där yttre 
störningsnivån så medgiver, vid FM 

tillräcklig för god mottagning av tal. 

För överbryggande av större distanser 
- av storleksordningen 100 km och 
däröver - som ofta förekomma inom 

fartygs- och flygtrafiken, är man dock 
hänvisad" till rymdvågsförbindelse och 

därför till lägre frekvenser. I fortsätt
ningen skola en del frågor samman

hängande med användningen av meter
våg för mobil radio närmare behandlas. 

FREKVENSFÖRDELNINGSPLANER 

Den myndighet, som utfärdar bestäm
melser, meddelar tillstånd och frekven
ser för civil radiotrafik inom landet, är 
telegrafstyreIsen. Man är dock härvid 
bunden av de frekvensplaner, som an
tagas vid de internationella radiokonfe

renserna. En i Atlantic City år 1947 
fastställd frekvensplan gäller sålunda, 

vad ultrakortvågen beträffar, fr. O. m. 
den l januari 1949. Frekvensplanen för 
metervågsområdet framgår av tab. L 

Inom ramen för Atlantic City.planen, 

som närmast gäller fördelning av frek
vensband för olika trafikslag, har telt>.
grafstyreIsen i samråd med berörda 

myndigheter och den svenska rad10in

dustrien uppgj ort en mera detaljerad 
frekven gplan för den civila rörl1ga ra
diotrafiken. Vad den internationella 
flyg- och fartygsLrafiken beträffar, ha 

internationella förhandlingar förts. En
ligt denna plan skall i princip banden 
under 100 Mp/ s användas för trafik i 
gles bebyggelse och för längre distanser 
samt banden Över 100 Mp/ s för trafik 
i storstäderna och för kortare distanser. 

Detta eftersom terrängdämpning och 
skuggverkan ökar med frekvensen. Mot

tagning av rundradio och television bör 
i möjligaste mån skyddas för störningar 
från rörliga stationer. Därför utnyttj as 

i huvudsak endast de två mellersta av 
de i området kring 80 Mp/ s disponibla 
fyra frekvensbanden för rörlig trafik. 

För undvikande av ömsesidiga störning

ar olika radionät emellan tillses så långt 
möjligt, att övertoner från sändningar 

på lägre frekvensband ej i frekvens 
sammanfalla med sändningar på högre 

frekvensband. 
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Tal>. 1. fr ehen sfördel n illg~planen för lJKV· 
omri,det enligt. Atlantic City·planen. (Tal> ~l1 e n 
hämtad ur Ka cl iotekni ' k Årsbok 19.)2). 

frekvens kp/s ... a: l2 ~~ 
... c;: l.g ci'" ... z z z:< ;1: ", 

31 7 41 •.A.I -61L •68-70 
70 728 • [!l 
~5. 2 

75 ,2-78 
78 - BO 
BO- B3 
B3 as 
8S 87 5 

8 7 5 '00 
100-1 08 
108 - 118 
118 - 144 •144 - 146 
146 ' 1% 
156 174 
174 - 2 ,6 
216- 235 •235 32.!!&..."" 

328,6 -J35.4 
335,4- <1.20 

420 - 460 
4&0 - 470 
4 70 - 585 
585-610 
610 96 0 
960- 1215 •I 1215 1300 

1300 - 1600 
1600 - 1700 ~-drt1700 2300 • • 2JOO 2450 -24 ,0 2700 • • 2700 2'300 •2'300 - 3300 •~~0- J900 • .' ~bO- 420 ~ • 
4200- 4400 •~~ooo • 
~~O-5250 •• 5250- 5650 •5650- 5850 •5850- 8 500 •• 

9500- 9800 I I 
9900-1 0000 _ 

10000 -10500 •Ö.or 10500 

I 

I -.-+ 
.-L - 

1) Telegrafi med farlyg 
'2) Radiofyrar 
3) Ej RFI 
4) Anrop+nödsignal 
5) Även Ru 

följande förkortningar används i tab. l: 
F u l' . 
k o rtniu B c t E'c k Ilar 

F !' a f!iotr nfik 1l1L\1l 3 B fas t a l'ndi o st at l ol1f' l" 
tkulIl H1el"sipll
tl'ari k), 

t eLl'fon plkr tt \ !l" " T :HIl 
. ~ 

l'Fl l'adi o tl'a fi J{ melJ.an ra :;; l il radiosl a tiO!l( ' l' 
f i jr flYg's ~i kcrhp.t ,'j jiil\ .. tc ' n . 

R l'adiotr:l l'ik lll r llan J'cirli;:!' :l :;lUUO I!4 ' t" (\ ) 
l ~ r l)wllan fu:-;r och rlir Ji~ 
land (, ·x . p o lisradio) . 

!o\ tat i () ll (1;'1 

RF I'.1diotl'afik fa rt yg- f:lrt,\'g' ('ller {nrl y,g
-k u sr~tati o ll. 

Hrl radiotl' a fi l.:: fl yg- p Jan-Clyg-plnll C' ller 
flygplan - m a l' J,:::-, t aLi u lI . 

Rt rarliotrafik 
tioner. 

me llall fl)·ttllara lan d. l o. 

N 1:adiona,·j ge rin g; . 
:\'1' radiolladt:c l'ill;.:' för f a rtyt: , tI'Hfiken. 
XFI l'adion a ,·i.:;erjng· föl' fl,"gtra fikC'Jl, 
A amatörer. 
~I lll e t~o l'ologlsko r ad i o lljU I prnedel. 
S s tauc]ar(1rac1iofr ekn:'n ser. 
~[l s pecialii ndama!. 
Hu rundradio ell e r tele,· is ion . 
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Tnlfike ns fördelning på olika band 

framp:å r av nedanstående samma nsläIl · 

I1Jng: 

.7) nandet 31,7-41 Mp/ s : Fast (wh 
rörlig: trafik för långa d istanse r och 

"tarkt dämpande terräng. E nfrekvl'ns· 

t raf ik vid rörli g trafik. 

2) Banden 70-72,8 och 8S-87,5 
IIp /s: Fa t och rörlig t ra fi k. Fa t tdl' 

fn.:kven strafik inom banden 70-12 o 1 

8.S- fl 7 Mp / s med 3\..landet L') } lp . 

för sa Jll manhörande clupl· ),, [rf'kve ll ser . 

H örlig enfl'! 'hen. t.rafik (l!lxi I inom 

hand t 12- 72.8 . Ip. s. 

~~ ) Banden 75.~-7D och 80--R3 Mpi s: 
Ri.i r! ir;: trafik. TvafTek 'erl lrafi k nled a\'· 


_la l1det - }lp/ s för sam manhöra nde du· 

ple>.. fr ekven. rr. 


-~ I Ilande! 100- 108 Mp/s: Rö rl ig' I ra· 


fi k . E nfrekvcll strafik . Hu vud. ak li ge ll 


bärbar apparatur. 


.'il Bandet r 6- 174 Mp/ s: Fast och 


r örli g tra f ik. Internationell hamn· och 


kusttrafik (,n 'I I, trafik tilltag -amt till 


bilar och båtar i storstäderna.. om re· 


gr.! tvåfrekvenstrafik. Frekvemavstand 


för sammanhörande duple f reb'en ~e r 


8 iVlp / s, för internatiunella kusttraf iken 


dock 4 ,.5 Mp/ s. 


1 de svenska bc~täml11elserna uppstäl. 

las också fordringar på begränsnini< av 

sändareffekten ( max. 100 W) och pä 

nedbringande av övertoner och parasit. 

svängningar (minst 60 dB, för bärbar 

apparatur 40 dB under grundsvän g. 

ningen). Lika"å fordras snäv frehen~· 

tolerans ( ± 0 ,01 'fr ) hos sändarna (kr i· 

stallst\ rn ing). 

STiiRlIiI~(j.\R, I{ANALBREDD, M. :\1. 

Om P ; I samma ort avslandet mellan när· 

Iigf'ande frekvenser halles konstant, upp· 

stå ;' lätt en högfrekv ent ,törande intel" 

modulation enligt följand e. Antag att 

tre i följd liggande sändningsfrekvenser 

äro n, n+m och n+2 m. Vid mottag· 

ning på frekvensen n erhålles då, om 

signalerna på de övriga frekvenserna 

äro tillräckligt starka , en interferens 

mellan frekvensen n+2 In och andra 

övertonen till frekvensen n + m enär 2 

(n+m) - (n+2 m)=Il. Genom att 

variera avståndet mellan närliggande 

fn~k ve n~er kan dylik intermodulatioll 

<1\' ('värt reduceras, och denna metod 

lillämpas 'också i den svenska planen. 

E n annan metod är att göra mottagar· 

nas förselektion så s tor, att dämpningen 

på närbelägna frekve nser är a\'sevärd 

redan före första röret. Denna metod. 

som användes i vissa konstruktioner 

Amerika, fördyrar emellertid mottagar· 

na betydligt och hindrar en iblanrl önsk. 

värd alternativ mottagning på flera ka· 

[jakr. 

a d mcllan l'rekvensdelen beträffa r 

är o h a \ en pa ~ ele ktivitet hu,; m ot· 

tagarna i mobila Hllläg: <> ningar mindre 

h iir än i Amerika . Pa samma ort skall 

~ . lunda enligt den ~vell ska planen av· 

tå nd l mellan niirli ggande frekv en ser 

\ ara minst 3 kanalbre{lder, under del 

all i Amerika lI umera samtliga kanaler 

. taga i b ruk. Kanalbredd en h ar -a tts till 

:;0 kp/s, hl. a. med hänsyn till att 

1.) kpl s valts som lämpligt \'ärd för 

svinget vid frekven smodulering . Vad 

frii.g an simplex·duplex beträffar, t illdelas 

två frekv enser möjliggörande dl1plex. 

trafik endast i sådana fall , då anslut· 

ning till tel efonnätet normalt erfordra~. 

"EM F ,\R I!'JliEH.\ MOBIL RADIO? 

Som riktlinj er för telegrafs tyrelsens till· 

~tånd~politik \'ad beträffar icke statliga 

ä ndamå l gäller för närvarande följande: 

Tillstånd att innehava egna radionät 

lämnas i första hand för tjänster för 

personskydd och materielskydd. Hit hör 

polis· , brand. och ambulanstj änst. likaså 

skyddstj änst vid el· , gas. och vatten· 

\'erk och vid spårvägar och busslinjer. 

Tillstå nd lämnas vidare för arbetsled· 

ning, SHsom vid lednings. och kabel· 

dragning, väg. och gatuarbeten , flott· 

ning m. m. Egna nät Li. även innehas av 

taxiföretag för p ersonbefordran och av 

industrier för materieltransporLf' " inom 

{'get industriområde. Tillstånd ha även 

lämnats för reportageändamål. Generellt 

gäller vidare, att tillstånd icke lämnas 

för 'ädana ändamå l, där trådförbindel· 

ser normalt böra kunna komma till an· 

vändning. 

Särskilt i de större städerna förelig· 

ger behov av radiokommunikation även 



för andra t j änster än de ovan angivna. 

Det gäller exen:pelvis transporter av 

olika slag; läkare, affärsmän m. fl. be

höva vara anträftbara även i b ilen osv. 

Då tillgången på frekvenser ä r b e

gränsad, kan varje företag eller privat. 

person, som så önskar, icke erhålla eget 

radionät. Lösningen torde här vara ett 

allmänt radionät, som gemensamt ut· 

nyttj as. Att ett sådan nät drives i tele

grafverkets regi, ligger väl närmast till 

hands, särskilt som härigenom det all

mänt utbredda önskemålet om anslut· 

ning till telefonnätet kan förverkligas. 

Dylik anslutning avsedd att användas i 
undantagsfall har hittills endast bc\' il· 

j ats för de t j änster enligt ovan, som 

gällt person- och materielskydd. 

Ett omsorgsfullt planerat och utfört 

allmänt radionät torde även medföra 

stora fördelar ur kvalitetssynpunkt. Er· 

farenheter från storstäderna i Amerika 

och England visa sålunda, att då enski l· 

da nät i stort aDtal fritt få växa upp, 

störningar näten emellan mycket ofta 

erhållas. Vid sidan av ett allmänt n ät 

måste alltjämt e skilda nät finnas. å· 
lunda lämpa sig de ovannämnda tjäns· 

ter, för vilka tillstånd att inneha egna 

nät beviljas, i de flest a fa ll icke fö r tra· 

fik över telefonnät t. 

BILTELEFON 

Som bekant har telegrafstyreIsen påbör. 

j at försök i Stockholm med ett radionät 

för anslutning till telefonnätet. Man har 

härvid redan från börj an velat få tele· 

fonanslutningen helautomatisk, och ut· 

rustningen så utförd, att telefonering 

sker på samma ~ätt som vid den vaniiga 

tråd telefonin (bl. a. duplextrafik ). 

Andra fordringar på systemet äro, att 

varje fordon har tillgång till ett flertal 

kanaler, så att om första kanal n är 
upptagen, nästa kanal kan inkopplas 
osv., och att i samband härmed upp· 

kopplingen av förbindelserna sker på 

samma kanaler som för talöverföringen 

genom användande av toner ovanför 

talbandet. Härigenom utnyttjas frekven

serna avsevärt bättre än vid enkanalssy· 

stem. De i gång varande försöken, som 

"Petmoj" i bilen 


POPULÄR RADIO:s red. har varit i tillfälle 
att prova den nya helautomatiska biltelefonen 
vid en rundtur i en av Telegrllfverkets fem 
med biltelefon utrustade provbilar i Stock· 
holm. Uppkopplingen av samtal gick utmärkt; 
även på de livligast trafikerade gatorna i city 
kunde man under det bilen var igång ringa 
upp bekanta och få en pratstund. Endast när 
bilen passerades av spårvagnar blev störnivån 
så stark, att den besvärade; i övrigt låter bil· 
telefonsamtalet praktiskt taget som ett vanligt 
telefonsamtal. 

Något av trolleri verkade det när red . bad 
en av sina vänner efter samtalets slut slå bi· 
lens nummer - ett vanligt sexsiffrigt num· 
mer. Anropssignalen kom fram; en signal på 
en summer i bilen, och det var bara att lyfta 
på mikrotelefonen. Samtalet kunde börja. 

av telefon· Uppringning 

abonnen t från biltelefo· 

nen sker i det svenska 

helautomatiöka biltele· 

fonsystemet med hj älp 

av fingerskiva. 


Närbild av den mobila 

radiotekniska utrustning. 

en för biltelefon. T ill 

vänster reläutrustningen, 

till höger sändare och 

mottagare. 


pågått ett år, gälla ett rent lokalt nät för 

Stockholm med omgivningar. Frekven

serna för detta nät ha valts inom bandet 

156--174 Mp/ s, vilket band för svenska 

förhållanden visserligen får anses vara 

mindre lämpligt för rörlig trafik än ban. 

den omkring 80 lVIp/ s men å andra si· 

Beträffande den tekniska bakgrunden till 
den svenska biltelefonen, kan omnämnas, att 
det är det rent automattelefontekniska, som är 
det märkligaste och som skiljer anläggningen 
från andra biltelefoner utomlands, som ge· 
nomgående är manuellt betjänade. Men även 
ur radioteknisk synpunkt är anläggningen, 
som arbetar med frekvenser inom bandet 
163-171 Mp/ s, intressant. Effektiva känslighe· 
ten hos bilmottagarna är ca 1 f'V (vid 20 dB 
undertryckning av brusnivån) . Mottagarna ar· 
betar med tre frekvensomvandIingar, och som 
oscillator utnyttjas en kristallstyrd oscilla· 
tor, vars grund frekvens är 30,456 Mp/s. Fjär
de övertonen av denna ger med signalfrekven. 
sen 171,0 Mp/s en skillnadsfrekvens 49,18 
Mp/s. Andra blandningen sker med kristall· 
oscillatorns andra överton, 20,456 som ger en 
mellanfrekvens 11,74 Mp/s. Denna frekvens 
omvandlas slutligen till 3,28 Mp/ s. 

Bilden nedan visar sändare· och mottagare· 
enheten och den rätt omfattande reläutrust
ningen (till vänster). Kristallerna, som styr 
mottagareoscillatorerna resp. styroscillatorn i 
sändaren är sammanbyggda till en enhet, som 
synes ungefär i mitten av bilden. 

I övrigt kan nämnas a tt sändarna i bilarna 
arbetar med ca 10 watt på 163 I1-{p/s och med 
15 kp/ s frekvenssving. Se Lö. artikel på annan 
plats i detta nummer. 

(Sch) 

dan för storstadstrafik måste tagas till 

för att ett tillräckligt antal kanaler skall 

kunna erhållas. Särskilt på detta band 

äro på grund av reflexioner förorsaka

de fältstyrkeminima (»döda punkter») 

mycket vanliga, till vilket hänsyn måste 

tagas vid anropssystemets utförande. 
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Kristallfilter l
• superheterodynmottagare 

Av förste telegrafa ssistent Sune Breekström, SM4XL 

(Forts. fr . POPULAR RADIO, nr 12, 1951 
5.30.) 

De betraktelser , som gjorts i föregåen· 
de avsnitt av denna .ar tikel, ge en enkel 
och överskådlig bild av hur ctl kristall· 
filter fun gerar, men vissa företeelser lå
ter sig ej förklaras med detta förenklade 
betraktelsesätt. I föregående avsnitt an

bO'avs , att kristallen verkar som en paral
lellresonanskrets, då fasningskondensa
torn inställts nära det balanserade läget, 
och för den skull spärrar en ej önskad 
signal. Nu är det ej fråga om någon pa
rallellresonans i anlig bemärkelse, ulan 
det hela är i stället ett resultat av sam
spelet mellan fasförhållandena i det som 
en brygga uppbyggda filtrets olika de
lar. Vi skola j det följ ande närmare un
dersöka dessa förhållanden. 

Schemat i fig. 2 (nr 12/ 1951 s. 29) 
kan ersättas med ett ekvivalent schema 
enl. fig. 5, förutsatt att man arbetar i 
omedelbar närhet av MF-transformato· 
rernas resonansfrekvens, där impedan
sen för resp. MF-kretsar är praktiskt ta

get rent resistiv. Impedansen, sett från 
kristallfiltret mot resp. MF-transforma
lorer betecknas med Z3 resp. Z4 In

,-__~A'-__~ 

Fig. 5. Ekvivalent schema för kristallfilter en
ligt fig. 2. 
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gångsspänningen .betecknas med e och 
utgångsspänningen med u. 

För att närmare studera sambandet 
mellan e och u vid olika frekvenser 
vilket samband j u direkt ger kristallfilt
rets frekvens- eller dämpn ingskurva 
behöver vi nu endast undersöka, hur im· 
pedansen Z2 för bryggrenen med L, r, 
e och e2 ändras med frekvensen och 
jämföra denna impedans med impedan
sen Zl för bryggrenen med e,. Om båda 
bryggrenarnas impedanser till såväl fas 
som amplitud är exakt lika, blir spän
ningen över bryggdiagonalen = O. Om 
impedansen är låg i den ena grenen och 
hög i den andra, kommer däremot ut
gångsspänningen u att bli stor. 

I fig. 6 är amplitud och faskurvan för 
Z2 uppritad som funktion ,av frekvensen 
(heldragna kurvor). Som synes uppvi
sar kurvan för impedansens amplitud 
ett minimum vid en viss frekvens 12 och 

ett maximum vid en annan frekvens 13' 
Minimet inträffar vid kristallfiltrets se
rieresonansfrekvens 

12 = 1/ 2Jl{[C 

Maximum inträffar vid kristallfiltrets 
parallellresonansfrekvens 

13 = 1/ 2Jl y'LCo 

där eo är de seriekopplade kapacitanser
na e och e2 , vilkas resulterande kapaci
tans vid seriekoppling är 

eO=ee2/ (e+e2 ) 

Då eo alltid måste bli mindre än e, 
följ er därav att parallellresonansfre

kvensen 13 alltid är högre än seriereso
nansfrekvensen, så som också framgår 
av kurvan i fig. 6. 

Impedansen för Z2 är resistiv vid re· 
sonansfrekvenserna 12 och 13, och fas
kurvan för Zz kommer därför att passe
ra 0° vid dessa frekvenser. För lägre fre
kvenser än serieresonansen 12 är fasvin
keln negativ och når med fallande fre
kvens snart i närheten av _ 90°. Samma 
sak gäller för frekvenser över parallell· 

Fig. 6. Amplitud· och faskurvor som funktion 
av frekvensen för impedansen Z, i fig. 5. 

50dB 

OdB L-r--",-~T-...l4l,--,-- Frekvens 
- 2kpjs -I kp/s M F ·'1 kp/s • 2kp/s 

Fig. 7. F rekvenskurva för kri stallfilter för det 
fall att C,<C2• 

BOdB 

odB f rekvens 
- 2kp/s -Ikp/s MF +Ikp/s +2kp/5 

Fig. 8. Frekvenskurva för kristallfilter för det 
fall att C,>C2 , 



--- - - ---

resonansfrekvensen fs. Mellan frekven

serna f2 och f3 är däremot fasvinkeln po
sitiv. 

I samma fig. är också inritade mot

svarande kurvor för II (streckade kur

vor) , varvid tr·2 olika fall å kådlig

gjorts: (ör C; =C2, för C,<C2 och för 

C,>C2 • Faskurvan är i alla tre fallen 

densamma; den förlöper för samtliga 

fall vid -900 (förlusterna i kondensa

torn C, förutsätt vara små) . 

Genom att jä föra kurvorna i fig 6 

får man fram följande: 

l) om C,<C2 inträffar för en fre

kvens f4 ' där kULorna för II och l2 skär 

varandra, balans i bryggan (eller prak

tiskt taget balans, eftersom faskurvan 

för l2 inte är exakt -90 0 
). Tydligen är 

här diagonalspänningen u praktiskt ta

get = 0, dvs. dämpningen i kristallfil

terbryggan är vid denna frekvens myc

ket hög. Vid serieresonansfrekvensen f2 
föreligger stor obalans genom att både 

amplitud- och faskurvorna för l 2 och II 
dä avviker starkt från v,arandra. Detta 

betyder, att dämpningen i kristallfilter

bryggan då är mycket obetydlig. Vi 

kommer tydligen att få en sådan fre

kvenskurva för kristallfiltret, som visas 

i fig. 7, där även antytts, hur man ge

nom att ställa i.n C, på lämpligt värde 

kan förlägga dämpningstoppen just vid 

en &törande signal, efter det att man 

tagit in den önskade signalen i mitten på 

passområdet. Den störande signalen lig

ger i detta fall något över den önskade 

signalen. 

_90

2) Om C,>C~ inträffar - som fram

går av fig. 6 - för en frekvens fl' som 

ligger under serleresonansfrekvensen f2' 
att kurvorna för II och l2 skär varand

ra. Även i detta tall uppstår bryggbalans 

(eller praktiskt taget bryggbalans, efter

som faskurvan för l2 inte är exakt 
0 

). Även här blir diagonalspännin

gen praktiskt taget 0, dvs. mycket hög 

dämpnin o- uppträder vid denna fre

kvens. Vid serieresonansfrekvensen fö

religger emellertid stark obalans i bryg

gan, varför dämpningen i kristallfiltret 

då är obetydlig. I detta fall får vi (jfr 

fig. 3) tydligen en dämpningstopp, som 

ligger lägre än f2 och vi kan tydligen 

efter att ha ställt en önskad signal i pass

bandet med C, undertr ycka en störsig

nal, som i frekvens ligger någonstanS 

omedelbart under den önskade signalen. 

3) Om C,=C2 kommer - som fram~ 

går av fig. 6 - amplitudkurvorna för 

II och l2 icke att skära varandra i nå

gon punkt, där samtidigt f.askurvorna 

någorlunda sammanfaller (i den punkt, 

där amplitudkurvan för II skär ampli

tudkurvan för l2' där fasvinkeln för 

l2:::::::0, men den är - 90 " för ll)' I det

ta fall fär vi tydligen inga extra dämp

ningstoppar utan endast ett dämpnings

minimum vid serieresonansfrekvenseiJ 

f2 dvs. vi får ett filter, som uppför sig 

som om det endast funnes en seriereso

nanskrets med resonansfrekvensen s.am

manfallande med kristallens seriereso

nansfrekvens (jfr fig. 4 i förra avsnittet 

av artikeln i nr 12/ 1951). 
Av vad som har genomgåt~ här in~es 

lätt, att man genom att ändra kapacitan

sen på C, kan dämpa en störsignal, som 

ligger i omedelbar närhet över eller un

der den önskade signalen, förutsatt, att 

störsignalen ligger inom »räckhåll» för 

Cr. Kondensatorn C, brukar benämnas 

filtrets fasningskondensator, emedan den 

åstadkommer sådana fasförhållanden i 

filtret, att störsignalen dämpas ut. På 

f.abriksbyggda mottagare är den oftast 

märkt med texten »crystal phasing». 

Ett fullständigt kristallfilter måste in

nehålla fler.a delar än vad fig. 2 visar. 

Dels skall det finnas anordningar för att 

inställning av C, ej skall inverka sid

stämmande på filtrets resonansfrekvens, 

dels skall det finnas anordningar för in

ställning av variabel bandbredd, dels 

skall det finnas möjlighet att urkoppla 

kristallen och få filtret att arbeta som 

ett vanligt mellanfrekvensfilter. Det 

försbnämnda åstadkommes genom att 

fasningsorganet utföres som en diffe

rentialkondensato r, där Cr bildas av den 

ena sektionen och j ordning sker av den 

andra sektionen enligt fig. 9. Urkopp

ling ,av kristallen sker genom ,att den 

kortslutes av omkopplaren F, vilken 

samtidigt då bortbryter differentialkon

densatorn, så att obehörig inverkan där

ifrån bortfaller, men ofta behövs ej 

Fig. 9. Praktisk koppling för kristaJlfilter. Med 
omkopplaren F kan kristallen kortslutas, var
vid filtret arbetar som vanligt MF-filter. 

nämnda bortbrytning. Vid urkopplad 

kristall är det värdefullt att ha mellan

frekvensdelen i övrigt utrustad med va

riabel bandbredd. - Kapacitamen mel

lan differen tialkondensatorns båda sta

torer skall vara konstant, även om ro

torn vrides. Den ena av kondensatorer

na e kommer att ligga direkt mellan sta

torerna. Göras då båda e trimbara, kun

na de inställas så, att er:s balanserade 

läge motsvarar mittläge på differential

kO,ndensatorn, samtidigt som båda e ba

lansera B mot jord; de kunna då bli nå

got olika, så att eventuell osymmetri i 

avseende på B blir upphävd. Sådan 

osymmetri kan t.ex. omkopplaren F an

nars orsaka. 

VARIABEL BANDBREDD 

Variabel bandbredd åstadkommes ge

nom ändring av de till kristallfiltret 

överreducerade impedanserna, antingen 

impedansen vid transformatorn A - B 

eller transformatorn D-E. För att för

klara, hur detta åstadkommes, måste vi 

anknyta till det ekvivalenta schemat i 

fig. 5, där l3 (uppdelad på två lika sto

ra hälfter) är den av transformatorn A 

- B till kristallfiltret överreducer,ade 

impedansen och l4 den av transforma

torn D - E till kristallfiltret överredu

cer,ade impedansen. V~dare kan man, 

som tidigare nämnts, räkna med att l3 
och l4 är någorlunda konstanta och näs

tan resistiva vid frekvenser i närheten av 

kristallens serieresonansfrekvens (MF

transformatorernas selektivitet är ju 

obetydlig j ämfört med -kri stallfiltrets) . 

I närheten av kristallens seriereso

nansfrekvens är impedansen för övre 

bryggrenen så låg, j ämfört med impe

dansen i den undre bryggrenen (= reak

tansen för kondensatorn et), att den 

undre bryggrenens inverkan kan för

summas. 
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Fig. 10. Om impedansen Zo är högim pediv, blir 
kristaUfiltrets 8elektivitetskurva bred. 
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Fig. Il. Om Zo är lågimpediv, blir kristallfilt
rels selektivitetskurva »vassare». 

Fig. 12. Exempel på kristallfilter med variabelt 
motstånd R fö r reglering av bandbrpdden. MF 
=400-500 kp/·. C

1 
= Cj! = 100 pF trirnmer. 

Ca - 2· 8 pF. R= 3 kohm, stegvis omkopplings
bart. 

I närheten av serie reson an frekvensen 
får vi därför följande samband mellan 

e och u 

2u/ e= Z4/ [Z2+ (Z3/ 2) + Z4J 
Sättes Z4+ (Z3/2) =Zo, fås 

2 u/ e=Z4/ (ZO+Z2) 
och 

u/ e = Z4/2 (ZO+ Z2) 
Tydligen kommer förhållandet u/ e 

att vara beroende av hur impedansen 

ZO+Z2 varierar med frekvenseu. Om vi 

ritar upp kurvor för ZO+Z~, d Is för lågt 
vänle på Zo och dels Iör högt värde på 
Zo, får vi omedelbart fram selektivitets

kurvan i de båda fallen, och vi kan lätt 
fastställa, att selektiviteten är större, om 

Zo är lågohmig, än om Zo är hägohmig. 
Jfr fig. 10 och Il. Tydligen kan filtrets 
bandbredd regleras genom ändring av 

Z3 eller/och Z4' 
Nu kan vi här införa, huru den prak
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tiska konstruktionen avviker från tidi

gare visade princip: man har utbytt 

antingen kopplingen AB eller kopplin
gen DE eller bådadera mot avstämda 

kretsar i st. f. de lågohmiga kopplings

spolarna. Den i normala fall önskade 

lågohmigheten erhåller man genom att 
antingen sidstämma nyssnämnda av

stämningskretsar eller genom att sänka 
deras Q-värden medelst inkoppling av 

motstånd. Önskar man öka bandbredden 

och alltså minska selektiviteten, stäm
mer man åter kretsarna i resonans resp. 

höjer deras Q-värden medelst urkopp

ling av motstånden, varigenom kretsar

na blir högohmiga och alltså Z3 eller/ 
och Z4 ökas. Märk alltså, att verkrun av 

avstämningen resp. verkan av Q-värde

nas förändring här blir rakt rrwtsatta 
den man först gärna vill tänka sig! 

KRISTALLFD..TRETS PRAKTISKA 
UTFORMNING 

I fig. 12 visas ett exempel på ett kristall
filter. tgångskretsen E skall trimmas 

till resonans. Bandbredden regleras ge
nom ändring av utgångskretsens Q-vär

de medel t R, vilket i regel sker genom 
stegvis omkopplingsbara motstånd i st. 1. 
poten tiometer. Lågt R ger hög impedans 

och Utså är hög band bredd ; högt R ger 
låg impedans och låg bandbredd. 

I fig. 13 visas ett annat exempel. Ut
gångskretsen E skall trimmas till reso

nans. Bandbredden regleras genom steg

vis sidstämning av E medelst omkopp

laren F ; läge l ger slör ta bandbredd 

(kristallen kortsluten ), och läge .s ger 

minsta bandbredd. Bryggkopplingen ä r 
n ågot annorlunda än i tid igare exempel, 

m n den har samma verkan. 

Om den avstämda kretsen i läll t in

lägges vid ingångskretsen, är motstånd 

d är ej lämpligt för bandbr ddsreglering, 

utan endast sidstämning förekommer. 

Fig. 14 visar ett par exempel på ett så
dant utförande. Bandbredden regleras 

med C resp. C2 • 

Av ovannämnda exempel är det kopp

lingen i fig. 12 som ger det största 

variationsområdet beträffande band

breddsreglering. 
Hur stor dämpningen blir för stör

signalerna, beror på förlusterna i kret
sen. Emellertid fordras ej blott låga för

luster utan även att de ekvivalenta för

lustmotstånden i kristallgrenen och i 

C,.-grenen äro så lika som möjligt. Det 
sistnämnda kan i vissa fall korrigeras 

genom att den gren, som har de lägre 
förlu sterna, parallellkopplas med ett 

lämpligt valt mycket högt och induk
tans/ritt motstånd. Vidare måste ordent

lig skärmning mellan in- och utgångs
kretsarna utföras lika noga som i ett 
vanligt mellan/rekvenssteg. En dämp
ning på mer än 60 dB för en »bortfasad» 

störsignal kan normalt påräknas. Ovan

nämnda motståndsbalansering kan öka 

dämpningen för den »bortfasade» s tör

signalen ända därhän, att den blir prak
tiskt taget ohörbar - en nivåskillnad 

mellan önskad signal och störsignal på 

kanske 140 dB eller mera! 

STöRANDE FENOMEN 
Kristallens höga Q orsakar, .att de mot

tagna signalerna tyckas »ringa» vid 

mottagningen, som om de hade någon 

»elterklang». Detta beror på att kret

sens låga dämpning orsakar, att signa
lerna ( t legrafiimpulser eller moaule

r i,ngssidfrekvenser el. dyl.) ej upphöra 

lika snabbt i takt med den mottagna sän

darstationens sändning, som de göra i 

vanliga svängningskretsar. Samma ef

fekt kan ju åstadkommas av allt, som ger 

låg dämpning, t.ex. en återkopplad de

tektor str.ax under svängningsgränsen 

el. d yl. 

Fig_ 13. Krista llfilter med anordningar för regl ering av Landbredden. MF=400-500 kp/s_ 
=C2 =200-500 pF. C =10 pF. C = 2 pF. C = 15-25 pF. C =30 pF trim mer. C =lO pF.Cl 3 4 s u 7

Ca=5 pF. 



Dels på grund av »ringningen» och 
dels på grund av den låga bandbredden 
är det oftast ej lämpligt att uppsöka en 
station med krist allfiltret . inkopplat. Det 
bör urkopplas ullder sökningen, och se
dan, när stationen uppsökts, om erfor
derligt inkopplas för säkerställande av 
mottagningen. 

Man har även konstruerat kristallfil
ter med en kristall i vardera bryggrenen, 
varigenom diverse resonanskunror av 
bandpassfilterkaraktär med nära nog 
idealisk rektangelform kunnat erhållas. 
»Ringningen» kan ofta upphävas i des
sa dubbelkristall-bandpassfilter. Dylika 
filter kräva en särskild teknik och är 
Lö. mindre vanliga, varför de här för
bi gås. 

VAR PASSAR KRISTALLFILTER? 
Kristallfilter passa ej i vilken mottagare 
som helst. Ett kristallfilter har trots kri
stallens höga Q, en viss dämpning från 
A till E på grund av in- och utgångskret
sarnas kopplingar m.m.; vidare har 
många kristaller en viss »källElighets
tröskel», under dIken de reagera dåligt 
eller ej alls; slutligen kan signal/stör. 
ningsförhållandet bli ogynnsamt vid allt
för låga nivåer. E11 super utan HF-steg 
och med endast l MF-steg bör ej ha kri
stallfilter, utan i stället bör man i sådant 
fall försöka t.ex. att vid telegrafimot
tagning avstämma en lågfrekvenstrans
formator till telegrafitonen 800-1000 
pi s el. dyl.; man kan komma mycket 
Mngt med detta enkla medel. En su
per med l HF-steg och l MF-steg kan 
oftast utan direkt nackdel utrustas med 
kristallfilter, insatt mellan blandarsleget 
och MF-stegeL En super med HF-för
stärkning (i ett eller eventuellt flera steg) 
och med 2 MF-steg passar utmärkt, var
vid kristallfiltret bäst insättes mellan de 

E 

~2 

båda MF-stegen. En del fabriksbyggda 
suprar har kristallfiltret insatt omedel
bart efter blandarsteget, men detta har 
visat sig mindre lämpligt j ust på grund 
a vad ovan nämnts om filtrets dämp
ning, känslighetströskel och signaIjstör
ningsförhållande. 

Om man av någon anledning vill ha 
kristallfilter t. ex. omedelbart före en 
dubbeldiod (detta kan i vissa fall gå 
bra), får AKR-dioden ej uttagas före 

ristallfiltret, enär kapacitansen mellan 
dioderna då kommer att ligga parallellt 
med filtret och förstöra dess arbete; 
båda dioderna måste uttagas efter filtret. 

TRIMNING 
Vid mottagarens mellanfrekvenstrim
ning bör tillses, att mellanfrekvenskret
sarnas topptrimning verkligen avser 
exakt den balanserade kristallens serie
resonansfrekvens. Detta glömmes ofta, 
varigenom kristallfiltret ej kan utnytt
jas fullständigt. Skall mellanfrekvensen 
Lex. vara 465 kpl s, kan j u kristallens se
rieresonansfrekvens lika sannolikt in
träffa för t.ex. 464,8 eller 465,2 kpls 
som för 465,0 kpl s enligt signalgenera
torns skala. Man skall vid trimningen 
variera den i mellanfrekvensförstärka
ren inmatade signalens frekvens, tills 
kristallens skarpa signalmaximum på
träffas; det är vid den frekvensen, som 
trimningen skall ske. Nu fordra även 
kri,tallfiltrets extra kretsar och övriga 
tillbehör sin trimning, och då får man 
ej glömma, att kristallens serieresonans 
därvid ibland blir något förskj uten, så 
att en ytterligare mellanfrekvenstrim
ning då kan bli erforderlig. Kontrollera 
detta efter varje trimning! 

Kristallfilter passa bra för s.k. single
signal-mottagning eller en-signalmottag
ning vid telegrafi. Vid v,anlig telegrafi-

A 
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Fig. 14. Ytterligare kopplingar för krislaller med reglerbar bandbredd. Bandbredden regleras 
genom sidslämning medelst kondensatorn el resp. C~. MF=40O--S00 kp/_. C1 =50 pF. C2 = 

=10C pF. C = C = 50--100 pF . C =lO--lS pF. C =50 pF trimmer. 
3 4 ö 6 

mottagning lägges j u beatoscillatorns 
frekvens inne i det mottagna mellan
frekvensbandet, varigenom interferens
tonen höres lika stark på båda sidorna 
om nollsvängningsläget, dvs. beatfre
kvensen kan ligga antingen över eller 
under signalen. Ligger beatfrekvensen 
händelsevis då mitt emellan två signaler, 
varav den ena är önskad och den andra 
icke, får man samma interferenston från 
båda och får svårt att särskilja dem vid 
mottagning; det är vad amerikanarna 
kallar »audio image» eller lågfrekvent 
spegelfrekvens. På andra sidan om den 
önskade signalen kan det j u också vara 
likadant ställt. Detta försvinner vid en
signalmottagning, ty då gör man MF
förstärkningen selektiv och lägger beat

frekvensen alldeles i handets ena k,ant. 
Mottagning sker nu endast på den ena 
sidan om beadrekvensen; den andr.a si
dan blir mycket svagare. Emellertid 
kan man även läsa en störd signal gan
ska obehindrat genom att ändra beat
frekvensen helt litet, 'så att ingen stör
signal får exakt samma styrka, tonhöj d 
och klangfärg som den önskade signa
len, men denna förmåga är en ren trä
ningssak och mycket individuellt väx
lande. 

Beträffande kortvågssuprar är det f.ö. 
alltid fördelaktigt med regler har selek
tivitet, antingen kristallfilter finns eller 

eJ. 
Tidigare har nämnts möjligheten att 

trimma filtret så, att fasningskondensa
torns balanserande läge kommer mitt på 
kondensatorskalan. Där kan då ett noll
märke utsättas, och från detta kan man 
gradera åt båda sidorna direkt i kp/ s, 
vid vilken frekvens »bortfasningen» 
(den fingerade parallellreso;nansen) fal
ler. Detsamma kan göras med beatoscil
latoms avstämning, så att nollmärke 
där motsv.arar, att beatfrekvensen ligger 
mi,tt i mellanfrekvensbandet, varifrån åt 
båda sidorna kan graderas frekvensav
vikelse direkt i kp/s. Det inses nu iätt, 
att man genom lämplig manövrering av 
dessa båd a rattar samtidigt (beatfre
kvensens ratt märkes f.ö. på fabriks
byggda suprar oftast med texten »pitch 

Forts. på sid. 31 . 



FÖR KONSTRUKTÖRER 

Televisionsmottagaren hur den beräk

nas och konstrueras (VI) Av civilingenjör Carl Akrell 

(Tidigare artiklar i denna artikelserie har !Ja

rit införda i nr 11, 12/ 1951 samt 1, 2, 3/1952.) 

EXEMPEL PÅ MF-FöRSTÄRKARE 

I det följande kommer at t i korthet ge
nomgås ett par exempel på MF-förstär
kare, dels en fyra stegs MF-förstärkare 
med rör 6AU6 och fem snedstämda pa
rallellresonaI.!skretsar och dels en enk
lare förstärkare med tre steg och rör 
6AG5, närmast avsedd för mottagare av 
inter-carrier-typ_ 

Schemat för första förstärkaren åter
finnes i fi g. 44. (Jfr nr 3 1952, s. 26.) 
Denna MF-förstä rkare arbetar enligt 
USA-normer, och i föreliggande fall är 

Iml=21,25 och Imo = 25,75 Mp/ s för 
den mottagna kanalen och fmln = 27,25 
Mp/ s för närmast intill liggande TV
kanal. 

Ljudmellanfrekvensen uttages från en 
till första MF-kretsen L( kopplad paral
lellresonanskrets Lo avstämd till 21,25 
Mp/ s för vidare förstärkning i en sepa
rat MF-förstärkare. Till kretsarna L2 , 

L3, L4 på förs ta, .andra och tredje MF
rörens VI , V2 och V3 anodsida äro 
kopplade spärrfilter L" La, Lg för un
dertryckande av den egna kanalens och 
närbelägna kanals lj udmellanfrekven
ser. På fjärde MF-rörets (V4) katod

sida är inlagd ytterligare en spärrkrets 
för Iml = 21,25 'lp/ s. Impedansen i ka
toden blir hög och därmed stegförstärk
ningen låg för lj udmellanfrekvensen. 

Kontrastregleringsspänning tillföres 
de tre första MF-stegen och varieras 
från O till -9 V_ Trots detta har kato

dema på de första två stegen VI, V2 
avkopplats till j ord, vilket enligt vad 
som ovan genomgåtts är mindre van
ligt. MF-fi:irstärkaren följes av bildde
tektorsteg P!26AL5) och härifrån er
hålles bildfrekvensen h. 

Följande resultat aven MF-förstär
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kare kopplad enligt schemat fig. 44 har 
erhållits_ 

Förstärkning 

Vid en ' tillförd kontrastreglerings
spänning om O V erhålles, räknat 
från gallret på först a MF-röret (VI) 
till erhållen likriktad diodlikspän ning 
Vd' en total förstärkning om ca 3 000 
ggr. Förstärkningen har vid kontrast
regleri'ngsspänningarna -3 och -9 
V s j unkit till ca l 500 och Oggr resp_ 

I fig. 45 har införts kurvor för den 
vid detektorn erhållna likriktade 
spänningen Vd som funktion av till 
första MF-röret (VI) tillförd MF
spänning Vm i m V_ Härav framgår, 
att spänningen från dioden bör upp
gå till någon volt, och att inspän
ningen till MF-förstärkaren vid störs
ta för tärkning hos densamma (kurva 
a) bör vara ca l mV. 

Selektivitet 

Selektivitetskurvan vid olika värden 
på kontrastregleringsspänningarna 
återges i fig. 46. Av figuren framgår, 
.att selektivitetskurvan något ändras 
vid kontrastregleringen, detta dock 
ej så mycket, att någon urskiljbar 
bildkvalitetsförsämring torde erhål

"dV 
~ 

Fig. 45_ Vid bilddetektorn erh1l.l 1en 
lik riktad spänning Vd som funktion 
av till första MF-röret tillförd mel
lanfrekvensspänning Vm' Kurvorna 
avse en för stärkare utförd enligt 
fig.44. U 

las. Vid bildmellanfrekvensen 1mb är 
återgivningen 40 il 50 % av den 
maximala oavsett KR-spänningen. 
Slutligen är dämpningen för Ijud

mellanfrekvenserna Imioch Imin god 
och överstiger 40 dB. 

Som andra exempel kommer att ge
nomgås en trestegs MF-förstärkare en
ligt fig. 47 med fyra .avstämda enkla 
parallellresonanskretsar. Kopplingen har 
använts av Sentinel Radio Corp. i mot

tagare typ 400 TV. Då apparaten är av 
inter-carrier-typ och en symmetrisk se
lektivitetskurva eftersträvas (jfr fig.8 nr 

11/ 1951 s. 23) saknas spärrfilter. Från 
detektorn erhållen AKR-spänning till
föres första och andra MF-stegen_ För
sta och tredje MF-kretsen trimmas till 

23,4 Mp/ s, and ra och fjärde till 25,75 
lVIp/ s. Genom uppdelningen i två grup
per med vardera två sned trimmade kret
sar har alltså en förenkling ~v trimnin
gen genomförts. I övrigt torde schemat 
knappast innehålla något ytterligare att 
kommentera. 

FöRSTÄRKARE 
FREKVENSEN 

I TV-apparater 

FÖR LJUD

förekommer 

MELLAlII

vanligen 
ett a två MF-steg för ljudmellanfrekven

sen Iml' Dessa äro av för FM-mottagare 

u b 

I 

-
V /' 

V 
../ I 

Knn1rmtregtu lnqsspcnnu'q 
Ill1l'if· Qfs'Ör',c.a"~ 
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konventionell typ med kretsar med hö· 
ga Q.värden. Trots hög mellanfrekvens 
är selektivitetstillskottet hos varje steg 
därför stort och närliggande bildmellan
frekvenserna 1mb dämpas därför effek
tivt (jfr fig. 39 c i nr 3/ 1952 s. 24). 
Såväl enkla parallellresonanskretsar som 
handfilter med två avstämda kretsar an
vändes. 

I fig. 48 återges schema för en MF· 
förstärkare med bandfilter. Vid kritisk 
koppling mellan kretsarna kan stegför
stärkningen beräknas ur: 

där 
S= MF·rÖrets branthet 
Q= primär- och sekundär kretsarnas 

Q.värden (antages lika). 

Imi = mittmellanfrekvens, ljud. 
Cmioch Cm2 =total avstämningskapaci. 

tans i primär- och sekundärkretsarna. 
Vid något överkritisk och underkri· 

tisk koppling minskas stegför·stärkning. 
en obetydligt. 

Användes enkel parallellresonanskrets 
kan med användande av motsvarande 
beteckningar s m ovan stegförstärk. 
ningen beräknas ur 

FM =SQ/2nlmICm (16) 
Q-värden ::::::;100 kunna utan svang

het erhållas, vidare måste Cm vara 5 il 
10 ggr så stor som övriga kapacitanser 
i kretsen, för att trimningen skall hålla 
sig stabil. Med rör med brantheten 
S::::::;4000 il 6000 ,uA/ V kunna stegför. 
stärkningar om 25 Ii 100 ggr erhållas. 

I blockschemat i fig. 39 (i nr 3/1952 
s. 24) införda AB-steg komma att i kort
het beröras i samband med genomgån
gen av FM-detektorer. 

. 
vlel! nfrekvens
område 

I- 6 Mpjs (U SA) 
I 

o 
b 

r--",-;: I
I ~I 1 

r~~17-d ~ 
I 
l ' 

~ 
, " r~ 

KR- Total förkurva Spänning stärkning 
av 3000 ggro 

b -I V 2540 ggr 
c -3V 1490 ggr 
d -lV 90 ggr 

I 

-_.~ 
I ,I 
I ~-I 

I I 1 

I c
1 22 24 ,26 12820 

2,0 

1,6 

1, 2 

0,8 

0,4 

I 14,5 Mp/s , 
-, I 

21,25 25,75 27, 25 
fml fmb fml n 

Fig. 46. Vid bilddetektorn erhållen likriktad spänning som funktion av olika mellanfrekvenser 
fm' Utan KR-spänning erhålles selektivitetskurva a. Vid -l, -3 och -7 V KR-spänning 
erhålles kurvorna b, c och d resp. Kurvorna avse en förstärkare utförd en!. fig. 44. I figuren 
har dessutom totala förstärkningen vid olika KR-spänningar angivits. 

BERÄHNINGSE~IPEL 

Genomgången av TV-mottagarens för
sta del - radiofrekventa delen (fig. 6 i 
nr 11/ 1951 s. 22) - skall här avslut
ningsvis kompletteras med ett beräk
ni~gsexempel. 

TV-apparaten antages vara avsedd 
för mottagning av kanal 3 (61,0--68,0 
Mp/ s). Principschemat återfinnes i fig. 
49. Dipolantennen är av omböjd typ, 
matarledningen 20 m lång och inkretsen 
aperiodisk (steg l). Mottagaren är vi

dare försedd med högfrekvens- (6AU6, 
steg 2), blandar- (6J6, steg 3) och mel
lanfrekvenssteg (6AU6, steg 4), som 
aro gemensamma för bild- och ljudsig. 

nalerna. Dessa senare förstärkas i ytter
ligare ett MF-steg (6AU6, steg 7) och 
bildsignalerna i två MF-steg (2X 6AU6, 
steg 5 och 6). Kontrastreglerings-(KR-) 
spänning pålägges första och andra mel· 
lanfrekvensrören (steg 4 och 5). MF
förstärkaren efterföljes slutligen av am
plitudbegränsarsteg (6AU6) och detek
torsteg ( lN34) för ljud- och bildsigna
lerna respektive. 

I principschemat är infört uppgift om 
de föregående avsnitt av denna artikel
serie, där de olika stegen genomgåtts 
och likaså har angetts i schemat kretsar
nas resonansfrekvenser och hänvisning 
till lämpliga kopplingsschemor. 

< t 
~ , 

F ig. 47. MF·förstärkare med 4 avstämda enkla parallellresonanskre ~a r. Kopplingen tillämpas av Centinel 
R adio Corp. Apparaten är av inter-carriertyp. 
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Fig. 48. Mellanfrekvensförstärkarsteg för ljudmellanfrekvens j mi' 

Anterm, matarledning och ingångskrets 

i.\1ittfrekvensen ho kanal 3 är 64,S Mp/ s 
motsvaran de våglängden J. = 4,65 m. 

Omböjda Jipolens längd blir enli!rt for
mel (4) ca 2,2 m. Sambandet mellan i an

tennen inducerad spänning VI för en viss 
fältstyrka E erhålles sedan ur ekv. (3) , 

varvid V i är dubbelt så stor om för en 
enkel dipol j sålunda v J::::::::2,8 E. Matar

ledningen antages vara en symmetrisk, 
oskärmad 300 D parallelltrådsledning 

och dämpningen är enligt tab. 3 0,5 

dB/ lO m. Totala dämpningen för 20 m 
blir sålunda 1,0 dB (0,9 ggr). Ur ekv. 

KANAL3 
61,0 -68,0 MP/S 

Populä r Radio nr 4/1952 

Frekvenser 

+ ~ I 
I 
I 

Till 
BF-stel] 

3/1952 

T3
I 

64,5 64,5 I 910 25,85 23,75 28,10 27,15 
Frekvenser -;;t~1~~---t----;;~--~~~--2-=---+----;;~~--l-----;~--.'--~l..------i-----

Mp/s I 
I I ' 

14 17 I 20 42 42 (42)
I 
i 

Figur I 
I 

22:4 

(5) erhålles slutligen den till högfre

kvensröret tillförda spänningen V2:::::::: 

::::::::0,45 VI ' Vad inkI'etsen beträffar hän
visas i övrigt till schema (fig. 14) och 

beskrivning i nr 12/19:1 s. 24. 

För E= IOO ,aV/ m kulle sålunda en
ligt ekv. (3) v l = 280 t-tV och ur ekv. 

(5) v2 ::::::::125 t-tV erhålla ' , 

Högfrelwenssteget 


Data för högfrekvensrör 6AU6 återfin


nes i tab, 5 (S= 5 200 t-t / V och eut = 

= 5 pF), Kopplingen har tidigare ge


nomgåtts i fig. 17 med tillhörande be-


Populär Radio nr I 12/1951 1/1952 : 1 och 2/1952 3/1952 3/1952
I 

fx fa fh fo f2 fl f4I I 

skrivning (nr 1/1952 s. 16). Då eirl 

(616) = 2,2 pF kan - om el uppskat
tas till 7,8 pF - ur ekv. 10 erhållas 

,::::::::15 pF. Då bandbredden vidare är 

7 Mp/ s erhålles ur ekv. (8) parallell
resonanskretsens impedans Rt~l 500 
{J. Relativt Rt äro emellertid Rut 
(6AU6) och paralIellförlustresistansen 

hos kretsen Rp stora och försumbara. 

Vidar är R iTt (616, 6S Mp/s)::::::::25 000 
D, varför önskad impedans och band

bredd erhålles genom Ra::::::::Rt ::::::::l 500 
Q. Högfrekvensförstärkningen kan nu 

beräkn<ls ur ekv. (Il) till FHF=8 ggr. 
Slutl igen kan det vara intressant att ur 

ekv. (6) beräkna kretsens Q-värde; 

Q= 9. 
För en till HF-röret tillförd signal

spänning om 125 ,uV skulle sålunda vid 
ingången till blandarröret ca l 000 ,I).V 

erhållas. 

Blandarsteget. 


Ett lämpligt blandarsteg har beskri

vits i nr 1/1952 s. 17-19. Schema åter


finnes i fig. 20. Erforderliga rördata er


hålles ur tab. 6, varav bl. a. framgår, att 


blandnin~sbrantheten Sb::::::::1 900 fiA/ V 

och utresistansen Rur ::::::::10 200 Q. Blan


darstegsförstärkningen FBL beräknas i 


Fig. 49. Blockschema för HF- och MF-delen i 
den televisionsapparat, som behandlas i beräk
ningsexemplet i texten. Hänvisning göres till 
de olika nummer av POPULÄR RADIO, där 
resp. steg utförligt behandlats. 



samband med beräkningen av mellan- Tab. 10. Beräknade data för }IF·kretsarna. 

frekvensförstärkaren. ------------------------------- 

1lellanfrekvensförstärkarstegen. 

1\1ellanfrekvensområdet väljes i enlighet 
med i nr 3/1952 s. 23 genomgångna 
principer. Om endast kanal 3 skall tagas 

emot erhålles ur fig. 40 lämpliga områ
den mellan 23-30 Mp/s eller mellan 
34-43 Mp/s. Med ledning härav väljes 
området mellan 23,0 och 30,0 Mp/s var

vid 10=91,0 Mp/ s, Imb=28,75 Mp/s 
och Iml=23,25 NIp/s (fig. 41). I samma 
figur har TV-mottagarens totala band
bredd BI .antagits vara ca 4,0 Mp/ s och 
bandbredden hos MF-förstärkaren kan 
sedan ur figuren uppskattas till B~3,5 
Mp/ s, vidare erhållas gränsfrekvenser

na Im gl = 28,25 Mp/ s och Img2=24,75 
Mp/ s. Medelmellanfrekvensen blir Imm 
= 26,50 Mp/ s och B/ lmm=0,132. 

En uppställning och beräkning enligt 
tab. 8 (fyra kretsar) kan slutligen ge
nomföras. Resdtatet återfinnes i tab.l0. 

Kretsarnas fördelning väljes sedan 
(fig. 49) som följer: 

Krets 1: Mellan steg 4 och 5 (fl = 
24,90 Mp/s). Då I j udmellanfrekvensen 

Iml=23,75 Mp/s skall medtagas genom 
första MF-steget väljes krets med låg 
frekvens. 

Krets 2: Mellan steg 3 och 4 (f2 = 
= 25,85 ~'lp/s). Efter triodblandarste
get 3, som har relativt låg utresistans, 
lägges lämpligen krets med lågt Q-värde. 
Då vidare ljudmellanfrekvensen Iml= 
= 23,75 Mp/ s skall medtagas genom 
första MF-steget väljes krets med låg 
frekvens. 

Krets 3: Mellan steg 6 och 7 (fa = 

= 27,15 Mp/ ) . Eventuellt inläggges ett 
särskilt spärrfilter för att ytterligare uno 
dertrycka lj udmellanfrekvensen. Då de
tektorsteget har låg inresistans, lägges 

här lämpligen en krets med lågt Q-värde. 
Krets 4: Mellan steg 5 och 6 (f4= 

=c= 28,10 Mp/ s). Förstärkningen på Ijud
mellanfrekvensen blir dålig, vilket är 
önskvärt. 

Då kretsarnas resoJlansfrekvenser 

och bandbredder redan äro givna kan 
man genom a~t använda den i fig. 43 

(nr 3/1952) återgivna kurvan be'räkna 

Krets Mittfrekvens Ix 

l fl = 24,90 Mp/s 

2 1~=25,85 Mp/ s 

3 18 = 27,15 Mp/ s 

4 14 =28,10 Mp/ s 

Bandbredd B x Q·värde Qx 

B I =1,25Mp/ s 

B2 =3,15 Mp/ s 

Ba = 3,30 Mp/ s 

B
4 
=1,40 Mp/ s 

QI=20 

Q2=8 

Q3=8 

Q4= 20 

Tab. Il. Beräknad dämpning för MF·kretsarna. 

Dämpning dB vid frekvens Mp/ s 
Krets 

23 24 25 26 27 28 29 

2 

3 

4 

10 

6 

8 

18 

Total dämpning .. .... . .. 

Resulterande dämpning . . .... 

dB 

dB 

42 

24 

dämpningsvärdena ( tab. 11). Om nu 
med ledning härav resonanskurv.an upp· 
ritas kan man konstatera god överens
stämmelse med ursprungliga kurvan i 

fig. 41. Dämpningen vid fmb har dock 
blivit ca 10 dB eller något större än en
ligt antagandet. Vidare är dämpningen 
vid Iml något över 20 dB, vilken ytterli. 
gare kan ökas genom att i steg 6 inlägga 
ett spärrfilter. 

Förstärkningen kan uppskattas på föl

jande sätt. Enligt tab. 6 är godhetstalet 
för MF-steg med 6AU6 Gn~55, vilket 

räknat med B=3,5 Mp/s ger stegför
stärkningen F.!l~ 15. De två första MF-
stegen tillföras KR-spänning, varför ka

todkondensatorerna utlämnas och steg
förs tärkningen reduceras till FMl~ 

~F M2~9 (k.l;~0,6, tab. 6). För blan
darsteg med 6J6 (Sb~l 900 ;..tA/ V och 
el = 15,5 pF) erhålles GB~19 och FBL 
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blandarrörets (6J6) anodsida Q~8,j2 
= 25,85 Mp/ s och Ct = 15,5 pF, vilket 
vid frekvens 12 genom insättning i for· 
mel 7 ger impedansen R12~3 200 Q, 

motsvarande en förstärkning (formel 
11) om ca 6 ggr. Vid ljudmellanfre. 
kvens är emellertid dämpningen enligt 
tab. 11 ca 6 dB, och blandarstegsför. 
stärkningen FBL1~3. 

På motsvarande sätt erhålles sedan 

för första MF-steget RI I~8 000 Q (vid 

II) och FMIl~8 ggr (fml)' 
Parallellresonanskretsens på andra 

MF-stegets anodsida är av konventionell 
typ och antages Cm=100 pF, Q=100, 
S (6AU6) = 5200 ,uA/V erhålles slut. 

ligen ur formel 16 FM2l~35. 

Totala förstärkningen från blandar· 

stegets gallersida till ingången hos AB· 
steget för bildmellanfrekvenserna kan 
sålunda uppskattas till ca 8000 ggr. För 

::::::5. Totala förstärkningen från blan· .. en till blandarsteget tillförd ljudsignal
darstegets gallersida till ingången hos 
detektorsteget kan alltså uppskattas till 
ca 6000 ggr. 

För en till blandarsteget tillförd sig- . 
nalspänning om l 000 j-tV skulle sålun
da vid O V KR-spänning NIF-spänningen 
över detektorn vara ca 6 V. 

Förstärkningen för Ij udmellanfre
kvenserna kan uppskattas enligt följan
de: Ur tab. 10 erhålles för krets 2 på 

spänning om l 000 ;..tV skulle sålunda 
vid O V KR-spänning på första MF-ste
get till AB-steget tillförd lVIF-spänning 
vara ca 8 V. 
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N ya amerikanska tele
visionsmottagare 

E tt par televisionsmottagare av nyaste ame

rikansk modell visas på "idstående fotogra 

fier. De ingår i en ny serie av mottagare frän 

Stromberg-Carlsson och är intressanta bl.a. 

såtillvida, att de är försedda med en ny typ av 

bildrör med cylinderformad· bildskärm. Storle

ken på bildrörets skärm är ca 50X35 cm, dvs. 

ca 1500 cm', och genom att ytan gjorts cyJin

derformad, samtidigt som man låtit mottaga

rens skyddsglas följa bildrörels buktade yta, 

får även de, som inte sitter rakt framför appa

raten en någorlunda hygglig bild. En ytter

ligare fördel med denna cylinderform är, att 

man eliminerar all risk för störande reflexio

ner från skyddsglaset härrörande från ljuskäl

lor i rummet. 

Bland övriga nyheter i denna nya serie mot

tagare är att anteckna, att de är försedda med 

automatisk fokusering och att avstämningsen

heten kan omkopplas för mottagning på det 

nya decimetervågsbandet för TV, För att få 

god kontrast hos bilderna och god ljusstyrka, 

är mottagarna försedda med 2-stegs videoför

s tärkare. Apparaterna, som har fyra steg MF

förstärknmg, arbetar efter intercarrier-prin

cipen. 

T)e nya mottagarna lär enligt uppgift vara 

den typ av amerikanska mottagare, som är 

mest kompakt och som lär ge högsta förhål

landet mellan bildstorlek och apparathöljets 

storlek. 

Fig. l Denna mottagare från Stromberg-Carls

son är utrustad med 19 rör+3 likriktarrör och 
bildrör. 12" hög talare. Skyddsglaset kan lätt 

borttaga och göras rent. 

Fig. 2. Samma mottagare som i fig . l men ut· 

formad som bordsmottagare. 

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

Intresserad av television? 
I RADIOTEKNISK ÅRSBOK 1952 återfinnes bl. a. utförliga data fö r de olika televisions
system, som man får anledning att räkna med i framtiden : det amerikanska ( 525 linjer), det 
engelska (405 linjer), det väst-europeiska (625 linjer) och det franska (810 linjer). Det kan 
vara bra att ha dessa data samlade på ett ställe exempelvis vid omkonstruktion eller omjuste
ring av apparater från ett system till ett annat. 

I RADIOTEKNISK ÅRSBOK 1952 återfinnes också uppgifter om de televisionskanaler som 
upplåtits för television i olika länder och ett flertal diagram visande bildsignalen vågform 
för de olika ystemen. Vidar fi nns det i boken förslag till svensk televisIonstekn isk nomen
klatur och en beskrivning av Televisionsnämndens ljusfläcksprojektor. 

Beställningskupong på sidan 40. 

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



FÖR SÄNDAREAMATÖRER 

Konverter för 144 Mp-bandet 

Av H E Smith, G6UH 

För att uppnå effektiv frekvensbland

ning på 144 Mp-bandet måste följande 

villkor vara uppfyllda: 

l) Signal-brus f örhållandet för konver

tern som helhet måste vara lågt. 

2) Kopplingen mellan antennen och in

gångskretsen maste vara fast. 

3) Oscillatorspänningen måste ha rätt 

storlek, så att blandarröret blir utstyrt. 


Ett tillfredsställande signal-brus för
hållande kan endast uppnås med an
vändningen av rörtyper avsedda för 
UKV_ Vidare är trioder att föredra 
framför pentoder eller tetroder, vilka ge 
avsevärt mera brus. Däremot vinner 
man ingenting med att använda de 
dyrbara skivfogsrören (»lighthouse
tubes» ), som konstruerats för 600--800 
Mp/s, och som på två meter endast ge 
obetydligt bättre resultat än »vanliga» 
rör. Med vanliga rör menas då typer 
som exempelvis 6J4 eller 6J6, under för
utsättning att rören användas i lämp
liga kretsar. 

Den konverter som här skall beskrivas 
använder ett 614 som gallerjordat HF
steg med utmärkt resultat. Stegförstärk
ningen blir ca 10 gånger (20 dB). Kon
verterns principschema framgår av fig. 
l. Som nämnts är HF-steget gallerjordat 
och som oscillator-blandare användes en 
6J6 :a_ Oscillatorn är Collpitts_ Oscilla
torspänningen tillföres blandaren via 
kretsens strökapacitanser. I blandarens 
anodkrets tas MF-spänningen ut till hu
vudmottagaren via en låg-ohmig link_ 

Den gallerj ordade ingångskopplingen 
arbetar bäst med mycket fast koppling 
mellan matarledningen och ingångsrö
rets katodkrets. Det visade utförandet är 
avpassat för anslutning till en 75 ohms 
koaxialkabeL 

Avstämningsinduktanserna L l och L2 , 

bestå av vardera 5 varv försilvrad kop
partråd, 1,6 mm grov, lindad på en 16 
mm grov stomme så att totala längden 
på lindningen blir 24 mm. De intrim
mas med hjälp av järnkärnorna. Deras 
verkan på dessa frekvenser blir emeller
tid närmast detsamma som en mässings
pluggs, om än mindre kraftig. 

Uttaget på ~ för anodspänningen till 
Vl måste placeras så nära kretsens elek
triska mittpunkt som möjligt_ Sedan 
katod- och anod kretsarna intrimmats på 
en signal vid 145 Mp/ s behöva de ej 
röras vidare_ Konverterns HF-del ger 
ändå lika gott resultat över hela två
metersbandet. 

Oscillatorspolen lindas på samma slags 
stomme som signalspolarna, och varv
talet göres även lika, men lindnings
längden göres så mycket mindre att os
cillatorn kommer att svänga på 132 eller 
134 Mp/ s, beroende på om man väljer 
10 eller 12 Mp/ s som mellanfrekvens. 
Den slutliga intrimningen av L3 göres 
med j ärnkärnan_ Konverterns avstäm
ning sker med C10, som är en butterfly
kondensator på 10+10 pF. Skulle man 
till äventyrs ha lyckats göra skärmning-

Fig. 1. Principschema för 144 Mp-konvertern. 

en mellan blandarens rörhalvor för bra 
kan det bli nödvändigt att koppla en 
kondensator på 2 il 3 pF mellan 6J6 :a115 
båda galler för att man skall erhålla rätt 
oscillatorspälUling_ 

Ett prov på att oscillator injektionen 
är den rätta kan man få genom bryta 
ledningen vid punkt X i schemat och i 
serie med gallerläckan, R3, koppla in en 
mikroampermeter. Intrumentet kan t. ex. 

STYCKL1STA 

R =60Q, l W 
l 

R =2 kQ
2 

R3 = 1 MQ 
R = 70Q, l W 

4 

R_=10kQ, % W 

R:=6 kQ 
C = C = C = C = 200 pF

l a 4 7 

~=C5=500pF 
C

B
=470pF 

C =Cg =20 pF .s 
C

lD 
= 10+10 pF, butterfly 

V l =6J4 
V2 =6J6 
L -L3= Se text! l 
Dl - =Se text!D4 

Samtliga kondensatorer böra vara keramiska 
eller glimmer. Motstånden 1/4 watt där ej 
annat angives. 
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vara ett Simpsom mod. 260, inställt på 
lägsta spänningsmätområd ', och använt 
som ,aA-meter. Korrekt oscilla to rinj ek
tion föreligger då instrumentets visare 
nätt och jämt rör sig (dvs. ca l ,aA). 

Får man emellertid utan den tid igare 
omtalade kapaci tansen mellan 6J6 :ans 
båda galler en gallerström på flera fi A 
är oscilJatorspänningen för hög. Bote
medlet ~1r att antingen skärma osc illator
kretsen bättre eller att minska C och C9 

till ca 10 pF va rdera. 
För stor osciHatorspänning ödelägger 

även den bästa konverters egenskaper, 
och svaga signaler försv inna full tän
digt i den. Å andra sidan ger för l· g os
cillatoramplitud samma resultat. Den 
tid man lägger ned på att justera in 
denna detalj kommer alltså att bespara 
en många missräknin aar. 

HF-drosslarna, Dl till D.I • bestar var
dera av ett 50 cm långt stycke emalje
rad koppart råd, 0,5 mm grov, upplindat 
på ett 1/2-watts motstånd SOIll bör vara 
större än l MQ. MF-kretsen i blan
daren anod lindas så att den ger reso
nans vid den önskade mellanfrekvensen 
med anodkretsens strökapacitanser. t
tagslindningen göres ca. 10 % av av
stämningslindningen. Dess exakta varv
tal kan endast fa stställas genom prov 
tillsamman med den aktuella huvud
mottagaren. 

Slutligen bör endast påpekas att 
trimmningen av det gallerj ordade ste
gets anodkrets (L2 ) alltid bör ske p en 
sign al - icke på enbart bruset. Den in
ställning som ger mesta brus behöver 
nämligen ej med nödvändi g·het överens
stämma med den som ger maximal 
signal. 

Flera olika konvertrar ha provats av 
G6UH, men den som beskrivits ovan har 
tills dato givit de bästa re ultatetn, spe
ciellt för mottagning av svaga signaler. 

KV-red. kanske kommer att bygga 
ett exemplar av denna konverter 
och lovar då il terkomma med foto
grafier som G6UH tyvärr ej bifogat 
i sitt brev. Anodspänningen till 

konvertern bör, som framg/I,r av 
schemat vara 105 volt från ett VR 
105. 

26: <1 

SM5AKQ: 

Ny typ av monitor 

De flesta sändaramatörer planera väl 
sin station så, att CW-trafik med full 
break-in skall vara möjlig_ Ett av de 
svå raste problemen är då, h ur man skall 
kunna ordna, så att den egna mottaga
ren tystas, då nyckeln nedtryckes och 
trots det ta ha full känslighet då den 
släppes. Vidare önskar man ju oftast 
kunna lyssna på sin egen signal, så att 
teckengivningen är korrek t. Detta bör 
man givetvis göra så, att man ly 'nar 
till den signal, som sändes ut i antennen 
och icke taga ut en spänning fr ån Lex. 
ett nycklingsrelä eller dyl. Vid CW-mot
tagning arbetar man vanligen med hör
telefoner och det är alltså icke särskilt 
praktiskt att ha en speciell monitor, som 
då fordrar ett extra par hörtelefoner. 

aturligare är att använda endast en del 
av mottagaren och med någon mindre 
komplettering av denna åstadkomma 
medhörn ing. Lö ningar med ett eller 
flera reläer arbetande i takt med nyck
lingen måste avvisas på grund av det 
störande oljud ett relä alltid g r upp
hov till ( tänk på familjen ! ) . Det ter
står alltså endast att lö a problemet 
elektroniskt. 

Problemet sönderfaller då i t delar, 
dels att skydda mottagaringången för 
den egna sändarens starka fält och sam
tidigt bryta signalen från den normala 
mottagaringången på dess väg till hör
telefonerna, och dels att ordna en enkel 
monitor för signalerna. 

Mottagaringången kan skyddas mot 
för stora spänningar med hjälp av ett 
gasfyllt rör. I fig. l visas ett lämpligt 
utförande aven sådan anordning. Rö· 

Fig. 1. Gastriod i ingången på mol
tagaren skyddar mot för höga in· 
gångsspänningar. 

ret V är ett tyratronrör vars galler och 
anod förbundits med varandra och an
slutas till anten ningången. Katoden an
slutes till chassiet och glödströmsförsörj
ningen ordnas på vanligt sätt från mot
tagaren. Att en gastriod valts och icke 
en liten glimlampa beror på, att tänd
spänningen hos den senare alltid ligger 
så högt, att något verkligt skydd icke 
kan erhållas med den. En gastriod har 
emellertid en tändspänning på cirka 15 
volt, och denna kan sänkas ytterligare 
n got, om dess galler ges en positiv för
spänning på 8 ii 10 volt genom en spän
ningsdelare från mottagarens anodspän
ningskälla, om så skulle visa sig nöd
vändigt. 

erkningssättet är följ ande: Då den 
egna sändaren slås på, får antennin
gången en stark HF-spänning_ Denna 
kommer V att tända och på grund av 
den höga frekvensen hinner inte glim ur
laddningen i röret att upphöra under de 
n gativa halvperioderna. Då röret är 
tänt utgör det en effektiv kortslutning 
av mottagaringången. Som rör kan an
vändas en gastriod i miniatyrutförande, 
exempelvis 6D4. 

Efter inkopplingen av ett dylikt rör 
måste apparatens ingångskrets omtrim

mas, emedan röret inför en kapacitiv 
belastning på första kretsen vid normal 
mottagning. Att märka är att denna 
koppling endast lämpar sig för mottaga
re vars ingång är utförd med höginduk
tiv prim är. Har apparatens ingångs
lindning endast några få varv kan t yra
tronröret icke kopplas på detta sätt. Den 
måste då läggas direkt över den av

/ 
/ 
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stämda kretsen. Detta har icke prövats 
men efter omtrimning av apparaten tor· 
de det icke vara omöjligt att denna pla. 
cering är fullt ut lika effektiv som den 
visade. 

Återstår så att tysta mottagaren och 
ordna medhörningen. Ur ARRL:s The 
Radio Amateurs Handbook hämtades 
iden till den i det följ ande visade an· 
ordningen. I orginalversionen är den 
emellertid utförd som en separat enhet 
med tre rör och eget nätaggregat. Ett 
sådant utförande befanns allt för på· 
kostat, och då mellan slutröret och and· 
ra detektorn i mottagaren ändå måste 
insättas ett stegs lågfrekvensförstärk. 
ni ng reduceras efterhand anordningen 
till att omfatta endast ett rÖT och en 
liten glimlampa. 

Principschemat framgår av fig. 2. 
Röret V skall vara en triod med hög 
förstärkningsfaktor, t.ex. 6SQ7, 6A V6 
eller 6A T6, vilka alla innehålla en diod 
för likriktning 3V högfrekvensen. Rörets 
galler tillföres lågfrekvens från den nor· 
mala andTa detektorn via C j • Dess gal. 
lerläcka är uppdelad i två delar, R j och 
R2 • Föreningspunkten mellan dessa bå· 
da resistanser anslutes till dioden, som 
också tillföres högfrekvens via C2• HFD 
är en normal 2,5 mH drossel, som mås· 
te an vändas för att impedansen till j ord 
för brumspänningar skall bliva så liten 
alt anslutrun rr aven kort antenn till 
klämman »HF·in» icke medför brum i 
hörtelefonerna. 

I rörets anod är ett normalt anodmot. 

(... . . ~- '~-.~ STYCKLISTA 
1:... - _._-->-- R = R =1 Mil 

j 2 
R = beroende av rörlyp.

3 
R4 = 135 kil 
R = 2 Mils 
Re =2 Mil, pOl., linj. 
R7=0,5 Mil, pOL., log. 
C

j 
=20000 pF 

C2 = 100 pF gl. 
Ca = l 000--3 000 pF gl., se 

text. 
C.

I 
o", 20 000 pF 

G = glimlampa, Luma, typ 

5 B 
V = 6SQ7, 6AV6 elc., se 

texl. 
R FD = 2,5 mR högfrekvens

stånd placerat, R4 • Lågfrekvensen till 
slutröret uttages via kondensatorn C4 

och volymkontrollen R7• Till anoden är 
dessutom anslutet en liten glimlamps. 
oscillator bestående av motstånden Ro, 
Ra, glimlampan G och kondensatorn C3• 

Strömbrytaren S användes då telefoni
sändning sker. Härvid kopplas glim
lampsoscillatorn bort. Storleken av re
sistanserna och kapacitansen är så val· 
da, att oscillatom ger en behaglig ton· 
höj d. Denna regleras delvis med Ra, 
men huvudsakligen skall Ra användas 
för att j ustera in anordningen. 

Verkningssättet är följande: Då nyc
keln slutes lämnar sändarens slutsteg 
högfrekvenseffekt till antennavstäm
ningsanordningen, i vars närhet en 
sladd som ,anslutits till »HF in» place
rats. Denna högfrekvensspänning likrik
tas av diodsträekan i röret och kommer 
att påföras dess galler via R j • På grund 
av att röret har stor förstärkni·ngsfaktor 
fordras endast ett par tre volts negativ 
förspänning på gaHret föratl anod
strömmen i trioddelen skall avbrytas. 
Har rörets anodmotstAnd valts riktigt, 
och är injusteringen av Ra korrekt, 
kommer den spännings ökning, som här
vid sker på rörets anod att verka så, att 
glimlampan tändes och urladdar (. :1' 

Laddningsströmmen till C3 åstadkom
mer ett spänningsfall över R4-Rs-Rs 
så att lampan åter släckes. Då C3 åter 
är nästan fulladdad tänder G, och för
loppet upprepas, så länge rörets anod
ström är avbruten, dvs så länge nyckeln 

+ 250 V 

v Rse,
Lf in o----j I--~--+ 

Till slutrörs-
1----- galler 

är nedtryckt. Då denna släppes, för· 
svinner HF·spänningen och därmed lik
spänningen på gallret, och Töret drar 
åter anodström. Spänningen på anoden 
blir då så låg, att glimlampsoscillatorn 
aldrig kan starta. Genom att rörets 
anodström upphör, kommer alltså dels 
lågfrekvensen från andra detektorn att 
spärras, och dels startas medhörnings
oscillatorn. 

För injustering av anordningen an· 
vändes med fördel ett litet wrrbatteri 
på 3 volt i stället för HF från sändaren. 
Batteriets pluspol anslutes till katoden, 
och minuspolen anslutes via ett mot· 
stånd på l MQ till dioden. Med S slu· 
ten varieras nu Re, tills glimlamps·oscil
latom börj ar arbeta, vilket höres i hör. 
telefonen. Avlägsnas sedan batterispän. 
ningen från dioden, skall medhörnings
tonen försvinna, och röret dra anod· 
ström som vanligt. Tonhöjden kan änd· 
ras genom att värdet på C3 ändras, tills 
en behaglig ton erhålles. 

Om det visar sig svårt att ställa in 
det rälLa värdet på Re, kan anodmot
ståndet ökas, men det bör j gå över ca 
ISO kohm. Vid prov har anordningen 
kunnat fås att fungera med en anod· 
strömsandring av 0,25 mA, vilket mot. 
svarar endast 1,5 volts spänning på di· 
oden. De praktiska erfarenhetema visa 
också, att en obetydlig del av LF.spän
ningen från andra detektorn visade ten
denser att gå över kapacitivt vid olämp
lig ledningsföring, varför omsorg mas
te ägnas denna detalj. 

drossel. Fig. 2. Anordning för medhörning i mottagare. 
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FÖR AMA T ÖRBYGGAR E 

En enkel tongenerator 

Av C o Hedström 

skal1 sträcka sig fr ån 30 a 40 p/ s till 

7 a 8 000 p/ s utan att omkoppling mel

lan olika områden behöver tillgripas. 

Kopplingen skall vara sådan att inveck

lat eller allt för tidsödande trimmnings

arbete, som fordrar tillg ng till ovan

liga eller dyrbara mätinstrument i görli

gaste mån undvikes. 

PRINCIPSCHEMAT 

Med ovan angivna riktpunkter för ögo

nen får mah ge efter på kravet att 

apparaten skall kunna avge någon större 

effekt, och utgången har också för den 

skull gjorts högohmig. Med användande 

av moderna dubbelrör kan ovanstående 

krav rätt väl uppfyllas aven RC-oscilla

tor med endast två r ör. om rör har 

valts ECH 21 och 7N7. Av dessa använ

des heptoddelen i ECH 21 som första 

förstärkarrör och triod delen kopplas 

som diod för att alstra regelringsspän

ning för den nödvändiga amplitudsta

biliseringen_ Ena trioddelen i 7N7 an

vändes som ett andra förstärkarrör. För

stärkningen i detta steg är emellertid ej 

det viktiga utan den 180 graders fas

vridning som förefinnes mellan galler 

och anodspänningarna. Den andra triod

delen användes som anodjordat för

stärkarsteg med en förstärkning av ca 

0,7 gånger. Med detta arrangeman CT vin

nes att de båda föregående förstärka r-

tegen får en låg utgångsimpedans, av 

storleksordningen 400 ohm, från ter

kopplingskanalen sett. Denna låga ut

gångsimpedans möjliggör anslutning av 

en belastning, vars impedans varierar 

kraf tigt, utan att utgångsspänningen för 

den skull uppvisar några nämnvärda 

var iationer. Dessa egenskaper äro nöd

vändiga för a tt återkopplingen skall 

fungera tillfredsställande inom det stora 

frekvensområde som skall täckas. 

Det är a llt fö r vanligt att kvali
teten hos en nybygg(l, ombyggd 
eller reparerad lågfrekvens för
stärkar eller modulator bedöm
mes >pä. gehör», efter rapporter 
frin andra amatörer, grundas 
på )allmän erfarenhet> eller lik
nande subjektiva bedömnings
grunder. Lika självklart som att 
varje serviceverk tad har en 
hygglig signalgenerator borde det 
vara att de som syssla med JAg
frekvensförstärkare av o)iJ,a slag 
skall ha tillgång till en ton
generator. 

D en, som vant sig vid att, vid arbe

ten på lågfrekvensförstärkare, använda 

tongenerator, finner detta hjälpmedel 

nästan oumbärligt. Många amatörer och 

servicemän draga sig dock för den extra 

kostnad anskaffningen aven dylik för 

med sig. I det följande skall beskrivas 

en enkel tongenerator, som den händige 

för en mycket rimlig kostnad själv kan 

tillverka på få timmar. Största svårig

heten vid tillverkningen ligger utan tvi

vel i att ordna en tillförlitlig kalibrering 

över hela frekvensområdet. I det följan

de kommer emellertid atl ges en del tips 

i den frågan , men fältet är fritt för egna 

uppslag. Kan man få låna en kal d

stråle oscillograf några timmar bör kali

breringen kunna utföras med en nog

grannhet som närmar sig den hos ett fa

briksbyggt instrument. 

Som riktpunkter för konstruktionen 
har följande uppställts ; 

Apparaten skall vara enkel att byg CTa, 

ej fordra några specialdetalj r eller in

vecklade och dyrbara mekan i ka kon

struktioner. Den skall ha låg strömför
brukning men ändå kunna avge 2 till 5 

volts lågfrekvensspänning med m insta 

möjliga klirrfaktor. Frekvensområdet 
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Den valda oscillatorkopplingen är den 

enklast tänkbara och fordrar endast 3 

gångers förstärkning varför kraftig mot

koppling kan komma till användning 

utan att för den skull rörens sista för

stärkningsreserv behöver tas ut. Genom 

att motkoppla kraftigt hålles totala för

stärkningen nere så att den nedjuste

ring av den totala förstärkningen som 

måste företagas med h j älp av den skruv

mejselställda potentiometern, RH, ej blir 

så stor, samtidigt som ej jämnare för

stärkning av alla frekvenser erhålles, 

vilket i sin tur medverkar till att åstad

komma god kurvform hos den alstrade 

lågfrekvensen. 

De frekvensbestämmande elementen 

hos oscillatorn utgöras av resistanserna 

R1-R2 och Rs- R .. de förra seriekopp

lade med CJ och de senare parallell

kopplade med C2 • Då frekvensen hos 

RC-oscillatorer är omvänt proportionell 

med resistansen (och kapacitansen), 

kommer i detta fall högsta frekvens att 

svara mot resistansen 5 kohm och lägsta 

frekvens mot resistansen l Mohm. 

Resistanserna komma alltså att förhålla 

sig som l; 200 varför förhållandet mel

lan högsta och lägsta frekvens kommer 

att bli 200; 1. Med de valda värdena på 

C1 och Cs hlir högsta frekvens ca 

8000 p/s och sålunda lägsta frekvens 

40 p/ s. Detta frekvensområde räcker 

väl till för de flesta normala ändamål, 

men d n som av någon anledning öns

kar ett annat f rekvensområde kan ändra 

värdet för C l och C2• 

R öret ECH 21 valdes som första rör 

huvudsakligen därför att det är väl läm

pat för reglering av förstärkningen, sam

tidigt som det kan användas för att 

alstra den nödvändiga regleringsspän

ningen. Denna förstärkningsreglering 

har måst tillgripas därför att den spän
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ningsberoende motkoppling som införts 
med hjälp av R7 och La ej är fullt effek
tiv med användning av vanliga standard
lampor. 

Motkopplingen i apparaten sker av 
två principiellt olika anledningar. Den 
ena består i att alla katodelektrolyter kon
sekvent uteslutits, och den verkar oav
sett hur stor oscillatorns utgångsspän· 
ning än är. Den andra är spänningsbe
roende och har till uppgift att minska 
motkopplingsgraden vid de frekvenser 
oscillatorn av olika anledningar kräver 
en högre förstärkning, medan den för
ras huvudsakliga uppgift är att åstad· 
komma en linearisering av rörens krök· 
ta karakteristik. Den spänningsberoen
de motkopplingens verkan kan i korthet 
beskrivas sålunda: Då oscillatorns för
stärkningsbehov minskar kommer den 
utgångsspänning som påföres återkopp' 
lingen att öka. Detta medför en ökande 
lågfrekvent ström genom R7 och La' 
Lamporna La- motstånd kommer då att s 

tilltaga och en proportionsvis större 
växelspänning kommer att ligga mellan 
ECH 21-s katod och jord. På grund av 
fasförhållandena kommer denna växel
spänning att verka som en motkoppling 
och då motkopplingsspänningen stigit 
kommer detta att medföra en minskning 
av utgångsspänningen, så att denna för
blir i det närmaste konstant. De lampor 
som kommit till användning i modell-

Fig. 1. Principschema för RC-tongenerator. Frekvensområde ·30--8000 p/ s. 

STYCKL1STA 
R1 =Rs = l Mohm log. 
R2 = R4 =5 kohm, 1/2 W 
Rö = 40 kohm, 1/2 W 
Rs=50 kohm, 1/2W 
R7 = 3 kohm, 1/2 W 
Rs=15 kohm, 2W 
R9 = 0,5 Mohm, 1/4 W 
RIO = 150 kohm, 1/ 4 W 

= l Mohm, 1/4 WRu 
R12 =50 kohm, 1/ 4 W 
R13 = 100 kohm, 1/2 W 
RH = 20 kohm, l W 
Rl~= 0,5 Mohm, log. 
RIS = 2 kohrn, 1/2 W 

20 kohm, 1/ 2 W 
RIS = 1,5 kohm, 1/2 W 
R19 = 20 kohm, l W 
R20 =100 kohm, 1/4W 

250 kohm, log. 

R17 = 

R21 = 

R 22 = 30 kohm, l W 

apparaten är avsedda för 24 volts drifts
spänning och 50 mA. Deras antal är 7 
stycken i serie för att få rätt arbetspunkt 
hos ECH 21-an. 

DE 	GANGADE POTENTIOMETRARNA 

Den näst kalibreringen största svå
r igheten vid tillverkning av denna appa
rat är att på ett tillfredsställande sätt 
anordna gangningen av Rt och Rs. 

Gangade dubbeIpotentiometrar äro rätt 
svåra att anskaffa och om man får tag 
i sådana ha de vanligen det felet att 
motståndskurvan ej är tillräckligt väl 
överensstämmande i de båda enheterna, 
i all synnerhet i den änna av motstånds-

CI =C2 =4000 pF glimmer, 10/0 

C3 =C4 =25 fiF, 300 V, elyt. 
C5 =O,l fiF, papper 
C6 = 2 fiF, papper 
C7 =O,25 ,uF, papper 
C8 = 0,1 ,uF, papper 
Co = CIO = 25 fiF, 400/450 V, ely t. 
C11 = 25 fiF, 20/25 volt, elyt. 
C12 = 0,1 fiF, papper 
La=7 st. skallampor, Luma 3090, i serie 
T = nättransformator, 250 volt, 30 mA och 

6,3 volt, l A, 6,3 volt o. 5 A sekundärt. 
VI =ECH 21 
V2 =7N7 
V3 = 	EF 5 (eller liknande mottagarrör), 

alla elektroder utom katod och glöd. 
tråd anslutes till anoden. 

Diverse rörhållare, kopplingstråd, systo· 

flex och lödtenn. 

S = tvåpolig strömbrytare. 


banan som svarar mot de högsta frek· 
venserna. Det är nämligen av störst~ 

vikt att resistansen i varje läge av po· 
tentiometrarna är så lika som möjligt i 
de båda enheterna för att svängnings
amplituden skall hålla sig så konstant. 
som möjligt redan utan amplitudsstabi. 
liseringen. Dessutom påverkas karaktä· 
ren hos frekvenskalibreringen av olik. 
heter i motståndskurvan därigenom aU 
en reaktiv term kommer in i den spän. 
ningsdeIning som uppstår från R1:s övre 
ände till j ord. Detta i sin tur medför 
ett krav på högre förstärkning och blir 
obalansen mellan Rt och R6 i pågot läge 
för stor kan det, liksom vid de första 
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Fig. 3. Resistanskurva för logaritmisk potentiometer samt beräknad frekven sskala. Se texten. 

Fig. 2. De två gangkopplade potentiometrarna 
som ingår som frekvensbestämmande element i 
oscillatorn. 

försöken med modellapparaten, hända 
att oscillatorn vid en viss inställning av 
frek ensratlen slutar att svänga. Hela 
koppling n tä ll r all ts ständigt auto
matisk t in sig på den frekvens som ford
rar den minsta förstärkningen och en 
olikhet mellan R 1 och Rs kommer att re
sultera i att arbetsfrekvensen kommer 
att bli en annan än om båda varit exakt 
lika. 

I modellapparat n har gangningen 
lä ts s lund a : I marknaden finnas enkla 
poten6ornetr ar avsedda för g nOillo-åen· 
de axel (t ex för kombination med 
»drag-tryck-strömbrytare» ). Tvenn dy. 
liga av samma typ kunna m ed enkla 

medel sammankoppla på en U-fonnigt 
bockad pI tvinkel så att axeländarna 
kunna förenas med h j älp av ett kort 
stycke mässigsrör. Författaren har an· 
vänt två potentiometrar av Philips fa 
brikat, typ 10538. Dessa äro så utförda 
att de direkt kunna förenas med en ge
nomgående 6 mm-s axel. Hur det hela 
tar sig ut innan potentiometrarna mon
terats på den omtalade plåtvink .In 
framgår av fotografiet i fig. 2. 

De potentiometrar som komma till an· 
vändning måste vara utförda med loga. 
ritmisk motståndskurva och utan uttag 
för baskompensering för att apparatens 
kalibrering skall bli den bästa möjliga. 
Detta inses lätt om man tänker sig po
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tentiometrar med rätlinj ig motstånds-
kurva. Enligt det föregående fordras för 
en fördubbling av frekvensen en halve
ring av resistansen, dvs. om lägsta 
frekven är 4O/ ps kommer 80 p/s att 
erhållas då pot ntiometrarna vridits 
halva den totala vridningsvinkeln, 
160 p/s då vridningen uppgår t ill 75 % 

av hela , 320 p/ s vid 87,5 % osv. Hela 
det viktiga områd t över ca 1000 p/s 
skulle med ett dylikt arrangemang 
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-1L 60 
Rmaxi% 

SO 

30 

20 
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trängas samman på ett område av ca 
4 % av den totala vridnings vinkeln. 
Sj älvklart är att all verklig kalibrering 
med ett dylikt arrangemang omöjliggö· 
res, samtidigt som även procentuellt små 
avvikelser från den likformiga mot· 
ståndsfördelningen komme att medföra 
att oscillatorn slutade att svänga. I fig. 
3 har motståndet som funktion av vrid

ningsvinkeln uppritats för de i modell
apparaten använda potentiometrarna 
och en frekvensskala har på grundval 
av denna kurva konstruerats. Den i 
verkligheten erhållna frekvensskalan är 
ej fullt så gynnsam som kunde fÖrmo· 
das efter fig. 3, men förbättringen j äm
fört med rätlinjig motståndsfördelning 
är i alla fall avsevärd. 

Ytterligare en fördel står att vinna 
med användningen av två enkla poten
tiometrar som gangas. Man kan näm
ligen till en viss grad matcha dem, så att 
deras resistans kommer att överensstäm· 
ma bättre i den högfrekventa ändan, 
där likheter mest påverkar arbetsfrek· 
vensen. För detta ändamål behövs ett 
universalinstrument med en känslighet 
av 10000 ohm per volt eller mera, ett 
par extra motstånd på 5 kohm, en tråd
1indad potentiometer på 500 ohm och 
ett 4,5 volts ficklampsbatteri. Hela den



na utru ~tning kan även ersättas med ett 

Philoscop eller liknande mätbrygga där 

man kall komma åt mättrådens båda 

ändar. 

Sedan potentiometrarna monterats 

apparaten. men ej inkopplats, hopkopp

las de med ovan angi vna »cxtrautrust

ning» enligt fi g . 4. Innan matchningen 

kan hörj a m åste grenen A-D-C-s elek

Lr iska mittpunkt fastställ a . För detta 

iinrlumål använd ~ en ca 2 meter lång 

ahsolut j ämntj ock motståndst r[td av tex 

kOll5tantan eller kantal, 0,3 ml1l i dia

meter . ess m ittp unkt kan man enkelt 

fas t ·tälla genom alt vika tråden dubbel, 

Trådens tteriind ar förenas sedan med 

punkterna A och C i kopplingen enligt 

fjg. 4 och den framtagna mittpunkten 

anslutes till punkten B. Därefter var ie

ras glidkolllakte n D:s läge så , att instru

mentet visar på noll, (Bryggkopplingen 

är då i balans). Vid denna inställning 

av glidkontakten D befinner sig grenen 

A·D-C-s elektriska mittpunkt. Under 

ovanstående prov skall R1 och R,! vara 

inställda på stör~ta resistans, varvid de 

ej påverka kontrollen märkbart. Om 

vanliga motstånd med 10 eller 20 %·s 

tolerans använts mellan A och C kan 

det hända att instrumentet ej kan bring

as till nolläget med glidkontakten D. 

YTan måste då sh unta det av 5 kohms 

motstånden, som glidkontakten kommer 

närmast vid försöken att nollställa in

strumentet med ett annat motstånd på 

40 a 50 kohm, varefter mittpunkten bör 

falla ungefär på 500 ohms potentiome· 

terns mekaniska mittpunkt. Denna punkt 

utmärkes med ett blyertsstreck, så att in

stiillningen av mittpunkten kan uppre

pas om glidkontakten av någon anled

ning rubbats. Därefter borttages mot

stå ndstråden och den egentliga match

ningen kan börja. 

Först inställes R1-R3 på minsta re· 

sistans, dvs. vridn a så långt moturs 

som möjlig t (sell från rattsidan) . Detta 

är den ända av Jnotståndsbanan där re

sistansändringen per grad vridningsvin

kel är minst, den skall enligt det före

gäende användaE för de högre frekven

serna. Resistansen i grenen A-B (fig. 

S k !;1 sccn S kSl. 

'-----j.I-1t----

4 ,5 V 

Fig. 4. Koppling för nl:ltclt lli ng av de gang
kopplade potentiometrarna. 

4 ) SLl ll nu gör as lika 1I1ed n~"istaJLen 

i g renen B- C enorn att den slopp

skruv sum lå er den ena potell tiometerns 

oJidkontakt vid den O'emensarn ma axeln o o 

lossas och glidkontaktens läge ändras 

tills instrumentet blir strömlöst varefter 

stoppskruven åtdrages. l"nder denna 

procedur måste man no ga tillse att den 

andra potentiometerns p;lidkontakt verk

ligen ligger mot stoppet i ändl äget så att 

ett noga definierat läge för frekvensska

lans utgångspunkt erhå lles. Med en ohm

meter kontrolleras sedan att resistansen 

från A till B är cirka 5 kohm. Slutligen 

vrides R,-R3 :s gemensamma axel från 

minimum till maXimUlll resistans. Avvi

kelser från den gemen samma resistans

kurvan komma att ge sig tillkänna som 

ett utslag på instrumentet, men detta 

utslag skall hela tiden kunna bringas 

till noll genom att man va rierar in

ställningen av .500 ohms potentiometern . 

Med de i fig. 4 angivna värdena på gre

nen A-D-C kommer felet i resistansöver

enstämmelse att understiga 5 0/ O, vilket 

få r anses vara en tillräcklig överens· 

stämmelse. Kan emellertid ej bringa 

instr umentutslaget till noll vid något 

läge av potentiometrarna är avvikelser

na m ellan dem allt för stora och man 

bör kanske försöka att byta ut den ena 

av dem och sedan upprepa ovanstående 

procedur tills resultatet anses tillfreds

ställande. 

Har man ett Philoscop till förfogan

de förenkla s ovanstående förfarande av

sevärt. Philoscopet inställes i läge »öp

pen brygga ». De tre anslutningsbuss

ningama på instrumentet motsvarar då 

punkterna A, B respektive C i fig. 4, och 

ögat i instrumentet t j änstgör som noll

indikator. 

Den som anser att ovan anvi sade 

matchu in O'sförfarande är allt för om-o 

ständigt kan givetvis helt utesluta de t, 

men såväl ut~pänningcns kun ['orm som 

frekvensskalans förlopp kommer att pa

verkas till det sämre i så fall. 

(Forts.) 

Kris tallfiltel' . . . (Forts. fr. sid. 19.) 

control» ) erh äller s to ra möjlighete r atl 

vid star~ träng~el av !'töranoe , tatiu ner 

isolera just en efte rsökt svag sigpal ur 

allt oet övriga m yllret och a ad}. ' na 

sig ll akn täntI igen ubeh indrat. Jlan ga 

O' allO'er Ji <wer J'lIst här hemli o" bete n med 
<' '" t "., 

att radiokontaktefll a kunna bli fram

grmg!iri ka iiven då »handet kr iihr Ul11 

en myrstack». Men då m ttste ocba både 

~ända rens och mottaga rens fr ekvenssta

bilitet vara så goda, att s ignalen verk

ligen mottages pa samma frekven s i mot

taO'aren hela tiden. Ostabila frek VPl1Ee ro 

är svåra att »hålla kvar» i en ::å selt.: ktiv 

anordning som ett kristallfilter ! 

TELEGR.\FERI;'I\GSI.EI{TIO~ER~.\. 

från Annens Signalskola, station SHQ, fort· 

sätter tickn 1/4-.'\0/ 9 med våg typ A, på 4030 
kp/s och vågtyp A, pli 6300 kp /.- och 6452,5 
kp i s. Sändning sker dels 07.30-11.00 månda

gar- fredagar (uppehåll tiden 20, ~21/7 ) 

och del" 19.00--22.15 måndagar, ti soagar, torso 

dagar. fredag "!'. Prog ram kan erhå llas från 

Armen,; Signalskola , Stockholm 12. 

S\'E~SI\A PROGRAM FRXl\' AFRIliA 

DUX Radio har köpt programti d vid »Radio 

Af rika» i den internationella zonen av Tang rr 

i Nordafrik 3. och kommer att ordna med uno 

derhå llnir' gsprogram med reklaminslag f rå n 

denna station. Ev. kommer man all »å te rför

sälja» programtid även till andra annonsörer. 

Programmen inspelas på band i Stockhol m 

och flyg, ner till Tanger. »Radio Afrika» sä n

der med 10 kW på 7 126 kp ,' s och anrope t v id 

de svenska sändningarna kom mer a lt hli 

»DUX Radio, S tockholm-Tanger». Sä ndnin 

garna föregås av E vert Tau'be-vi"or för att de t 

skall vara lättare att hilla stationen. 
Även från ('n annan afrikansk sta t ion OTC, 

»The rnt emat ional Good will Station» i Lco

poldv ille i Bclg i"ka Kongo kommer det att bli 

svenska program anordnade av tidskriften 

Teknik för Alla som hildat en »ct erkluhh» . 

OTC ,änd er på 9 74S kr o. 
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Oscillometern 
ett instrument med s ju 

Ett mångsidigt användbart instrument av 
tysk konstruktion (t illverkare ELGE) visas i 
fig. l. För den som är väl insatt i mätteknik 
och apparatbygge bör det inte erbj uda större 
svårigheter all bygga ett liknande instrument 
direkt efter schemat. 

Instrumentet kan användas som signalgene
rator inom frekvensomrÄdet IOS kp/ s--19,8 
Mph. S olika spolar används för att t äcka 
detta frekvensområde, och en särskild om
kopplare SI med 2 sektioner används för om
kopplingen mellan de olika spolarna. Avstäm
ningen sker med en kondensator på 280 pF. 
Utgångsspänningen från signalgeneratorn kan 
regleras med hjälp aven potentiometer på l 
kohm. Då oscillatorröret EF13 får anodspän
ningen di rekt från växelströmsnätet, är hög
frekvensspännin gen modulerad med SO p/s. 
Mätnoggrannheten är av storleksordningen 
±l o/Q efter det att apparaten varit inkopplad 
i 30 min. 

Uppmätning av induktanser kan ske i sex 
olika områden, och mätområdet omfattar 0,65 
,uH-22 mH. Mätningen utföres så, att den 
okända induktansen inkopplas till de med 
»L, LC» märkta uttagp-n i anodkretsen p rö
ret, varvid den tillsammans med eD konden
sator bildar en avstämd krets. Härv id skall 
omkopplare ~ rr vara in tälld pCt L. Omkopp
lare Sr" i ställnin g LC. (ur är inte u tri tad 
i schemat; enda"l omkopplarkontakterna l
ID. Vilka kontakter som sluta i de olika lä
gena mari er ~ i omkopplartabl' Il nederst på 
[ig. med fyl lda cirkla r; öppna ko ntakter mar
kera s med of)TlIda cirklar.) I detta läge mäter 
instru.ment.e t. anodströmmen i o~e illatoru och 
vridkondensatorn i oscillatorn inställes så, att 
minimiutslag erhålles. 

Kapacitanscr mellan l p - 10 000 pF mä
tes på liknande sätt. Härvid skall omkopplare 
S, stå i läge l , omkopplare S" i läge C och 

användningsområden! 

omkopplare Sur i läge Le. Kondensatorn som 
skall mätas anslu tes till klämmorna märkta 
»C». 

Instrumentet kan även användas för bestäm
ning av resonansfrekvensen hos en svängnings
krets. Svängningskretsen anslutes därvid till 
de med »LC» betecknade uttagen. Härvid 
måste det vara metallisk kontakt mellan båda 
uttageD, varför mätning på serieresonanskre t
sar måste företagas shuntade med ett mot
stånd . I övrigt tillgår mätningen på samma 
sätt som vid uppmätning av induktanser och 
kapacitanser. Omkastare S" i läge LC, om
kastare S," i läge LC. 

Vid mätning av resistanser (mellan l ohm 
och S Mohm) sättes omkopplaren SI och S" 
i läge »Ohm». Med omkopplaren Sm inställes 
önskat mätomrllde, Q, kQ eller MQ och sam
tidigt inställes ett nollkorrektionsmotstånd så , 

' utt mätinstrumentet visar fullt utslag. I läge 
»Ohm» skall därvid uttagen märkta Q vara 
kortslutna i läge »kohm» och i >Mohm» skall 
uttagen vara öppna. Vid resistansmätningen 
anslu tes därefter motståndet till de med Q 

betecknade uttagen, och resistans\'ärde t avlä
ses direkt på instruments skala. 

Ström- och spänning5mätning kan utföras 
inom följande områden: l ikspänning 5, 50, 
500 V, l iks tröm 5, SO, 500 mA, växelspäuning 
ID, IDO, 500 V, växel ström 500 mA. I fabri kan
tens utförande har visarinstrumentet 1 000 
ohm/ 'olt, och strömförbrukningen l mA. Det
ta vid likström. Vid växelström är motwarande 
värden 333 ohm/ volt och egenförbrukning 3 
mA. 

Sl utligen kan instrumentet även användas 
som uteffektmet"r, varvid det naturligtvis är 
cn fördel att instrumentet samtidigt kao an
vändas både som signalgenerator och uteffekt
meter. 
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Kapten Carlsen 
på »Flying Enterprise» som under 3 veckor höll 
hela världen i andlös spänning, är sändarama
tör med anropssignalen W2ZXM/MM. Han sä
r;er själv att han hade god nytta av sina radio
tekniska kunskaper från amatörverksamheten 
när de t gällde alt uppehålla kontakten meJ 
omvärld,," med r:.xdioanläggningen ombord på 
»Flying Enterprise». Kapten Carlsen , som är 
född i Danmark, har h1.a. fått ett Iyckönsk
;"ing telegram från de danska sändareamatö
remas förening EDR. Bilden visar kapten 
Carlsen i sitt hem vid sin amatörradio. 

Mätinstrument för 
serviceverkstäder 
"Dc instrlllllent som oundgll og·tigen behövs 
d el yrk csmiissig service p å radioapparater 
iir \'8rkl 'n lllönga eller sä r skilt dyrbara, men 
de m:i"t~ utvliljas med stor omsorg'; det ska ll 
"ara robus ta ealwr och absolut inga labora
torieinstrumen l" , framh,Hls det i en utmiirkt 
klarlli ggande artikel I RADIOTEKNISK ARS
BOK 1932. 
liEn sIdeldig serviceman med miingårig erfa
renhet kan nog lokalisera fel i radiomotta
gare och reparera d m tlllfredsställande med 
ett minimulO av instrument, men en mängd 
tieJ SKu ll e förs lösas p il detta sätt med ett så
dant förfarand e", beter det I fortsättuingen. 
"TieJen Ut emcIlerid en av de viktigaste fak
torerna , då det gil ller att orgallisera arbetet 
S", att det blir ekonomiskt löuaude ocb kan 
bära de lnvcst('ringar, som görs i form av 
instl'Un1ent m. Ul." 

Läs den illlres.~anla artikeln i 

RADIOTEKNISK ÅRSBOK 1952 

Beslälluingskupong på sid. 40. 

http:instru.ment.et


Grondava-iften för B.-nUtande av Frågebyrån 
utgör kr. 2: -, FUr denna ave-lft besvaras 
hög.t tvli frågor, vilka. besvarande ej kräver 
nlera omfattande arbete. För utarbeta.nde av 
8chema, litteraturhiinvlsningnr eller vidlyfti 
llrare utredningsarbeten utgår luvod" eDUgt 
överenskommelse I varje särskilt fall. 

Fr/1ga: 
Kan den i PR nr 2, 1949 beskrivna synkrodyn
mottagaren användas även för lång- och kort
vågsmottagning? Yar ligger frekvensgränsen 
för principens användbarhet? Ger synkrodyn
principen någon fadingutjämning i sig själv 
eller måste den kompletteras med automatisk 
volymreglering, och hur sker detta? ap. 
Sl;ar: 

dioapparat oftast allt för dålig känslighet på 
grammofonintaget och det är knappast till
rådligt att gå in i apparaten för att koppla in 
ytterligare ett rör, särskilt på grund av S-märk
n ingsföreskrifterna. 

Emedan en tråd· eller bandspelare också 
måste förses med en raderoscillator, vars anod
ström är så stor, att ett sä rskilt nätaggregat i 
alla fall måste användas, är det mera lämpligt 
att kombinera avspelnings och inspelnings
förstärkaren med denna. Genom lämpliga om
kopplingar kan då slutröret i förstärkaren även 
användas som raderoscillator. (Se t. ex. bygg· 
nadsbeskrivning i PR nr 10/1951). Den reella 
besparingen skulle alltså endast bli en hög
talare och då är radioapparaten dessutom ej 
tillgänglig för övriga familjemedlemmar. 

COH. 

PENNSKAFTET SOM RITSVERKTYG 
En annan användning av ett pennskaft. får 
man då man ofta behöver ett ritsverktyg. Man 
tager ut den vanliga fästhylsan för stålpen
nan, fyller igen hillet med plastiskt trä, och 
låter detta torka. Därefter borrar man ett hål, 
något mindre än diametern på grammofon
stift, och sedan ipressas ett stift. När stiftet 
så är utslitet, är det ju en enkel sak att byta 
ut det mot ett vasst sådant. 

("nMn») 

SKRAPNING A V EMALJTRÅD 
Att skrapa emaljerad tråd kan ha sina sidor. 
En lämplig och behändig apparat för skrap
ning av dylik tråd visas i figuren. Man an· 
vänder här 2 st bitar av fosforbrons, som boc
kas och sammanfogas på det sätt, som anges i 

Synkrodynmottagaren kan användas även för 
långvåg och kortvåg men hur hög frekvens 
man kan komma upp till beror pil. hur mot
tagaren är utförd, svårigheten torde närmast 
vara att få inställningen tillräckligt okritisk. 
Någon omedelbart fadingutjämnande verkan 
har detektorprincipen i fråga ej men mot vis
Sli typer av fading (selektiv fading) uppvisar 
den gynnsammIi egenskaper. Automatisk vo
l ymreglering mås te alltså anordnas på något 
sätt, exempelvis genom att först låta den in· 
kommande signalen omvandlas till mellan
frekven liksom i en vanlig superhetreodyn 
och sedan använda en synkrodyndetektor. AKR 
kan då ordnas på kä nt sätt. COH. 

Fru.ga: 
Undertecknad ämnar bygga en bandspelare 
och undrar nu om den i nr 10, 1951 beskrivna 
trAdspelaren kan användas for bandinspelning. 
Har tänkt använde. ett högohmigt tonhuvud 
utan raderlindning. I. E. Spånga. 

Srar: 
Förstärkaren kan mycket väl användas för 
bandspelare om därför lämpade ändringar 
vidtaga . En särski lt viktig sak är att bashöj
ningof iltret dimemioneras som tonhuvudsfa
brikanten rekommenderar. Stlldera Lö. artik
larna om bandspelare i PR nr 5, 6 och 7, 1950. 

CON. 
Fråga: 

Undertecknad har en större radioapparat med 
kraftigt slutsteg och förträfflig ljudkvalitet. 
Kan apparaten användas som förstärkare för 
cn tråd- eller ban,linspelningsapparat? Yilka 
ändringar måste vldtagas med apparaten för 
sådan användning? H. M. 

Svar: 
Under förutsättning att det rör sig om en 
yäxelströmsapparat (allströmsapparater böra 
med hänsyn till ~äkerhetsföreskrifterna och 
även risken för brlm ej ifrågakomma) skulle 
apparaten, inställd för grammofon spelning 
kunna användas wm slutför tärkarc vid av
spelning. Som mikrofonförstärkare har en ra· 

Föredrag om UKV 
Svenska AB Trådlös Telegrafi, Stockholm ha
de den 28 febr. inbjudit repreöentanter från 
statliga myndigheter att höra på ett föredrag 
aven av det tyska Telefunkenbolagets UKY
specialister, diplomingenjör Schiffel. Hr Schif
fel genomgick i sitt föredrag dels egenska
perna hos ordinära radiorör id anv\ ndning 
inom UKY-området upp till 300 Mp/ s och dels 
vilka synpunkter, som måste anläggas vid kon
struktionen av 1)10ttagare för dessa frekvenser. 
Föredraget kommer at( publ iceras i POPU
LÄR RADIO eller ev. i Radioteknisk Årsbok 
1953. (SI 

Vå.ra Ili!'tare är välkomna med b idra.. 
under den na robrlk: knept~(l kopplingar 
och mätmetoder, liittlllverkade deta.ljer, 
enkla och effektiva hjälpmedel rör ser
vice och felsölming etc. Varje Infört bl
drat;' honoreras toed kr. 6:-. 

TESTPINNE 

En praktisk och billig testpinne gör man på 
följande sätt: En isolerad skruvhylsa för ba
nanstift förses med en ca 50 mm läng pia
notråd (et; 0,5-1,0 mm). Tråden lödes i ena 
änden av hylsan och isoleras utom de yttersta 

~::::~ral<r:i~5knn h.lso ~ lMe5 I 

uum mi P,ono"rad / 

5 mm med gummi från en antenn-nedledning. 
Detta gummi sitter bättre fast än systoflex. 

Denna testpinne är oöm och .lätt att komma 
åt med och kostar inte mer än ca 25 öre. 

(H A L) 

figuren. Bredden skall vara 15 mm, längden 
100 mm och tjockleken på fosforbronsblec
ket skall vara 0,5-0,8 mm. Spetsarna förses 

med en egg. 
Radio Bulletin. 

t:nder rubrLken Budlolndul!IItrlu8 ny
heter införes up.,gift~r från tillverkare 
ocb ImportörfOr om nyheter. 8Dm • ., 
töretaa-eQ tntroducera. pi markDadea. 

KURS FÖR RADIOFÖRSÄLJARE 

En kurs, »Sälja radio», för radioförsäljare och 
radioservicemän har utgivits av AB Slem & 
Stem, Stockholm. Kursen som omfattar fyra 
brev behandlar b1.a. försäljningsteknik, bu· 
tiksinredning och radioservice. De radiotek· 
niska avsnitten är ganska summariska och är 
väl närmast avsedda att ge försäljare och ra
diohandlare ett hum om radions tekniska un
derlag. Kursen är trevligt skriven, lättläst och 
aptitligt upplagd och kan livligt rekommende· 
ras till de radiomän, som står som sista länkar 

distribu tionskedj an rad iofa brik-apparat
köpare . 

NY KATALOG 

Universal-Import AB, Stockholm, har över
sänt en ny katalog, 60 sidor stark, omfattande 
företrädesvis komponenter, exempelvis alla 
slag av motötånd, kondensatorer, potentiomet
rar, transformatorer, omkopplare men också 
mikrofoner, instrumenl, verktyg m.m. Bland 
nyheterna i katalogen märks keramiska kon
densatorer från Centralab, kvicksilverström

33:4. 




P H ILI PSvridtransformatorer 

ge kontinuerlig 

o~h praktiskt 

taget förlustfri 

spänningsreglering 

Transformatorer av bordstyp 

I - \ __----------~A~------------~ 

~~ ~ 

:\"ätspä n- I Jjj J1 w n!-innt. r i n l lH \ S IJ~ un-Effekt

n l ng - dar -YAY A H A l HI H 2 '1,-_ A 

110 3 60 - 165 - 130 30 2,8 

110 730 - 185 - 150 30 5,5 

130 

130 

175 

350 I -
-

I 

165 

165 

-
-

130 

130 

30 

30 

1,2 

2,3 

130 690 - 185 - 150 30 4 ,6 

130 1380 190 260 187 190 5 0 9,2 

220 130 - 165 - 130 30 0,5 

220 260 - 165 - 130 30 1,0 

220 5 20 - 185 - ISO 30 2,0 

220 1040 190 260 187 190 SO 4,0 

220 2080 215 272 215 200 50 8,0 
I 

~~_1)J 

\ Iy 
Inbyggnadstransformatorer 

11 0 Y nätspänning motsvarar 0-130 V sekund~irspänning 

130 Y nätspänning motsvarar 0-150 Y sekundärspänni ng 

220 Y nätspänning motsvarar 0- 260 V sekundärspänning 

I3ordstransformatorerna i storlekar t.o.m. 1040 YA ha 
smältsäkri ngar i kontaktarmsledn ingen; de öv riga stor 
lekar na sakna inbyggd säkring. Utspänningen är varia
be l antingen mellan O V och nätspänningen, eller mellan 
O V och 20 ro över nätspänningen . 

SVENSKA AB PHILIPS MÄTINSTRUMENTAVDELNINGEN STOCKHOLM S 

hry taTt' o" h kopplin ;!"'plint ar oc h · -t ; ;<:I och P il 

d ,.. I nra llI;il in s t rU f1l e lll. [ ka talo g;c n är prise rna 

pa sa mtl; ;!:;) c nheto:r ut sa tt a . 

~\:." J~STRnIE~T 

F irma l!;/eklrollikol1lroll, Ilrolllllla, ' Ol lJ rep re · 

,ent ~ rar J pl öSl e rr ik ioka förda :;rt El. t.; l 

Wi,' n, It nr ii v cr~ ä nt data "3 e l! jw r n) 1< inHru

men t. dels en rörvoltll ll'tcr n lt·d emil dinwn

sion e r orh en »osc ill on ll"tpo) . 

Rö rvolt lll ctern. \ ar, cx l<- ricr 111 ) ,-kd pii m in

ne r om e l t \'a nli i'I un ;l'p!" ol l in- tru lll, ·n l. h ar 

lIlc\ t ten 130 x 1811x 90 mm Or , väg 'r r n 2 k~ . 

Jngillli! , ;mvedll u.>e ll är 20 mego lln1 för lik

spä nni Il~ ' OIJHildena adl 8 llwgohm [ör' äxd
s p tinnin g~o In rad p llJ. 7\I ätnog~rannh e l e n är ca 
3,5 "/ " av iullt uh Ia j! , och in str ull1 e n t e t ~ rör

h" , t)'ck ning är l st. EF 12+J , t. ED 41. :\l ä t

om rarl cna är 0-:;. 0-2.), 0- 100 Oell O -500 

volt likspänning och O 10. 0- -30 och O 250 

volt vä xe lspänning. T-olations provnin g ka n fö

re taga s för isolat ion, r , i-Ia n, cr upp till 30 000 

I11 cgohm. 

Oscil!omete rn , ,om f.ö. IJcskri ve" på an na n 

plats i delta n umm er , innehaIler en oign al· 

generator för fr ekvensomrade t 100 kp / :;- 20 

~Ip/s, a nordnin gar för uppmä tning av k apaci

tanse r 1- 10000 pF och in du ktans"r 0,7 .uH

20 mH , IWi' tämlling av r esona nsfrekvense n för 

s"ängn ingskrt' tsar och r t:5 i : tan~m ätning 1 ohm 
- - ;\ l ohl11. D,~"sutom ingar s tröm- och spän

ning51nätare och outp utmeter i d e tta instru

men t, SOI11 föref aller a tt vara mån gs idigt an

vändbart i en kvalificerad servicemans händer. 
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NYHETER PA 
o 

KONDENSATOR

FRONTEN 


I
Rifa presenterar nu två nya serier 

papperskondensa to rer i mindre for

ma t dels i al umin iumrör och dels i 

kera mikrö r. Dessa kond ensatorer 

öro avsedd att anvä nd s där kra

ven på kondensatorernas f uktskydd 

och jsolat ionse genska per ställas 

höqre än för vanliga rö rkondensa

torer i popp- eller pertinaxrör 

PAPPERSKONDENS ATORER I OCH KERAMIKROR 

Typ PKG i alumi niu mrör 
Aluminiumröret ör hermetiskt till slutet med brickor av gumm i
pertinaxlaminat i båda ändorna samt försett med kraftiga 
fäständar av färtent koppartråd. 

Följande ,ärden lagerföras: 
Driftsp. 600 V= (300 V 50 pis). Provsp . 1500 V= 
Ka p. 0,05 O, l 0,25 0,5 IJ.F 
Dim . DX L 16x42 16x42 20 x 54 25 x54 mm . 
Driftsp. 1000 V =(400 V 50 pis). Pravsp. 2500 V= 
Kap. 0,01 0,02 0,05 O, l /l.F 
Dim . DxL 16 x42 16x42 20x42 20x54 mm. 

AB RIFA NORRBYVÄGEN 30, 


ULVSUNDA T E L 26 26 10 


Typ PKK i ke ra mikr ör 
Kondensatorn är l indad med utskjutande folier och monterad 
i ett keromikrär som är hermetiskt till slutet med förtento änd
hyl sor . Följande värden lagerföra s: 

Driftsp . 600 V =(300 V 50 pis). Provsp. 1500 V= 
Kap. 0,001 0,0022 0,0047 0,01 IJ.F 
Dim. Dx L 8x 18 8x 18 8x28 8x28 mm. 

Ka p. 0,022 0,047 0, l 0,22 IJ.F 
Dim . DXL llx28 15x28 15 x 42 21x42 mm. 

Kondensatorerna utföras även med andra 
kap ocitanser och fö r andra spönningar. 

ETT LM ERICSSON-FÖRETAG 
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Vårt tillverkningsprogram 

omfattar 


alla slag av 


HÖGTALARE 
Standard

Kombifon

Kraft

Sekundär-

Ring eller skriv till oss för offerter, 

upplysningar och leveransbesked. 

SINUS HÖGTALARE AB 
Försäljningsbolag för 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB 


SEGEL TORP Tel. 461846,461980 


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

GRAMMOFONMOTORER 

ELFA , Radio & Television, Stockholm, har 
sänt o,,; data för en del grammofonmotorer 
för växelström eller allström. Motorerna är 
av Elektrolux' fabrikat, och följande typer kan 
tillhandahållas : 

al 	Grammofonmotor för allström, typ KSR4, 
med utväxlingsanordning för kantdrift. 

117 volt 50 per. 2700 v/ min . 

bl 	GrammofonmOlor för växelström, typ 
KERl, med utväxling för utgående 78 
varvs axel. Omkopplingsbar för olika spän
ningar. 

el Grammofonmolor för växelström, typ 

KER5, med utväxling :m ordning för kant
drift. Omkopplin !7shar för 115 och 220 volt 

50 per. 2700 v/ min_ 

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

SPÄNNINGSPROVAREN 

TESTUS 

TESTUS l. 	Pennmodell. Max. 250 V. 

Kr. 3:25. 


TESTUS 2. 	 Pennmodell med automatisk be
röringsskyddad kontaktspets. 
Max. 250 V. Kr. 5: 25. 

TESTUS 3. 	För 2-polig provning. B&da kon
taktspetsarna automatisk berå· 
ringsskyddaåe. Max 380 V. 
Kr. 7:50. 

Så ndes mot postförskott. 

SCANDINAVIAN PRODUCE Co AB 
Birger Jarlsg. 8 Stockholm Tel. 606700 

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

Dynamiska mikrofoner 

i 	specialutförande från 

LABORA TORIUM 
WENNEBOSTEL 

Hannover 

Mikrofonerna har en naturtrogen återgivning av tal och 

musik samt okänsliga för lågfrekvent buller. 

Riktverkan gör att störande ljud från omgivningen eli

mineras varigenom mi"krofonerna lämpar sig äVBJl under 

mycket svåra akustiska förhållanden. 

Rekvirera våra specialbroschyrer med alla tekniska data 

samt prislista. 


Generalagent för Sverige: 

AKTIEBOLAGET ELTRON 
Kronobergsg. 19 Tel. 507994-516037 Tegnersgatan 12 Tel. 1867 18 -1867 19 

STOCKHOLM 	 GÖTEBORG 

~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------/ 
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PANELINSTRUMENT 


Genom goda kontakter med ledande fabri· 
kanter i både in- och utlandet kunna vi för 
varje användningsområde erbjuda Er panel
instrument som uppfylla de högsta krav 
ifråga om precision. Leverans kan ske om
gående från lager för de flesta värdena och 
vid större antal kan leverans ske på mycket 
kort tid. 

Runda instrument, vridspole- eller vridjärnstyp, 


kunna levereras för likström och växelström i 


o li ka storlekar med flänsdiameter från 65 till 200 


mill imeter. 


Kvad ratiskt instrument, vr idspole- eller vrid järns


typ sä rskilt lämpligt för övervakningspanele r vid 


elverk, radiostationer, mätutrustningar och appa


rater av olika slag. 


Levereras i alla gångbara värden såväl för lik


som växelström. 


Bakelitkåpa storlek 96X96 mm. Specia lvärden 


offereras på begäran. 


En ny typ av mikroam peremeter som erbjuder 


många fördelar i jämförelse med gängse typer. 


Fastsättn ingen har förenklats till ett minimum ge


nom en specialkonstruktion med expanderring. 


Stor ska llängd - 90 mm spegelskala med kniv


visare. Max utslag från 10 till 500 mikroampere, 


om så önskas med O-punkt i mitten. 


lJög kvalitet - till ett lågt pris. 

med precision 


• 

ELEKTRISKA INSTRUMENT AB 

Artillerigatan 85, Stockholm. Tel. 675715, 675716 
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Il n~f1 och g-(' 11C"I': I{-{I I' . 

:"\1 0 1' s() J' t<-'l'i ll ~ il\' "l fl1·u i' i ~ kt l llatr 

rit'1 ""h 111 '1'" l'tll l'l'. 

TE'1. 1 , [!) !-iO I ,iixI'[ 1 

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

BOIiRECENSIO~R 

H Ull " FY, C V. \\OHLJ3 RECHT, ~r 

E: ()l1. Gstiol/ s and (l I1Slt'ers iII television 
"n gil /(' I.,,.;,, ,;. N~ \\' 1. ork l Y5 0, l\lc era ly' 

1-1 i l[ lJook r n. 284 s. iiI. 

Fn a ll leri ka l1 ' ,k Lu k m , ~d h un clrd lul. " ;,,, 

på Il il g or ~ som t-'Il tel tv j::;: ione;t pkn ikcr i ~ i n 

d a~ 1igH gärn ing kan h a (IJll ed n ing all fram
"täIla . Trkyj , j ö n~teknik '-'n ' ol ika aspekter fdn 
ka ln ,-rar,ir I il! , ;;nd " rt' u Lru, t ni nga r . r iklanlen · 

11('1' l i ll m" II"t!~redeta lj tr b~ly" , UI ,J viiI · 

fot JilUlr: rdc!c frago l' oc h ult<'imma ndc svar, El t 

be lyda nde a ' ,n ;t l ,l\' ho ken beh a ndlar tvä ty· 

pi , ),.a t(' I (· \i ~ io ll, n!Jll t aga r,·' . ,lii r nppara terna 

11,'h mlJ a' ' l l- ~ [iir ' I "~ . \arvid man lo ar sökt 
fvlja t"1l logisk ~lt H ;! vid fTu;lornas ~rr u p Pt't' iu g . 

Boke n berör prak t is k l 13!!et all a {a~ ,' r av te le · 

\ j- jon, Oel l bii r därför Il a "t ski llig t all ge inI<' 

I , ~tra rarl ioingen jörn OeJ l td, niker utan 0.-1.::<11 

Hlclioarn ilt rircr (',ch 2(-:rvicf'lJ l:in. 

SO I1l al lmitn t o md öme ka n .,iigas, att d enna 

bok är yll crE! läror ik och ;in dc lra m"täIlda 
frago rn" ~) 11(:; Ofl 'b l u pps tä llda p li d r l • ätt , 
"l m Iördaller ual urligl [ör en radio teknih r 

Fullständig sortering a v 

AMMARLUND 
variabla kondensato rer 

i lager f ör omgåe1lde leverans 

Rekvirera utförligt katalogblad ID d aUa 


specifikationet· och priser 


JOH AN LAGERCR ANT Z 
Värtavägen 57, S Lo ck holm 


Tel. 610891, 613308, 617128 


~-------------------------------------------------------------.----------------------------------
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\som vill lära sig television. Särskilt bör boken 
vara lämplig för dem, som skall fungera som 
instruktörer på televisionsområdet och i detta 
avseende bör den på ett lyckligt sätt kom· 
plettera handböcker i ämnet. 

Sch 

lVlILLER, W Z: Radio Circuils, tredj e 

upp!. 120 sid _, 61 fig., lliffe & Sons 

Ltd. London 1951. Pris 5 s. 


I den engelska tidskriften "Wireless World": s 
välkända serie radio tekniska handböck er har 
en ny upplaga av ovanstående bok utkommit. 
Boken avser att utan matematik eller djupgå
ende teore ti ska betraktelser ge läsaren ett sä
kert grepp om de schemamässiga variationer 
som kan återfinnas i de olika stegen av en 
modern superhetreodynmottagare. De föränd
ringar som företagits i denna upplaga är gans
ka obetydliga, vilket visar att bokens upplägg
ning är sund. Den kan rekommenderas Lex. Den nyaste lacldräden för 
åt servicemän som ofta ställs inför problemet alta fabri kanter och kon

struktörer. som vilja följa
att reparera en apparat utan tillgång till sche med sin tid. Genera\agent 

ma eDer övriga dokumentationer. fORSLID & CO A 

10rsgatan 48COf/. Varför? 
StockholmP ovintrllden medför s törre tel. 3375 45 , 3 driftsäkerhet, större meka

nisk hllllfasthet, stör re ke
m!sk motstånd skraft. 

8 

191 45 

N. V. POPES DRAAD. EN LAMPENFABRIEKEN VEN LO 
\ 

AN/ APA-1 

RADIOMATERIEL 
'\ 

~'1ottagare RU55 

Tuning uni -, .. " ...... " ... "" .. " .. 26: 50 

Oscillograf AN/APA/ -l, komplett 145:-

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

Oljelwndensa torer 

RF am perE'meter, 2", 0-3 A, termokors """""" 11: 50 

Amperemeter, 25 A, 2Y2", mjukjiirn ."" " " ."""" 17: 5U 

Testinstrurnent, 0-1Y2 V, 0-3 V, 0-60 mA, O

5000 ohm, instrumentet inbyggt i kllpa, 2Y2" 

instrumen t " ....... .. , . ..... .. .... , ... ,., ..... .......... . ,,,. 16: 50 


Keramiska kondensatorer, 50 pF .... .. """ .. ....... 3: 50 


REALISATION! 
OBS.! Under april mänad kommer vi att utförsä.lja en mycket stor kvantitet 

mottagare, indikatorer m .m., begär realisationsprislista. 

VIDEOPRODUKTER 

Box 25066 Göteborg 25 , 

Försäljning endast till reguljära impOl'lörer 
Vad är Povin? 

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

WALIi:IE-TALKIE WS-38, pris komplett med 

aHa tillbehör, originallädor 135:l-------------------------------------/ 
I 

REALISATION! 
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THE Helipot (ORP. 

PRECISIONSPOTENTIOMETRAR 

Specialitet: 
Splralpotentiom etrar i standard
utförande upp tlll 40 varv. 

Motstån cl eviirden: 10Q-1MQ 

Linj är noggrannhet: 0,1 '1 •. 

Representant: 

F:a ERIC DIEFENBRONNER 
Sib}lIegat ::n 13 n.b., Stockholm 5. 

Tel. 6076 79, Postbox 5Il5. 

RADIO ~~t 

kan Ni grunderna? ,~-C~ 
D en bäs ta me toden att Wr u Rig rIlcU o te k n lk 
- a t t för8l,l en r a d iomo tta g ares och sUndar e 
upp by g g n ad och r e rkn ingssä t t - är a t t re
dan fr ä n början genom prak ti s k t hygge oe h 
ex pe r imen t om slit ta t eor · tl s ku beräkningar 
oc h rörklarin gnl' i p r al.:;tik en. 

AMATÖRKURS 
," t ii' i n~trll kliva oc h populära k u rs omf a U n l.' 
u ll ICOI' i oell alla pruk t is lca a n d an ingar SOUl 
~n nyb ör j a r " llehörcr för n t t bli n skick ltg 
l' Hclio :li lla1 ön.'I' , 
1-' 0 	 gTund li: l1r '" i 

för s la brevet 

GRATIS! 

I för s ta brevet i ugA r bl. .Il . 
telegrafi. 

~redsUn cl 40 öre i frlm ' l 

I
lI ll porto och exp.
ko. tnad. 

AB BEVA·TEKNIK • LINKÖPING 

• 	 Slind GRAT lS första lJre"et i "Amatör- • 
kurs i radioteknik och rndiobygge samt 

I prospekt och vid are upplysu inga r. 40 I 
öre l frimärken till porto ocb exp. 
k ostnad bifoga s. 

I 	 INumn: 

I 	 IAdress: 

... .. ... . ....... PR4

":0=r~ 

BOKREVYN 
TECKENFöRKLARINGAR OCH LÅNE

VILLKOR. 


Tecke nförklaringar, se POPUL."-R RADIO nr 
8 . 1950, s. 255. 

F ö r tekniska bibliotekens li\nc\' iJlkor m. m. 

,e P OPU LÄR RADro nr 9, 1950, s. 302-304, 

30U och 308. 


230 
Ji"o..ro, ]): 	 Nlectrical measuremen ts a nd the 
cftlculation of t be pr rors invol\·" d. Par t L 
L ondon ln50. 8 :0 , 	 191 s., 100 il!. :\Incdonald. 
I l1 h. 18 s h . 
Ur 	 Inneh 1i. lle t : Errors In measurem en t s _ Cal
cll la tl on of e rrOl·'. U easu remen t of D r es l 
stRnec . CbJibration nn d testing of DC Ins tru 
m~nt.: m eas ure ruen t of current, poten tial 
d iffer encc 	a nd E MIl'. DC gnh'anometers. Th.e 
f lu x m e ter . P ermanent-mag ne t mo vl n g -coll 
ulllmeters 	 and voltmeters. The p ermane nt
m agnet m ov ing -co ll diffe rential galvunomete r . 
~leusuremcnt or the r esistance of lJatterlcs . 
i\Icasurement of the Insulatlon r esls tan c\, f 
in s tall a tion ;, ; direct r eading ohmme ters. -
E rratu. on tents. 
U p ptagen I As li b 	 book-li s t öw:r r ekorn m eu
d ' r a d engels ksprilklg iltteratur ocb f Öl-d till 
g ropp b. 
A nmäld i : Electrlcian, 10 f eb r. 1QRO. s. 471, 
'3/5 SjJ.; Electronlc engineering, au g . 1950, 
s . 	 3G4, 4/ 5 sp. 

CTHB TK (Al 15/10 1950 ) 
321 

L:lporte, II: Hochfre quenztechnische Feld 
stärkem es su ng und F eldstii rkercg is trle rung. 
Halle (Sank) 1950. 8 :0 , 72 s. , [)8 Il\. (Tu,chen
b i.jc lle r der pruktlschen Phys lk iUr Natur 
w is. enschnftler und Ingenieure. B d 3.) Knapp. 
3 : 40 D M . 

Författa r pn : L eltcr des Hauptlaboratoriums 

fUr ph ysik a lische Gr u udlagenfo rschung der 

R-F-T [ Ra dio- und F ernmeidetechnlk]. 

Ur Inneh:111et : Einleitung. Der FeldBttirke

lJ egriff. Fcld~ tii rke und Lautsttirke. Der Bark

hauscnsche n örba,·l,eitsmesser . Antennen

Btrahllcistun .~ und F eldstärke am E mpfang-s

ort; Gcna uig-kci t ,"on absoluten F e ldBtiirke

m e_songen. Der Rahrnen alB definiertes Werk

zeug z ur F eldst:irl<emessung. Fernfe1dmessung 

mit Gleichrlc h t<:rln,trumenten. F ernfe ldmess 

ung- unter Venvendung eemp fin dlic he r Emp

Wnger. Elnig-es tib r Anze1geins t rumente. Die 

Blc hn n g von Ferufeldmes ser o. Zu , a t zgerä te 

fU r Feldstärker cg is trierungen . ""Ie erfolgen 

FCld<llirkemess u ngen 1m Freien , lind wie 

we rden s ie au sgewertc t? Llteraturang-abe n 

Uller Felds tiirkem essung und Felds tiirl<eregl

s trle rlln g . Stlchwortverzeichnls. Inhaltsver

z ('ichnis . 

Anmuld i: B u llet in d es Scbwelzerischen ele k

tl"otechnischen V ("ein s, nr 1. 19.5l . s. 35-36. 

~/;:; sp.; Elektr ot echnlscbe Zeitsc hr1f t , E 'l·Z. 

l fe br. 19G1. s. 98, 1/4 sp .: FernmelLle te ' Imi

"c h e Zeitschr1ft, FTZ, feb r . 19:;1., s. 92- 93. 

l/~ sp. 


232 
(The) magll"tic propertIcs of th l' nickel - iron 
nlloys. [2 ed.] LoncIon 1950. 8 :u, 36 s. ('.rhe 
,[ond nickel company ltd.) 
n r !nn c hå Ilet: In tro cJ ll ctlon . Non-mag netic 
an cI w ,'u kly -m ugnet ic illlo y s. fI ig h -pprm ell bl
litY n ickel -iron a lloys . Ma gnctostr ictlon. 
.:-lickcl-alloy p e rm an en t mag n et s. onelu sloll . 
R e fe-ren ces [o;; ~ t.l. 

K TH B Br. -~jG l (i\I 28/3 19;;1) 
2~ 8 

:)[essg erätc fur die r omm Idetcc hn ik . 10 Au~g- . 
.\Iai 10;:;0. [Beelin] 	 H'GO. 8 :0, ca 250 S. , ilis !.> !. 
( Siem e ns & H ulske Ak tien !, sel!schart. W er 
IIl' r -'" rk f il r F ernm elå e techn !k .) 
rr inne hi'tliet: A.llg e ln in p. tib er lIfes g-er"te . 
)[e~s~erH t(~ · K('nnl>li.itter: Wech8pJ ~trf'l mquel. 
Ir· n; 'fess- . lJnltung en tilr Z, R . L . C u n,l t .~ ;': 
D:impfl1n gs - lind P egelmessgerii tp : Span n
ll n gsmcsser un rl }fesscm pfUnger; Gl' r ilte f ilr 
Fr q uc nz llo te r s llchungen : Aku.Usc l, Mess
~('riilC ; Mes gcs t"l\ro ; Zob hörger,it p . E lD
h e ic en, Grllnd b eln- i ffc und Me. s,-erfahren Lle r 
IC" rnwE'ldctec hnik und Ak ustik. T a b e llPn. I n 
Id Ili; uhersicbt. 

CTHB TK K'J'Hll Ce-2309 
234 

:S-esper, E: Eln Leben fur den Fon k. Wie ele r 
F: undfunk cnt"tane!. l\1unchen 1950. 8 :0. 152 " . 
+ 10 s. annonser, 36 Il\. Oldenbourg . 6: - DM. 
rr innebålIet: Im The"pi.karren. Vorscbulc 
hi l' Llie "Drabtlose". 'I'e ilnahme an den Pot. 
<l J llle r Funk" er auchen von Prof. A. Sluby. 
1.ol1r· und W a nderJabre . Zufall oder F Ilcum. 
E ine lnbalb Jabrzehute Lorenz. Im "rsten 
\Yeltkrieg . Wien, Wien , nur Du allein. Gedan
ke n der "drahtlosen Telephonie fiir Jeder-

Radioteknisk 
o 

Arsbok 1952 

öVER
SIKTER 

BERÄJi
NINGS
ARTIK
LAR 

TELE
VISION 

F ÖR 
K ON
STRUK
TöRER 

UR INNEHÅLLET: 

Ha1vled(l.rlement. Av fl!. Hc. 
Dick Lundqvist. 
Meteorologi och mlkrovA-gsut
bredning. Av tekn. lic. B Jo
sepbson. 
Filter för HF-kompensa.tlon 
vldeoförstlirkare. Av Dr-Ing. T 
Tiscber. 
RadioastronomI. Av A W Has
wett . 

neri-ikning av små transforma... 
torer. Av ch~tling. Holger Mar
cu s. 
Beräkning av Induktans8polar 
tör radiofrekvenser. Av ing . 
John Schröder. 

Ljusfläck,projektor. Av tekn. 

li c. Björn N!!sson. 

Data för de olika televIsions

systemen I Europa och USA. 

Televisionsteknisk 	nomenklatur. 

Störningsbegränsa.re rör ,radiO
mottagare . Av l :e t elegrafassI
stent Sune Baecks tröm SM4XL . 
Innltlpelresonnnskretsar rör 
kortvågssändare. Av C O Hed
ström SM5AKQ. 

AlIIATöR- Amatörsändare modell 1911% tör 
RADIO nybörj a re. 

Nybörjarens kortvå-gaIDotta.gare. 
Konverter för amatörbanden. 
Hur Jaa- har de t: Besök hos 
nå.gra slinda.reamntörer. 
Bestiimmelser för nmatörrndio
anliiggningar. 

FöR AlllA- Konverter rör DX-Iyssnare. 
~~~YG- Amatörerna och S-mlirkn!ngen. 

FöR 	 1\.Iätlust.rument för servicel-erk .. 
SERVICE- städer. 

Grammofonmodulntor för ser
,'i~eIDän och radiohandlare. Av 
inge njör Stig Hjorth . 

TABEL Jo'rekven . fördelni ngsplaner . Stan
LER <lardf.r ekven' er fr !'tn WWV och 
llt. iU. 	 WWVH. "Lathund f ör radiotek

oB e r." Radlo teknlska Domo
g r a m. Föreningar m . m. 

KLIPP BÄR! 

BE TÄLLXINGSKUPONG 

Till 

. . ... .. .... .. ... .. ..... ... .. ... ..... ... bokhandel 
eller direkt t ill Nordisk Rotograyyr, 
Postbox 3221, Stockholm 3. 

Undertecknad best. hä rmed ....... .. ex. 
Radioteknisk Årsbok 1952 il. 12:-. 

Namn . .. . ........ . . . .... ...... .. .... ... ... _. . ... . . 


Adress 

Postadress 

\.. 
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SlEMENS 

~ l)N~T}u~~lA
~ ~ s&z.ict  > 

for ström- o h . ' . st/tthnh" c spannlngsmät' f • • ••
ogfrekvens 	 samt fo" r • nlngar ran likström upp tl'll 

.. d 	 motstand ., . 
var a tekni<;ka fo" b .o smatnlngar Anm " k .'I ., r attnngar och n h": . ar nlngs 

s ag ställa dessa instrumen . y? ogvardlga materiaI
stort användningsom o d t I sark lass beträffande 

,' b ra e, noggrannh t 'o 
or rukning och d 'ft "k e , ag egen-f	 fl sa erhet. 

ee..ultilito 1000Q/V 
~	3 mA .. . 6 A, 3 V .. . 600 V, 

0,6 mA/60 mY, 100 k Q 
Universalinstrument lör likström 
vöxelström, tonlrekvens mot'
stånd. ' 
-multilit. (slrömkönslig) 

50000Q/V 
20 f.L A ..10A, 100mV . . 1000V, 
5; 50; 500 U2; 5M Q 
Likstr~msinstrument lör bl.a . gal
lerstro~mor och _spönningar, 
pH-spanntngar, styrspönningar. 

-multiläta (spönningskönslig) 

1000 Q/V 

1mA . . . 10 A, 5 mV . . .1000 V, 


1; 10 k Q 

Likströmsinstrument lör bl.a. ter

mospönningar, temperaturmöt

n,ngor, vöxelströmsmötningor 

medelst termoomlormare upp 

t,1I högsta frekvenser. 


_multixöta 
2; 5; 10; 50; 200 Q 
Ohmmeter med Inbyggt 1,5 V-

botten 

-m ltilita 
1; 10; 100; 1000 kQ (1,5 V) 

• 	 10; 100 MQ (100 Vl 
Ohmmeter med inbyggt 1,5 V~ 
batt. resp. sep. 100 V -anodbaltl 

_multiliit.50 hz - 150 Mhz 
• Ny och elegant kåpa, sörski lt storo och tydligo skalor samt, 1; 2; 5; 'lO; 20 V 

med påsöttbar kapacitiv sp'on"kmvvisare och spegelskala. 
• 	 Stor noggronnhet : 1 0;0 vid I',kström, 1,5 0;0 vid vöxelström, n'tngsdelare 1,50 lör: 


50; 100; 250; 500; 1000 V 

5 0;0 vid höglrekvens 

• 	 Endast en ra tt och två klömmor att hålla reda på : inga lel- Högl rekve nsvoltmeter utan rör, 

utan batt., utan nötanslutn'tng . 


kopplingar och sönderbrönda instrument. 
• Måtoml ång kan lött utökas med påsöttbara eller separata

et
sh ntar, lörkopplingsmotstånd och möttranslormatorer. 

D., ulom 'inn d•••ölkönd. "u ••lig." ,,1I, I,öm.... lli,iilon ...d 25 mölom,••'· ' 

SlEMENS
I-AÄTINSTRUMENT AVDELNINGEN 	 "'.152045 

41 :·\ 
STOCKHOLM . GÖTEBORG' MALMÖ . SUNDSVALL . NORRKÖPING . SKELLEfTEÅ . ÖREBRO' KARLS T AD . lÖNKÖPING 

http:multiliit.50


) SNABBA BRUMFRIA 

RELÄER 
med metallkontakter eller Hg-vippor 
och maximalt 8 växlingar. 

RTO 1,5 A/250 V~ BR6 6-10 A/380 V N 

RTl 2,5 A/250 V ~ BQl 'l-50 A/250 VN 

RT4 2,5 A/ 250 VN BQvl 2:6 A/250 V~ 

Spole för 6-380 VN 

eller 6-220 V= 

Ensam- TelefonA B I M P U L S 

försäljare 210808 

Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

Vidare 
upplysningar från 

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 
'\ 

®

Dag- och aftonsl<ola. Ingenjörs- , verkmiistnre- och fÖrmansexl1men. 

Teleteknik me d radio- oc h radartelOll k. ~Iaoklnt.knlk med "erl<stad s tel<nil{. 

L åga le\'nadsl<ostnader: 100 kr. liigre pr m,ln. än i Stockholm o. Göteborg . 

Mollerna Iwrsplaner. Höstterminen börjar 1 sept. Studiehandbok silndes
K I pd beg-ii ran. Angiv fack , praktik, ålder m. m. Åberopa denna tidni ng.
Kli 

~Iurmiistarel:'atun 9 A - KöPING - Tel. 11316. 
INGVAR LILLIEROTII, Ch-lllngenJör. Rektor. 

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

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

Vi tillverka 

Automatik, förstärkare, 
experiment- instrument, 
arbeten, finmekanik 

Ing. f:a Telemekano 
536810 Celsiusgatan 1, Stockholm 505187 

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

moaa" , Orga nisiet·ter Rundfunk. ~Iein Kamp! 
[Ur deu Rundfunk, Radiok on5trukteur, Schrift 
s teller, Gutachter, Rundfunl{sprecher. Im und 
nach ucm zwciten \"eltkrieg. Friihere Wt'rke 
"on I} . Nesper. Namenregister . Inhal\tsverzeich
nis. 
Anmilld i : ElektrotechnischC ZeItschr1ft, 1 
Ulars 19;;1, s. 161, 1/ 3 sp. 

LITTERATUR PÅ NORDISKA SPRÅK 
235 

ElA:. radiohandbok för skolo r och självstu
dier. 8 omarb. uppl. Stockholm 19:31. 8:0, 118 
O . , 114 textil!. Elektriska industri -ak tIeb ola get . 
4: 50 kr. 
(Jr innehålle t: Historik. Kortfattad "adlo
t eo ri. Sjiilvinduktionsspolar. Kondensatorer. 
~Iotstr1ll d och renktans. Kris t allcld ektorer. 
)Ii l<l'ofo ne r, nnlmlkrofonel' och högtalare. 
Elektronröret och dess ve rl<n ing·stiät t. Rörets 
anvund nin g i olika I<op plinga r. Radiotelefoni. 
>Iotta g·arl<opplingar. Telev ision . Strömkällor. 
Antenner oeh jordledning. MHtinstruulent. 
Störningar och störningsskydd. Val a v mot
tagare. Kopplingsföreskrifter. F e lsö kning- . 
Kopplingsscheman. [10 s t .). 

eTHB TK (M 1G/12 1951) 
(7 upp!., 1':lA:s rudiohanubok för apparat
LJy;:-g ure odt sel' vicemiiu, 1947, 100 s . : SHIR 
G:!1.3; ~I 1948: 4.) 

236 
Ollner, J; Komp endium i l'eW tek nik. Stock
holm 1951. 4 :0, 160 8., lI11pJiC. 
(Te lmiska högs k olans st ll,1elltkiil'. Kompen
uieförsäljningen. Komp e lldier. 209.) 30 kr. 
Ur innehitIl e t : AllmUnna begrepll. Elel<tro
l!Lug n e tisl"a l' c lii cr . Elektrodyna miska reHi er. 
Inrlul<tionsreWer. Termiska reläer. R e läs l<y <1d, 
allmiint. Lo la,.!a s l<ydd. Ledning"skydd. RcUi
provning. Bilaga : Exe mpel pä plane ring- al" 
reläskydd för Inuustrianläggnfng. Lltteratur
Wrtec1mfng [20 r cr.l . Ffg'urblad [50 ffg.). 

e THB TK +KTHB 0-477 

BULLETIN FRÅN WORLD RADIO 
HANDBOOIi 
(D e till er, som anges l bulletinen, a vser mc
ueiel1l'opeisk tid = .."ensk normaltld.)
Algeriet. " Radio Algler" slinder nu på 6 HG 
och 7 280 I<p/ s 'kl. 21.00-24.00. 
C"nada. Station eJeX, Eastern Broadcastrrs 
Ltd. , Sidney , slinder da gligen kl. 14.30-5.15. 
Sta tion eIi'VP, '.r he "olee of the Prairles Lt\l. 
I eal gary siinuer da g llg-en kl. 13.30-7.00. 
Indien. AIR Home Npws Se rvice silnder nr
heter på e ngelska friin Delh i (D). Bomba r 
(B), ealcnt ta (e), Madras (iII) och My_ore 
(My) e nlig t följande schema : 3.30-3.45 pil 
3250, 5990, 7170, 9630, 11850, 15290 kp/ s (D) ; 
6150 (B), 6010, 7210 ( e), 4920, 6083 (M) och 
() 065 kp/ s (My). 9.00-9 .10 p il 7290, 0630, 
15200, 17 740 , 17760, 21700 k p/s (D); 9550 
(B), 7210 ( e), 7260 (U) och 6065 kp/ s (My) ; 
13.30-13.40 p il. 7170, 9590, 15 380, 17760 kp/s 
(D); 6150 (B), 6010 (e), 60S,5 ( III) och 6065 
kp/s (My ). 16.3O-Hl.45 på 3250, 3 435 , 4940, 
5960, 0 1590, 1UHO kp/s (D); 48,[0 (B), 3350 
(e) , o! 920, 6085 (?II) oc h 606:; kp/s (!lfy). 

l{orea. "OA· programmen på k oreanska språ

ket silndes k l. 12.3o-J.:3.00 och 2ll.3O-24.00 

fr å n P ..""n pli 2 510 och 7 935 kp/s och TaeglI 

p l! 4777 kp/ s. Ett "OA·program kl. 14.4'5
15.00 uppr e pas av ovannämnda s tatlon er kl. 

3.30-3.45. Eu transportabel sändllre slinder 

alla "OA- programmen till farty gen pil kore

anska. 

Norge . "Rad io Norwny" siinder fijr norrmän 

i utlande t enligt följande schema: 24.00-1.00 

(till Sydamer ika, Antarktis ) 2.00-3.00, (till 

Noruamerika , Nordatl a nten) pil 6185 , 9610, 

11 735 kp/s . 12.00-13.00, till Fjärran östern, 

Anta rkti s) pil 9610, 11850, 15175, 21670 kp/ s. 

14.00-1:).00, (tlll Indiska Oceanen på 11 850,. 

1517;;. 17 82.5, 21670 kp/ s. 20.00-21.00, (till 

afrikanska farv a tten, Europa) på 0645, 11 735, 

15170, 21 670 kp/ s. Den sista kva rten på var

je program Introuuceras på både engelska 

oc h norska . Dessutom sändes pil söndagar ett 

15-20 mlnutersp rog-rnm på enge lska "Norge 

i denne Uge". 

Bre'\' l ~ dan sändes mån u., onsd. och lörd . 

(onsd. och lörd . I förbindelse med mus ikönsk

ningar). 

Pakistan . Nyhe ter på engelska fr<1.n Karachi 

k a n n u avlyssnas kl. 3.31}--3.4G på 7000, 15335 

kp/ s, 8.00-8.10 på 15620 kp/s, 9.30-9.40 på 


http:9.30-9.40
http:8.00-8.10
http:3.31}--3.4G
http:20.00-21.00
http:14.00-1:).00
http:12.00-13.00
http:2.00-3.00
http:24.00-1.00
http:3.30-3.45
http:2ll.3O-24.00
http:12.3o-J.:3.00
http:16.3O-Hl.45
http:13.30-13.40
http:9.00-9.10
http:3.30-3.45
http:13.30-7.00
http:14.30-5.15
http:21.00-24.00


@-ELEKTRONIK 
i PRODUKTIV tjänst 

Inom allt fler områden där man fordrar noggrann reglering, 

där l/lOD del aven mm, bråkdelen aven sekund är avgörande 

för resultatet, går man över till ElEKTRONIKSTYRNING. SVETSNING 

IGNITRONEN 
ersätter kontaktorn vid automat BTH Ignitron Typ IBK 66 IBK 42 IBK 24 IBK 34 

I 
I 

svetsning. Den ör ett likriktarrör 
med kvicksilverkatod och hjälp I Max. effekt kVA . .. . 
anod (igniter). Den är innesluten Anodströmmens max.i en vattenkyld stålcylinder och effektivvärde A ..kan under upprepade korta tids
moment föra strömmar på flere Motsv. amerikanskt rör 
tusen ampere. med samma data ' . . 

TYRATRONEN 

2400300 600 I 1200 

140 35522,4 56,0 

/5551 /5552 /5553/5550 

Från lager i England 

Inom svetsningstekniken använ BTH Tyratron Typ IBTl91 BT5 
des tyratronen som ett snabb
relä. Den tänder och släcker ig Anodströmmens medelvärde A . ... I 0,5 I 2,5 
nitronen varje halvperiod ström 
skall passera svetstransformatorn. Glödspänning V . .. .... . ... ... .. 2,5 5,0 

Max.spänningens toppvärde kV .. I 2,5 I 1,0 

I 

Max. backspänning V .. . .. . .. . ... 
Max. framström kontinuerligt mA . . 
Max. framström under l s mA .. .. 
Max. motstånd vid + l V Q . .. .. . 
Min. motstånd vid - 3 V Q .. . . . . 

Min. motstånd vid -10 V Q .... . . 

För frekvenser upp till Mp/s .... .. 


I Mots. amerikansk typ .... . . . . . . . . 


VAGSTRÖM 

. /1'... el. stabila / I : oömma 
små; längd 10 mm *Plasthölje 

BRITISH THOMSON-HOUSTON CO lTD. 
representeras i Sverige av 

Från lager i England 

GERMANIUMDIODEN 
BTH Germaniumdiod Typ I CGl-C I CG4-C I CG5-M* I CG6-M* I CG8-C 

25 I 
20 I 

-
200 

2.000.000 
-
20 

404010080 
505050 50 
400400400400 
500350250 350 

200.000 ---
20.000 100.0001.000.000 -

2020 20020 
IN48IN34&52 IN63 

Från lager i Sverige 

Kontakta vår el. avdelning 
Telefon: Göteborg 105470 

SPECIALMASKIN ERAR 

GÖTEBORG STOCKHOLM 

Surbrunnsgatan 6 Skeppsbron 44&J 

43:1 




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

RADIOMATERIAL 
netto 

Trimmstomlnar Alphas typ F pr st. 5: 10 

D:o typ C .......... .... .......... " " 3: SO 

Skärmad nedledning .... . ... pr m. 1: 

~likrofonkabel enkelIedare... I: 

D:o tyulcdare ....... ...... 1 : GO 

Dura'Vlre, t"'\ledare O: 32 

Katodstrålerör 5CP1 ...... .. . pr st. 35:

0:0 3AP1 40: 

D:o 3BP1 40: 

Utgu ng'stransformator, llni
ver"al, 50 ohm, 4 W 7: 50 

brutto 
Inspelningstape 1200 fot ... 39:

D:o 600 rot ........ .. .. .. ....... " " 2.3:

Allt i radiorör, elektrolyter ocl. 

potentiolnetrar. 

Rekvirera v&r Ingerlistfl., som Innehåller 
riklig sortering å övrig rndiomnterinl. 

A.B. Inetra 
Regeringsgatan 97 . Stockholm 


Tel. 216255, 200147 


'~------------------____________J 

TREVLIG 

INTRESSANT 

LÄRORIK! 

Bebandlar bela televisionstelmiken utan 
kringgående av svårigheter eller uteläm
nande av några väsentliga. fakta, o~h är 
a v största viirde för s!iväl tekniker som 
amatörer. 

översättning frän franskan a v Civil 
ing. U. Duhlbäck. 

Serien omfattar 20 häften om c:a 3:30 
sidor och utkommer med l Iliifte i må
naden, vara v det första kom i nov. 19:;1. 

Jag abonnerar h ärmed p!i e rien »T iink, 
a t t T elevIs ion är sll. enkel» . .Abun uem u t 
prLse t, k r . 24 : - erläg~es m~~d 12: - vid 
1 :s ta och 12 : - vid 11 :te ]}iif tet. Redan 
u t komna häf ten sändas omg{leni.le. 

AB BEVA.TEKNIK ••LINKÖPING 

Namn: ................................... . ... .. ...... . 


Bustad: 

Postadress: .... .. . ...... ..... . . PR 4
--------


9 645 kp/s, 13.3{}--13.40 på 7096, 15620 kp/s, 
16.1"-16.30 på 6235, 11 674 I,p/s., GOS på 
engelska kl. 1S.1{}--18.30 på 6235, 948[) kp/s. 
Provsändningar pil 7010, 623rikp/s tlll 'l'ur
kiet kl. 2O.3{}--21.15 och till S to rbritannien 
kl. 21.15--22.00. 

STOCKHOLMS RADIOI<LUnn 
Första sammantrlldet år 1952 hölls tore

dagen den 24 j anuari, och programmet var 
denna gång Ugnat bilradio. Ingenjör Robin 
Hult inledde m ed ett föredrag "Praktiska 
erfarenheter från avstörning av bilar", Ett 
utförligt r ef erat av föredraget kommer i 
nästa nummer. 

Aftonen s program fortsatte därefter med 
ett föredrag av ingenjör Iva.r Sjöblom oro 
"Praktiska synpunkter på bIlradiovibratorers 
arbetsprinciper, funktion och drift". Vlbra· 
torer anviindas rör att omvandla bIlackumu
latorns lu g-spiinda likström tlll en viix e l,tröm, 
som kan transformeras och likriktas tll! hög
spiinu anollspiinning till radioapparaten. Lik
riktningen kan ske med hjälp av extrakon
takter i vibratorn (synkroniserad vibrator) 
eller metl ett vanligt likriktarrör. Tvll typer 
uv vibratorer förekomma, shuntdriven och 
gel'ieuriven . Den shuntdrivna typen lir "an
ligast, och den llrh'es ptl sä sHtt att magnet
spolen korslutes av den ena l,ontal,tco. Den 
seri ec! rivna typen erfordrar en extra kontakt 
för mangetspolen. 

Karakteristiska storheter för varj e vibra
tortyp iiI' kontakttiden, dvs. den ticl arbets
kontakten iir sluten och dc'n strömlösa tl,1, 
SOll! förflyter från det ö;;onblick e na arbets
kontakten öppnar till dess den andra slu ter. 
Under denna thl skal! strömmen i tran ,fo r
matorlinclningen polvtindas, och för att denna 
1l0lviinr1nlng skall förlöpa utan ö"crsp,inning 
inkopplar man en Himplig kond('n~ator över 
trauilfo rmatorIindningen. On1 I,onU0nsatorn 
bli r för stor uppstår extra slitage pii vlbra
torlwntakterna på grund av den ökade ström
sty rkan. Ma n vUl je r diirför t t varue, som 
ll tt got understiget· det op tima la viird C' t . van
ligen G{}--70 010. Om kon el n sstorn skulle läg
gas på primlirslc!an m ils te dess storlek vara 
ca 15 /LF, och darför lägger man den pi! 
sekundtir,idnn elå dess storle k endast blir 
500~000 pI!'. 

:\Ietl bjälp av en osciIlograf ka n man skaffa 
s ig en god uppf attning om vibra torns dri f t s 
ege n skaper. Det lir mycke t lätt att se vil!tet 
viirdc p,1 den ovanniimnda kondensatorn , som 
ii I' det optimala. V!uare k an man k onsta tera 
om konta~kt~rna hoppa, vilke t yttrar Sig som 
hack i kurvan. ELI viss v ~ gigbc t vi! toppen 
iir diireluot ofarlig' och brukar försvinna ef
ter en tich (lrift. 

Olika fabrikat n,· vibra torer k unna ha s!dl
ll a llnta be triiffnn<le kontnl< ttitler och arb ts 
fr ekvens , och därrör bör mnn hålla sig- til! 
"nmm,,- fabr ikat vid utbyte . E l.Ies t kfln vibra
toromfor m a r en börja arbeta .iimre. 

E fter fö r ed ragen följde en livli g diskussion, 
varvi d bl.a. ing . Hult nä mnde, att s tröm· 
_ty rkan i bilens tiindkablar I'an uppgå till 
150 A (i kra.ftig a s ystem 300 A L Då "nru tl (li ~t 
s pä lluing n Ur av sto rle ksorcl ni nge n la 000 V 
eir l1low pn a n effc l<ten my 'ket sto r (luno k\V) 
och llIan fö r sttl< att stör ni n g arna llitt bli bc 
~\·:ir:lnlle. 
Stockholm~ R adioklubb s m cdl,' mmrir fl pe r 

;onlI!l' k a ll else per po,t till klubben , a lla 
sammankomster. llan blir m ed lem he lt enkelt 
g e nom at sii tta in å r sa\'glfte n 15: - k r . (Slu
,leranlIe Ocll land sor tamedlemmflr 12 : - ) p1 
Uubbens postg- iro 5 0001. Ad"!',"cn lir: Stock
ho lm" Radio l;lu bb , Bo:.: 6074, S toclIllO llCl 6. I 
a,. ~ineIl ing,h p r en u m era tion pil klubbens 
o rgnn POPU Ui.R R.iDIO. 

Sekreteraren. 

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

FÖRSTÄRKAR·E 
Kombinerbara enheter 

med srr.å dimensioner 

och utmärkta elektri1-+ ska data. 

... 
Lågt pris - snabb leverans 

INGENJÖRSFIRMAN 

L. G. ÖSTERBRANT 
Tegelbruksg. 8, Jönköping . Tel. 8196 

\ 

AB STOCKHOLMS 

PATENTBYRÅ 


Zacco & Bruhn 

Patent 
Varumärken 
H. Oon, I. Stäck 
E. Holmqvist, 
N. Ladeldt 

Medlemmar ay Symlk" P"u"'ombudIjörm;"Km 

CENTRUM STOCKHOLM 
Kungsgatan 36 - Tel. 23°970 

Gru"dad 1878 

RADANNONSER 
Till snln: RC Tong' . 40--40.000 c/s kr. 145:-. 

Bandmngn.· (on kr. (jOO: -. Srar till "Billigt", 
d. t. i<ont. r. Y. b. 

KGpes: Populär Radio n:r 1-5, ärg. -51. 
W. Nilsson, ö. Halleg-a t. 4, Göteborg S. 

Till salu: Splitter ny sändar-mottagarenhet 
(BC-(H5) 420--450 ~lc/s komplett med aUa rör , 
dynumotor o l1 control·box till sa lu billlg-t 
vid snar a rtU r . Stationeo fin nes beskri\'en ! 
"Rint_ und Kinks" sid. 120 f. f . Detaljerade 
upplysningar p r, begiiran. Rt. Stockholm 
W ~7 G5 eflN kl. 18.00. Staffan 'l'orsselI, Jli
garsti g-e n 12, Saltsjö-Du\oäs. 

KGpes: Finnes nå go n bland Usekretsen, 
som \'1Il siilja fÖljnnde nummer av POPULÄR 
RADIO: .l. G, 7 och 10 fiir år 1950'1 Svnr till 
Civiliu.~e njvr Curt Stegland, Köpenhamns
viig-en 10 A, Malmö, te l. 67600. 

TiII sa lu : Sändare och mottag ,,-re. Mottagare 
B C al8 ombyggrl för nätansl. La he·rör EF50. 
::;iiuLiu ren b ygg-d i rack !Dec! 3 ,t. paneler. 
Likriktarpane len liimnar 800 V 0,5 A, 300 V, 
0.3A , g-1ödsp . Slut"teget 2 s t. 807 avsedda a tt 
nuouulOd u lerns. Svar till "Hö ~stbjudande" . 
Stig Stl'lI nuberg, H ertig Knu t sgatan 35 
Halmstad. 

Till sulu: Obet. beg. nättrans (. prim. 110, 
1:l7, 150, 220, 240 V 50 p/s , 'el<. 5 V 3A, 0,3V 5A. 
:!X42"V 250 rnA , 30: -. Ny v"cuumimpr. dros
se l 2U, 1,nA, 10 ohm, 20: - . Obet. beg. mlkro
skaln , gra d OG-ISO° med noni e, 15: - . Obe L 
bpg' . si.in uarkon d . 2X50 pF, steati tisol., 2 mm 
p lutta\' s t ., 15 : -. DJv. mo ttkon(l., obet . beg ., 
1, (:r tinalisoI. , 3X500 pF, 5:-, S X250 pl' 5:-, 
500. p F {) : - , l\ e ral1li~k iso1. 2X500 pr;' 10 :-, 
2:, ;WO p U' 10: - , 100 pF 7: :,0. T gfnycke l, b og., 
5: - . U niv pr ·"Unslr., 2" i n tr ., 1 000 ohm/V 12 
m iilom r. , HI, 100, 250, 500 V lI k Bp. oeh växel,p. 
(20 0 / , - 2U kIJ/s ), l, 10, 100, 1000 mA likstr., 
7;1 : - . N . Sjöd en, Mariebers s\'iig. 16, Gull 
bcma. 

H:4 

http:21.15--22.00
http:2O.3{}--21.15
http:1S.1{}--18.30
http:16.1"-16.30
http:13.3{}--13.40
http:omg{leni.le


KVARTSKRISTALLER Fabrikat: JAMES KNIGHTS COMPANY 

Nedan upptagna standardtyper utgör endast en liten del av James Knights kristalltillverkning, som 

fyller högsta tänkbara krav på tillverkningsnoggrannhet och frekvensstabilitet. Då priserna vari

erar med såväl frekvens som noggrannhet lämnas prisuppgifter på begäran. 

Q/JHK-7 Frekvens : 3-20 Mc. Vatten- och dammtätt bakelithölie 

med elektroder av rostfritt stål. Motsvarande svensk militär stan

dardtyp HXC. 

Q/JKH-8 Frekvens: 3-20 Mc. Vatten- och dammtätt bakelithölie 

med elektroder av rostfritt stål. Motsvarar svensk militär stan

dardtyp HXB. 

Q/JK-H9 och -H9L Frekvens: 85-300 Kc. Vatten- och dammtätt 

aluminiumhölje med bakelitsockel och med försilvrade elektro

der. -H9L med grövre stift. (Se fig .) 

QJjKH-12 Frekvens: 350 Kc-20 Mc. Dammtätt bakelithötje med 


elektroder av rostfritt stå I. 


Motsvarar svensk militär standardtyp HXA. 


QJjKH-17 Frekvens : 200 Kc-100 Mc. Hermetiskt metatIhölje med 

glasgenomföringar och med försilvrade elektroder. Denna typ 

rekommenderas av tillverkaren att införas i nykonstruktioner. 

Motsvarar svensk militär standardtyp HXD. 

QJjKT-9 Frekvens : 90 Kc-10 Mc. Hermetiskt metallhötje med 

octa!sockel och med försilvrade elektroder. Höljet har samma 

utseende och dimensioner som ett octalrör med metallhölje (I ex 

6J5). 

Beträffande hållare för ovanstående kristaller hänvisas 

till avd. J i katalogen. 

Priser och kompletterande uppgifter lämnas på för

frågan. 

TY,f "' TYPE ""I. 

T 

AB BO PALMBLAD - Torkel Knutssonsgatan 29 - Stockholm - Telefon 449295 



lACS 

ReA ELEKTRONRÖR 
ETT UNDER AV PRECISION 

Har Ki någonsin närmare 
tiinkt pu den precision, som krä
ves för att framställa ett mo
dern t elektronrör? De flesta a v 
oss, som i vå rt dagliga arbete 
tyglar och gör bruk av detta un
derbara tekniska hjälpmedel, 
inse väl ej tillfullo vilka 
lem, som mlL· t lösas, innan 
massproduktion aven så 
pikerad tingest som 
tronrur 

Det 

rör av mycket jämn kva
Mångå rig erfarenhet och 

ständigt pflgiiende forsk
ningsarbete i förening med en 
högt uppdriven tillverkningstek
nik har fört fram ReA till le
darplats bland världens rörfa
brikanter. 

Vår strävan har alltid varit 
att erbjuda Yår kundkrets ra
diomateriel av högsta kvalitet. 
Diirför ha vi i fr:iga Oill elek-

DRIFTSÄKERHET 

tronrör gått in för ReA. De ame
rikanska radiofabrikanter av 
viiridsklass vi representera a n
vända företrädesvis ReA :s elek
tronrör. Detta gäller General 
Radio Co:s förnämliga preci
sionsinstrument, Allen B. Duo 
monts populära katodstdleoscil
lografer, Hammarlunds, Natio
nals och Hallicrafters viilkända 
trafikmottagare, Links högeffek
tiva frekvensmodulerade radio
unlii.ggningar, Collins flygburna 
VHF- och blindlandningsappa
ratur samt i deras amatörsän
dare 32V-2 och amatörrnottagare 
75A-2. Även i Lears kompakta 
VHF-anUiggningar, radiokom
passer och autopiloter för civil
flygplan finna vi ReA-rur. 

Välj alltid ReA" - god investering på lång sikt 

Stor sortering av alla moderna rör typer ständigt i lager. Rekvirera full

ständig prislista. För IIterfursiil jare gälla vanliga rabattvillkor. 

JODA LAGE eRA TZ 

AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR ReA 

Värtavägen 57, Stockholm T e l. 61 08 9 l, 61 71 28, 61 3 3 08 


