


FOR MAXIMUM AV EFFEKTIVITET 

OCH MINIMUM AV UNDERHÅll ... 


FLER-KANALS RADIOLÄNK, TYP VMS 

Denna radiolänk ä r kOllstruerad oeh till verkad 
av The Automatie Telephone and Eleetric Co. 
Ltd ., oeh avsedd för fa ll , där trådförbindelse 
iir endera opraktiskt eller för dyrt. 

Utrustningen arbetar illom ett frekvensområde 
av 156-200 Me/s och tillåter 36 st. samtidiga 
samtalskanaler med bibehållande av C. C. L F:s 
rekommendationer beträffande telefonförbindel
sens kvalitet. Genom a!lvändande av relästationer 
kan man täcka distanser av hundratal s kilometer. 

Varje panel består av ett antal enheter, som lätt 
kunna tagas ut för eventuell översyn utan att 

STOCKHOLM 

man behuver lossa några lödningar. Konstruktio
nen är robust all tigenom och passar lika bra för 
tropisk t som arktiskt klimat. 

Ovan avbildade modell är endast en av de 
många, som tillverkas av The Automatic Tele
phone a nd Electric Co. Ltd. , för radiotelefon
förbindelser. Kontakta oss beträffande önskad 
apparatur just för Edra egna behov. Våra 
ingenjörer stå gärna till tjänst med vidare upp
lysninga r och vi kunna ställa specialister till 
furfogande för ingående planering av radio
länksystem. 
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presenterar 
ur försäljnings
programmet. STAB ILISERADE 

LIKSPÄNNINGSAGGRE GAT 

TYP G S 2: 
Utspänning: 0-400 V 

Glödspänning : 6,3 V 

Stabili tet: c:a 2000 ggr 

Brumspänning : c:a 10 mV 

Uttagbar ström: 

vid 0-200 V toO mA 

vid 200L400 V 200 mA 

TYP B S 12: 
Utspänning: 800-1200 V 
Glödspänning : 6,3 V 

Stabilitet: c:a 5000 ggr 

Brumspänning: c:a 3 mV 

Uttagbar ström: 25 mA 

Även andra typer offereras 
på begäran. 

Åsögatan 113-119 STOCKHOLM Tel. vx 44 99 90 



\' aren nalkas nu med raska s teg och solen 

~kiner "ii rart på dagarna, att TfP ibland har 

svärt att koncentrera sig på sådana saker som 

radiotekniska problem. Vårsolen tycks också 

haft menlig inverkan på lösari nt re"se t a tt dö· 

ma a\' den diminutiva högen med lösningar 

till problem 3/ 52, allt i allt ett tiotal. Problem 

3/ 52 gällde de två reläerna, som enligt upp· 

gift skulle fungera som en ~ r. ale·of· two·ri:iknare. 

Visserligen har det från några av lösarna ut· 

talat" tvivel beträff~nde tillförli tligheten av 

anord n in gen. och en lösare insinuerar t.o.m .. 

att appara k n ev. skulle kunna använda. :som 
- summ er ! 

Hur pa"" s tabilt anordningen fung erar i 
praktiken \'åga r inte TfP uttala sig om, lllt·O 

rent teoretiskt blir yerkning~:;ältet följand e : 

När T tryckes in, kommer relä B att sliI t ill. 

Relä A hinner inte slå ifrån under den tid 

relätungan pa relä B befinner sig i svävand e 

lägel, va rför båda reläerna nu kommer att 

ligga till. Den remanenta magneti~men i resp. 

reläer har emellertid blivit olika, genom a tt 

strömmen i relä B under ett kort ögonblick. 

under den tid då reläa nkaret på relä B be· 

fann sig i svävande läget, genomflöts aven 

starkare ström än den, som fl yter genom relä 

A. (Spänningsfallet över R minskar, då s tröm· 

men endast fl yte r genom en reläli ndning.) När 

där för T släppe , kommer de t relä, som har 

minsta remanenta magneti , m all först slå 

ifrån, dvs. relä A :;lår ifriln först och l å ,~ r 

därigenom relä B i tillslaget läge . 

Nästa gång man trycker på omkastaren T 
"pprepas förloppet men n u är det relä B. som 
ligger till från början, medan relä A under e tt 

kort ögonblick får större magnetiserin gsötröm 

och därmed starkare remanent magne ti ,m. Då 

T at er släppes, faJler därför relä B ifrån os\'. 

IV1an får förutsätta, att reläankaret på relä 

A resp. B, när andra reläets kontak ter befin · 

R 


Fig. I. 

ner s ig i svävande läget, faller ifrån så mycket. 

a tt magnetiska kretsen brytes men inte sa 
mycke t, att. reläkontaktern:a sk iljas åt. 

Det är med sorg i hjärtat TfP konstaterar. 

a tt inte en enda av de insända lösningarna hål· 

ler måttet inför ett granskande öga. Man har 

bl. a. laborerat med olika kontakttryck och 

därmed olika övergångsre ~i"tanser i kontakto.>r· 

na, vilket förefaller en smula anstr ängt. 

TfP får därför lägga prissumman till re· 
servfonden och får i stället bjuda på följanc!t

lilla nätta problem, som insänt s aY hr Bengt 

Steen, Inedalsgatan 11, 3 tL ö. g .. Stockholm. 

Det lyder: 

Problem 5/ 52. Tre högtala re. en på 20 ohm 

och två på 10 ohm, skall kopplas till e n ut · 

gå ngstransformator , som har sekundärlinrl · 

ningen d imensionerad för en belastning,· 

impedans på 20 ohm. Sekundäl'lindningell 

har de""utom uttag för 6 2 ' 3 ohm och 10 
ohm . 

Om högtalarna betecknas med l. 2 och 3. 
skall de medel s t en lämplig omkopplare i 
högtalarna k unna inkopplas i följanrle kom· 

bina tio ner : 

Observera att belaslningsin\pedansen i all" 

kombinationerna måste vara den korrekta. 

Skallängd 6 meter god 

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

DATA : 
Resislans 0,5 ohm-55 megohm Universalbrygga 
Induktans ' . . . 50 mH-550 H 
Kapacitans ...... 5 pF-55 ~F modell UB 
Strömförsörining 100-130 och 200-260 V, 50--60 pIs 
Mått 330 x 262 x 128 mm 
Vikt .... . ...... Ca 4 kg 
Pris Kr. 490 , 

B.gär närmare upplysningar hos ensamförsäljaren för Sverige O 
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14" 
TELE VISIONS

MOTTAGARE 

i BYGGSATS 

Komplett byggsats till denna 23-rörs 

växelströms Televisionsmottagare inne

hållande alla färdiglindade spolar, trans

formatOl'er och drosslar, färdigborrat 

chassie med plåtvinklar, stöd och skärm

kåpor samt all kopplingsm ateriel, för

utom schema medföljet' placeringsrit

ning och fullständig materie]förteckning 

med typbeteckningar och priser, med 

andra ord det enda som förutom ytter

höljet saknas är en skruvmejsel och en 

lödkolv. Det väldisponerade chassiet gör 

att måtten endast äro 470 X 470 mm. 

Höjd ca 400 mm. Pris Kr. 930:-+ f l'akt. 

De som ej hal' tillfälle att förvilrva hela oyggsatsen på en gång kunna 

l{öpa densamlla i olika enheter enligt nedanstå ende priser : 

Schema med placerings ritnin g il chassiet samt fullständig 

lllaterielförteckning med typbeteckningar och priser ............ Kr. 15:-

Chassie med oyglar, sk,irlllar, stöd, skru"I' och muttrar. .... ... .. » 80: 

» 150:

Ljudenheten » 125:

HF-enheten ,> 65:-

Horisontalenhcten » 150:

Bildenheten ........ ,> 120:

Ver t ikal- och Synksellareringsenhcten » 75:

Bildrör llled jonftilla salllt a\'lilnknings- Och focuseringsenhet » 2-10:

Denna 23 -rörs växelströmsmottagare är resultatet av flera års 

arbete och finnes en av experimentapparaterna tillgänglig i vår 

affär, så att Ni där närmare kan taga del av uppbyggnaden Qcll 

i övrigt studera densamma. 

Allt mellan antenn och jord 

ELFA RADIO & TELEVISION 
Holländargatan 9 A Stockholm 

Tel. 2 O 78 14, 2 O 78 15 Postgiro 251215 
.3::; 



NACiARD 

OSCILLOSCOPE 

En katodstrÄleoscillograf med 6 
Lums katodstrå lerör och likströmsför
s ti irkal'e, som fyller de fles ta behov 
inom radio- och radar tekniken, den 
dynamiska materiaJproyningen samt 
inom den fysiologjska forskningen. 

Förstärkaren och tidsaxelapparaten 
äro kalibrerade, varigenom amplitud, 
tid och frekvens bekvllmt kunna be
"Wllllua '. 

Vic1:tre iir osc.iIlogr afen utrUEtad 
med en."'i'Lngssvep och t l'iggerutlösning. 

L 'vereras med någon av följande för
stä rkare: 

'.fyp 103/ 3. Frekvensområde :0-20kp/s. 
Känslighet : 75 mm/m V. 

Typ 103/1. Freli\'Cllsomr:'\de : 0-2 Mp/s. 
Känslighet: 15 mm/ m V. 

Typ 103/ 2. Frel;vensomr.: 0-10 Mp/s. 
Kiinslighet: 0,2 mm/ mY. 

Begär offert och närmare upplysningar från 

Ingenjörsfirman IN'TRAM Å.-B. 
Slopvägen 22 -- BnO~m'iA -- Tel. Stockholm 263530 

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

LICiNES TELECiRAPHIQUES 

ET TELEPHONIQUES S. A. 


Tillverkare av komponen

ter såsom: 

Högklassiga POLYSTYROL· 
KONDENSATORER 
upp t ill 1 ,uF meu läckresi

stans [lv storleksordningen 

10" Q/I,1' och mycket goda 

frekvensegenskaper. 

P OTE NT IOl\fETRAR 
PULVERKÄRNOR 
OMKOPPI.ARE 
m.m. 

Representant för Skandinavien: 

F:a ERIC DIEFENBRONNER 
Sibyllegatan 13 n.b. Postbox 5Il5, Stockholm 5. Tel. 607679 

Frågan är nu: hur skall denna underbara 
omkopplare i sin enklaste utförandeform 
se ut? 

10 : -- tillfaller hr St een, och lööningar på 
hans problem skall insändas före den 20 maj 
till POPULÄR RADIO:s redaktion, postbox 
3221, Stockholm 3. Kuvertet skall märka,. 
»Problcmlösning 5/52». Som bekant belönas 
bästa lösare med 5: - och hed ersomnämnan· 
de. TjP 

T levisionsantenn för 
174<-21 6 Mp-handet 
En telev isiollsantenn med mycket stark rikt· 
ningsl'crkan och avsedd alt arbeta inom fr~

kvcnsbandet 174--216 Mp/s har konstruerats 
av Federal Telecommllnication Lauoratories. 
Denna antenn, vars utseende framgi'tr av fig., 
innehåller 12 enheter, varje enhet bestående av 

"n . linga, uppbygg rl av 3 vikta dipoler. Varje 

TV·ant enn för 174-216 Mp·bandet. konstru· 
erad av Federal Telecommllnication !,rlbora. 
tories. 

4.''-., 



SOU D ADIO 
 TE A 

SIll 


en ny bilradio för mellanvåg, långvåg och 5 kortvågsband 

Tekniska data för SR III: 

s 

88 moderna högeffektiva miniatyrrör med 12 rör
funktioner. 

• 	 6 HF-kretsa r som dstadkommer hög selek tivitet 
och störuingsfri mottagning inom alla band. 

• 	 7 vllgllingdsbanrl LV (140---120 kp/s), MV (525
1600 k p/s) och l'j st. kortvagsband lO m - 25 m 
31 m - 41 m - 49 m. 

• 	 Bandspridning p:' samtliga kortvågsband möjlig
gör lika lätt stationsinställning för kortvågssta
tionerna som pu MV och LV. 

• 	 VlIgliingdsom lcopplingen sker med Sound Rauios 
nya miniatyrtrycklmappsystelll. 

• 	 Stationsinställningen lir genom robust konstruk
tiou opåverkad uv fordonets skaltningar. 

• 	 Högeffektiv automatisk volymkontroll skärar kon
s tan t ljudstyrka, oberoen de av mottagningsfö rhål
landena under fUrde n. 

• 	 K änsligheten ca 2 p.V. 

• 	 Push-pulI slutsteg med frekvensberoende motk opp
ling ger mottag aren s tort ljudomfäng och hög ut~ 
effekt även i oasregistret. 

• 	 Nya störningsfilter med Ferl'OXCllhekiirnor f'lfmine
rar a lla vlbrator- och motorstöruingar. 

• 	 L ,ittskött diskantkontroll. 

• 	 Sä rskild strömbrytare för skalbelysningen. 

• 	 Uppdeln ingen av apparaten i tre enheter, mottagare,
effei<tdel och högtalare, möjliggör inmontering i 
alla slag av fordon. 

• 	 IIögtalarcnheten levereras j standardutförande m ed 
Olh fl5" 	 eller hö .... ta lare. 

• 	 Mottagar eu levet·cras i G eller 12 volts utförande 
och med speelcll effel<tdel [i,en för 24 volt. 

•L,.... « fr' 

AKTIEBOLAG 

SPÅNGA Tel. Växel 362560 Telegramadress: Soundradio 

5·-.... 
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-linga utstrålar både ljud· och bildbärvllg och 
kan tillföra s max. ca l kW. Anodjordat förstärkarsteg 

~fed en sådan antenn kan man uppnå en ef· som slutstegfektförstärkning av 11,8 ggr, vilke t innebär en 

FICKVOLTMETRAR 
Typ TE för likström 
IG\pa av brun hakelit . 58 mm d iulIl . :\Iiitnoggrannhet ± 2.0 % av mux.·utslag. 

Provspänning 1000 ". God d iimpning. . \lätomri\den : 0--6 ' .. , 0--240 v. i\Iycket 

I,implig för btltteri[)1'o\nin.!.:'. 

l'l'i.-· ilI' s t. Hl'. 23: 50 Ul'nt to. 


Typ TEW för likström och växelström 
l·tförande lika TE. :\liilolllrrluell: O--ti v., O--~,W ' .. Ett behändigt ins tru· 

ment för el en e xperimpnte rande radioa matö ren för alla slags spänningsmiit 

llingar. 

Pri s flr st. I{l'. 26: 50 brutto. 


PANELINSTRUMENT 
Typ FB2 för likström och växelström 
:\Ijul'j'irns instnlLuent. Xu.~,-\nlnlllJl't ± 2,0 o u. I'rO\·"piinuing 2 000 v. Kiipll. av 
svart bakelit 64 11IUI diaUl. :\[ullte rill,-\"h til 02 lIllIl. :\I ontpL"ini-!'"t1jllp 22 U\l11. 

10 ID.\, 50 rnA, 100 illA, 300 UlA ... bl"lltto Kl·. 26: 
1 Am])., 6 A1l1p .. 10 .\IDIJ. .... .. . .. .. . » »26:
10 \ olt. 30 ,·ult, 1.l0 ,·nlt » » 26: 
::00 volt » » 29:
.,00 \"(llt . . .... . . . .... . » ,> 37: 50 

Vrids poleins tnnu ent och nni'·e rsalinstrlllUent offel'el'a~ ptl hegäran till 
Hi~s ta pri l' . 

RADIOKOM PAN I ET 

Odengatan 56, Stockholm - Tel. 313114, 310025, 322060 

Ficl-.:vollmeter typ TE och TEW 

Panelin strUlneni typ FB2 

förstärknin g av 10,7 dB i hori.ontell riktning 

jämfört med en hal\'\ågsdipol. :\Ian har utnytt· 

jat int e mindre än 16 ;"dana enheter, vilket 

kan ge ~n cffektförstärkning av upp till l .l ,.> 
ggr, dvs. 11,9 dB. Med S kW tillförd effekt kan 

l1lan med en sådan antenn uppnå en efiektiv 

utstrålning om 7S kW! En antenn av denna 

typ med 8 sl ingor har nyligen tagits i bruk i 

Buenos Aires . 

TY· LÄNK öVER KANALEN 

.Hikrov · g; länk för TV planeras över Engelska 

Kanalen till den fran ska nationaldagen 14 juli 

i år. 

ITALIENSJ{ TELEVISION 

Enligt uppgifter kommer RA! (Radio Audi· 

zioni Italiane), ett privat företag under stat· 

lig kontroll att starta television ssändningar i 

Italien. Meningen är, att TV·sända re inom 

kort skall sättas upp i Turin, Milano och Rom. 

1957 kommer sändarnätet att utbyggas så, att 

2S milj. italienare skall ha möjligheter att ta 

emot television. 

Det har alltid varit ett problem att koppla den 

låg impediva hög talaren till slutröre t, som krä· 

\i 'r betydligt högre belastnings impedans. Sa· 

ken klaras av med användande av anpa>snings· 
transformator, på vilka man emellertid d S. m~; · 

te ställa stora krav på frekvensomfång och 

linearitet. Att använda anodjordat s teg som 

ulgangssteg kan anses ~om ett steg i Tätt 

riktning, men man kan inte unch ara utgång,· 

transformatorn, även om fordrin garna på den · 

na då kan sänkas på l'rund av det anocljordade 
tege;:. ' .... 1ågresistiva utgäng ~ impc dJ.n s . 

I Elec/Tonics, nov. 1951, beskrives en för · 
st ärkare i vilken högtalaren koppla ts direkt till 

katoderna i två anodjordade mottaktkopplade 
;;lutrör. Sammanlagt ingår åtta rör i sllltsteget. 

fyra i parallell i de mottaktkopplade grupper· 

na. Verkningsi!raden är mycket liten, men för· 
stärkaren lär ha mycket förnämliga egenskaper 

med en lrekvenskurva rak långt upp i mellan · 

2pF 

frekvensområdet. M en det gäller ju att ha €ll 

förstklassig hög talare eller högtalarkombina. 

tion. Som dri vöteg använd ,; 4 mOllaktkopplade 

"tt'g, totala rörantalet allt;; t, 16 rör. 

6:5 
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NY TYP AV 
FLATSTIFTSKONTAKTER 
Sockelkontakterna äro tillverkade av be

rylliumkoppar och pluggarna av silver

pläterad fosforbrons. Kåpa av aluminium. 

Standardutförande: 5 A per kontakt. Fukt

säkra. Tillförlitliga. 

Sektion av 4-polig sockel samt 4-polig 

plugg monterade på panel. Tillverkas i 

följande storlekar: 4-,8-, 12-, 20- och 28
I 

poliga. 

GENERALAGENTEN 

~.@ Närmare upplysningar genom 

Regeringsgatan 56, Sthlm. Tel. 210401-02 

,~-----------------------------------~--------------------------~----------------_/ 
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Högt Q.värde 
små dimensioner 
ringa vikt 

med Philips 
Ferroxcube-kärnor 

fJhilipsFerroxcube är ett halvledande material med utomordentliga 

magnetiska egenskaper. Det har praktiskt taget inga hysteresisförlus'ter 

och är därigenom överlägset vanliga pulverkärnor. Dessutom har det 

högre permeabilitet - upp till 1000 - med lägre förlustsiffror. Ferrox

cube har homogen struktur och har, i motsats till iärnpulverkärnor med 

isolerande bindemedel, inga mellanrum mellan de ingående partiklarna. 

Då det gäller att kons truera induktanser med högt Q-värde, små di

mensioner och ringa vik t erbiuder Ferroxcube-materialet stora fördelar. 

Vid burkkärnorna, där materialet helt omger lindningarna, får man 

dessutom en mycket god skärmning. Ferroxcube-materia let har fått vid 

sträckt användning i transmissionsutrustningar av alla slag och erbiuder 

säkert stora möiligheter även för andra elek trotekn iska ändamål, Lex. 

som konstruktionselement i elektromedicinska apparater, mätapparater, 

pulstransformatorer i TV-mottagare, specialtransformatorer, tändsystem 

för förbränningsmotorer m.m. 

Bilden visar ett urval av de kärntyper som f.n. lagerföras men vi kunna också 
leverera ond ra former och utföranden anpassade efter kundens specie lla behov. 
Philips Telekommunikationsavdelning undersöker gärna de mÖlligheter som finns 
och står till tjöns t med förslag på lämpligt material och utfärande. För de lager
fördo kärn typerna sä ndo vi gärna broschyrer med beräkningsanvisningar. 

PHILIPS 

Telekommunikationsavdelningen, Stockholm 6' 


Tel. 340580, för rikssomtal 340680 


8 --;) 

Ferroxcube-kärnorna kunna levereras med egenskaper, 
avpassade efter det Irekvensområde (upp till 5 Mp/s) 
för vilke t de äro avsedda. Som ett exempel återges 
nedanstående tabell data lör burkkärnorna D 36/22. 

Temp.Frekvens- Luft-
Varvtal koelf.Typnummer område gap 
L i mH '}'oper

kp/s mm Cc 

D-36/22-IIIB3 > 150 2 91VL 0,006 

D-36/22-IIIB2 30-150 70VL 0,01 

D-36J22-111 B 1 < 30 0,65 59Yl 0,015 

D-36/22-IIIBl < 30 0,5 53Vl 0,02 

D-36/22-IIIBl < 30 0,35 46 YL 0,Q25 

D-36/22-IIIBl < 30 0,2 36 Yl Oms 
Vid rätt beräkning ge Ferroxcube-kärnorna mycket hög
vördiga induktanser, men eftersom de magnetiska förlus
terna äro små, bör särski ld uppmärksamhet ägnas koppor
för lusterno i lindningen. Vid höga frekvenser bör litztråd . 
användas. Diagrammet visar vilka Q-värden som kunna 
uppnås med olika trådmaterial i lindningen. 

Q 
I

600 ' A 14,6 tr H, C,,-116 d. 0.4 "'''Il 
ZA 15.3 mH: ku,,6d. 20 XO.Ol ",,1ft 

500 B , 15,3 ~H. 1.1 :u.6d, 63 XO.07 ,.". ! 
C . 0,08~. I"ll!~. 110><:0.07 f'/III\ / \ , 

4f)() 

IIII /\ 'C
)ff

300 

~ )< V ; 

A:"' III100 
~f/ IIIO 

5 10 10 50 100 100 SUD.,v. 

Permeabiliteten öko r något med stigande temperatur, men 
temperaturberoendet är minimalt, i synnerhet om mon an
vänder större luftgap. Då Curie-punkten - ca 120 

0 
C 

överskrides, försvinna de magnetiska egenskaperna lör 
att å terkomma vid sjunkande temperatur. Erfarenheten hor 
visat 011 Ferroxcube-spola r äro ytterst stabila. Vid lultgap 
mindre än 0,2 mm kan i ogynnsamma 1011 genom åldring 
uppstå en induktivitetsändring av 0,1 '}'o. Vid luftgap på 
ca 2 mm utgör ändringen högst 0,02 '}'o. 
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POPULÄR RADID 


TIDSKRIFT F Ö R R A D I O T E L E V S lON 

Det förlorade paradiset 

De, som via den ansvällande elektrotek
niska fackpressen följt med vad som 

hänt inom teletekniken under de gångna 
20 åren, har inte kunnat undgå att läg
ga märke till hur problemställningarna 
inom forskningen och de tekniska till
ämpningarna undan för undan inte en
dast glidit över till nya områden - vil
ket är naturligt med hänsyn till den rast
lösa utvecklingen - utan också fått nya 
utgångspunkter. Påtagligt är, att de tek
niska artiklarna blivit allt starkare spe
cialiserade, medan de mera avancerat 
vetenskapliga artiklarna förskjutit mot 
en bearbetning av forskningsresultat, 

som till utgångspunkt haft nya tekniska 
betraktelsesätt, eller - om uttrycket till
låtes - en ny elektroteknisk filosofi_ 

Många tekniker av den gamla skolan 
har funnit det alltför arbetsamt att ens 
försöka föl j a med de nya tankegångar
na. De känner sig lätt förvirrade inför 

de nypräglade termerna och känner hur 
marken börj ar gunga under fötterna på 
dem, när de ger sig ut på de teoretiska 
gungflyna. Med en resignerad suck läg
ger de tidskrifterna åt sidan och över
går till att ta itu med mera praktiska ar
betsuppgifter i den dagliga gärningen. 

Det är säkert inte så många elektro

tekniker som gjort klart för sig hur ge
nomgripande omvälvningarna i själva 
verket varit, och hur radikalt de nya tan
kegångarna divergerar från forna tiders 

tekniska tankebanor. I en nyligen publi
cerad artikel i ~>Proc. IRE» belyses si
tuationen med osedvanlig skärpa och 
stilistisk elegans, dessutom med ett i tek
niskasammanhang mindre vanligt bild
språk_ Ur ,artikeln, som skrivits av J D 
Ryder, en av de ledande personligheter
na inom de amerikanska radio ingen j ö
rernas sammanslutning, återger vi i 
sammandrag ett par avsnitt, som kan 
vara ägnade att stämma till eftertanke: 

»1920 var det möjligt att undervisa 
de blivande elektroteknikerna om en 
värld av syntetisk enhet med landskap 

uppbyggda av böljande sinusvågor. 
Landskapets växlingar var sällsynta och 
allt befann sig statiskt, vilande i in
svängt tillstånd. 

50 perioder var kungen i den världen. 
Maskinerna var hans slott, och han re
gerade sitt kungarike med lagar, som 
var entydiga och linj ära. 

I detta kungarike av sinusstBibilitet 

kom så elektronen in, och som genom 
ett trollsl ag upplöstes det elektrotekniska 
statiska paradiset. De som hade att un-

O C H ELEKTRONIK 

dervisa teknikerna, måste börja söka 
bland minerna och de fann där - lyck
ligtvis - grunder och fundament av 
stor stabilitet, på vilka de kunde bygga 
inte bara ett utan många nya kunga
riken.» 

De som var villiga att gräva djupare 
bland ruinerna fann många reliker av 
sanning, från vilka det var möjligt att 
bygga upp Inya och starkare 'byggnader, 
säger Ryder vidare. Men dessa nya 
byggnader fick byggas upp inte endast 
med de 'kända konstanta elementen, det 
tillkom nya icke-linjära element, som 
kommit att spela en utomordentligt vik
tig roll. 

»Elektronen omformade också land
skapet radikalt. Det blev inte längre re
'gul j ärt och regelbundet och sin'usfor
mat; det tillkom med ens klippor och 
berg med avsatser - språngfunktioner 
- och höga berg med stupande branter 
- pulser. Att resa omkrin'g i detta nya 
kungarike krävde andra fortskattnings
medeI än förut, och dem fann man i det 
gamla kungarikets arkiv i form av ar
beten av Fourier, Laplace och andra. 
Sinusfallet befanns vara endast ett spe
cialfall bland många andra.» 

Forts, på sid. 10. 

9:5 



AKTUELLT 

Komhinationsantenn för UKV 

Det berömda radiotornet i Witzleben i 
Berlin har nyligen utrustats med en kom
binationsantenn av ganska märkligt slag. 
Systemet av antenner, som togs i drift i 
september i fjol , används för följande 

ändamål: 

L 	 För television, ljud- och bildbärvagen 
på våglängd omkring 1,5 m. 

2. 	 För UKV-rundracLio på 3,3 m. 
3. 	 För polisradio våglängd 3,6 m. 

Televisionsantennen som ger horison
talpolariserade vågor består av 8 kors
vis anordnade antennelement, som på
minner om fjärilar, vilket tö_ givit den
na antenntyp dess tyska namn »Schmet
terling-Antenne», dvs_ f j ärilsantenn_ 
Denna antenntyp är väl känd från den 
amerikanska facklitter,aturen och liknan
de antenn användes också för en av tele

visionssändarna j Paris1
_ Varje antenn

element är uppbyggt av 7 olika långa 

l Se POPULÄR RADlO nr 3/1951. Samma 
antenntyp används tö. också för TV-nämndens 
180 ~1p-sändarc i Stockholm. 

F ig. 1. Tre 'KV-antcnn er på samma mast! 
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Fig. 2. Strömfördelningen i den vertikalpolari
serade UKV-anteonen. 

dipoler, vilket ger antennen den önskade 

bredbandskarakteristiken_ Rundstrål

,ningsegenskap hos antennsystemet upp
nås genom att antennelementen är an

ordnade korsvis_ Antennen ,som arbetar 
på kanal 4 dvs. 195-202 Mp/s, ger en 
effektförstärkning av 4 ggr. 

UKV-rundradioantennen arbetar lika
ledes med horisontellt polariserade vå
gor på frekvensen 90,5 Mp/s och med 3 
kW effekt_ Den är uppbyggd av 16 dipo
ler, bildande tre kvarnvingsliknande en
heter. Antennen ger en effektförstärk
ning av ca 3 ggr. 

För polisradion användes en vertikalt 
polariserad antenn, som arbetar på 74
87 Mp/ s. Denna antenn är anbringad på 
toppen (jfr fig_ l) och består av en ca 
4 m lång stavantcnn. Nedtill pa denna 
antenn är anbringad en spärrcylinder, 
som förhindrar att antennenergicJI suges 
upp av den nedanför befintliga masten, 
vilket avsevärt skulle minska verknings
graden. Fig. 2 visar strömfördelningen i 

denna antenn_ 
(K T) 

I 

Det förlorade _.. Forts. fr. sid. 9. 

Ryder påvisar slutligen, hur elektro
nernas rörelse under inverkan av ladd

ningar och fält kommit i centrum för in
tresset genom elektronikens segertåg 
och hur äldre tiders uppfattningar och 
tänkesätt har modifierats genom radio
teknikens landvinningar_ 

Som sammanfattning, säger Ryder, 
att genom elektronikens genombrott 
och genom vad som inträffat inom ra
diotekniken under senare år, måste ut-

I bildningen av elektroteknikema i fram
tiden bli mera grundläggande till sin 
natur än tidigare. De utexaminerade 
ingen j örerna får inte, när de kommer ut 
i livet, känna sig främmande inför den 
nya elektrotekniska världsbilden. 

Det gamla bekväma elektrotekniska 

paradiset är en gång för alla ett förlo
rat paradis. 

(Sch) 

Undervattens· 
television 

Den 16 april 1951 förolyckades den 
engelska u-båten »Affray» i Engelska 
kanalen. I samband därmed gj ordes ut

omordentliga ansträngningar för att 
, komma de nödställda till hjälp, och bl. a_ 

mobiliserades televisionsteknikerna för 
att få fram en anläggning för undervat
tenstelevision på kortast möjliga tid. 

Man hade kommit underfund med att 
det var utomordentligt farligt att släppa 
ner dykare i de starka tidvattnen vid 
olycksplatsen. Det stod snart klart, att en 
undervattenstelevisionskamera i hög 
grad skulle spara tid och innebära ett 
utomordentligt värdefullt hjälpmedel vid 
undsättningsarbetet. Då man inte hade 
nämnvärd praktisk erfarenhet av under
vattenstelevision, tog det dock viss tid 
innan man fick fram en för undervattens
arbete lämpad anläggning. 

Den kompletta apparaturen blev klar 

I i mitten av maj och den 27 maj 1951 
gjordes de första proven. Man använde 



-------

vid dessa proven televi ionsanläggning 
konstruerad av klareoni' s Wireless Tele
graph Co_ Denna anläggning arbetade 
med 405 linjer, och som kamerarör an
vändes en bildortikonkamera. 

inga speciella elektroniska föränd
ringar var nödvändiga i förstärkare etc. 
l'vlen ytterligare instrumentation var till
fo gad för kontroll och f j ärrmanövrering. 
Avlänkning generatorer, kamera kon
trollanordningar och monitorer installe
rades i kaplenens hytt ombord på und
sättningsbåten och anslöts till kameran 
via en mångtrådig kabel, ca 200 m lång. 
Kameran sänktes med hjälp aven tra
vers_ 

Vid konstruktionsarbetet hade man 

utgått från att undervattenskameran 


skulle arbeta vid ett maximidjup av 60 


m. I sj älva verket fick den gå ned till 90 
m och blev utsatt för åtskillig hård be
handling. Kamerabehållaren bestod av 
en svetsad stålcylinder 40 cm i diameter 
ol:h 60 cm lång. Ena botten i cylindern 
var delvis borttagen och ersatt med ett 
fönster - 15 mm tjockt. Belysningen 
erhölls från en 1,5 kW dykarlampa, an
bringad på sådant sätt, att inget direkt 
lj us från denna skulle nå kameralinsen. 

Det visade sig, att apparaturen var 
mycket enklare att handha än man hade 
väntat. Den nedsänktes med h jälp aven 
icke tvinnad wire, och den mångtrådiga 
kabeln till kameran manövrerades sepa
rat. För att få kameran i önskat läge fick 
hela båten förskjutas genom att man 
släppte av eller tog hem på ankartrossar
na. Trots de besvärliga förhållandena 
visade det sig möjligt, att på 90 meters 
djup med hjälp av kameran få en syn
vidd på ca 5 m och ofta mera, vilket är 
betydligt mer än den synvidd på ca 2 m, 
som är normalt för en dykare på detta 
djup. Detta hänger samman med den 
höga känsligheten hos den använda tele
visionskameran. 

Kanske den största fördelen med an
vändandet av kameran för undervattens
arbete på så stort djup är, att den kan 
användas under vattnet i flera timmar, 
under det att en dykare endast kan ar
beta rnågra fä minuter vid så stora dj up, 

som det här var fråga om. 

Plan reflektor som riktantenn 
för ultrakortvåg 

Av civilingenjör Felix Aasma 

Som följd av centimeter- och decimeter
vågornas optiska karaktär är det i första 
hand antennens höj d över markytan, 
som bestämmer en ultrakortv ågssända
res räckvidd. För att överbrygga tillräck
ligt långa sträckor med radiolänkar är 
det därför nödvändigt .att använda högt 
över marken placerade antenner, i prak
tiken oftast i relativt höga torn, som upp
bär antenner och eventuellt även själva 
sändare- elle" mottagareapparaturen. 

Det är emellertid av flera skäl fördel
aktigt .att ha både 6ändare- och mottaga
reutrustningen nere vid marken. Först 
och främst kan man därigenom högst 
avsevärt underlätta service på stationen. 
En annan fördel är att man kan tolerera 
lägre hållfasthetskrav på tomets meka
niska konstruktion, vilket betyder en vä
sentlig besparing ifråga om byggnads
kostnaderna för tornet. Nackdelen med 
denna lösning är givetvis den långa ma
tarledningen -[ör transport av högfre
kvensenergin mellan terminalutrustning
en och antennen. 

Med tanke på optiska analogier som 
kan tillämpas inom ultrakortvågsområ
det ligger det nära till hands att utnyttja 
det enkla speglingsfenomenet för att rik
ta ett koncentrerat strålknippe mot nå
got bestämt mål. Som ett praktiskt exem
pel kan man tänka sig en vanlig UKV
sändare på marken med en paraboloid
antenn, vars strålningslob pekar verti
kalt uppåt mot en plan, reflekterande me
tallplatta placerad på en höj d av något 
tiotal meter uppe i tornet. Om vinkeln 
mellan den vertikala strålningsioben och 
reflektornormalen är 45 o, fortskrider de 
reflekterade strålarna ungefär horisoo
tell t, och kan tydligen lätt riktas mot en 
avlägsen mottagarstation. I det följande 

I skall undersökas transmissionsegenska
per hos ett ·sådant system. 

Om en vågfront infaller mot en ledan
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Fig. L Principiell uppbyggnad av KV-rikt
antenn med plan reflektor. Al Riktantenn. Bl 
Plan reflek,tor. 

de yta, kan varje element i denna yta be
traktas som en ny strålningskälla, som 
utsänder sfäriska vågor. Summan av des
sa elementärvågor från samtliga infini
tesimala ytelement bildar den reflekte
rade vågen. Om man känner fältfördel
ningen hos den infallande vågen både till 
amplitud och fas över hela reflektorytan, 
kan man beräkna, åtminstone teoretiskt, 
det reflekterade fältet i vilken punkt som 
helst utanför reflektorn 000 erhålla så
ledes alla erforderliga upplysningar om 
systemets överföringsegenskaper. Exem
pelvis kan man bestämma fältstyrkans 
beroende av reflektorytans dimensioner 
(under förutsättning aven viss geome
trisk form på reflektorn), fältstyrkans 
variation med riktning samt reflektorns 

ll:;; 



»gain» (fältstyrka i maximala strålnings
riktningen j ämförd med direkt stråIning 
från primärkälla). 

För att kunna angripa problemet ma
tematiskt måste vissa approximationer 

införas. Den ursprungliga sändaren tän

kes ersatt aven punktformig s trålnings
källa, varför vi kan räkna med sfäriska 

primärvågor. Reflektorytan tänkes plan 
med oändlig ledningsförmåga; randef
fekter försummas. Infallande vågens 

.amplitud antages konstant över hela re
flektorytan, vilket betyder att reflektorns 
dimensioner i förhållande till avståndet 

från sändaren förutsättes vara små. 
I ett rätvinkligt koordinatsystem en

ligt fig. 2, tänkes både sändaren S och 
mottagaren M ligga i xz-planet och re
flektorn i xy-planet; andra beteckningar 
framgår av figuren. Vi begränsar oss i 
det följ ande till det viktigaste special

fallet att 6 = 1jJ. 
I punkten M ger varje ytelement upp

hov till en fältstyrkekomponent, vars 

Fig. 2. Plan reflektor mellan en sändare S och 
en mottagare M. 
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Fig. 3. Optimalvärdet på reflektorradien 
(aopl ) som funktion av tornhöjden (ro) enligt 

ekv. (14). 
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amplitud är proportionell mot elemen
tets yta och vars fasskillnad i förhållan

de till den komponent, som härrör från 
origo, är proportionell mot skillnaden 
mellan totala väglängden (r+R) och 
den kortaste strålvägen (ro+Ro). Man 
kan lätt visa att alla ytelement med 
nämnda vägskillnaden mindre än halva 

våglängden, ger positiva bidrag till den 
resulterande fältstyrkan i M, dvs. 

(r+R)-(ro+Ro) =)J2 (l) 
bestämmer gränsen på det ytområde 
kring origo, som ger oss första fältstyr
kemaximet vid mottagaren. Införes 

approximativa uttryck för r och R, 
r = ro+x' sin '1jJ+ (X 2+y2 ) / 2ro 

R = Ro-x sin e+(x2+y2) / 2Ro 
(2) 

erhålles gränskurvan till den optimala 

reflektorytan : 
x2+y2=JcroRo/(ro+Ro) (3) 

vilket visar sig vara en cirkel med radien 

y'JcroRo/ (ro+Ro) 

För beräkning av fältstyrkan antar vi 

att H-vektorn hos den infallande vågen 
ligger parallellt med xz.planet. Vid re· 
flektorn är primärvågens magnetiska 

fältstyrka 
H=K'e"jl,r/ r ( 4) 

där K är en konstant som bestämmes av 
sändareffekten och k=271/ ),. Enligt 
randvillkor blir magnetiska fältstyrkans 

tangentiella komponent på ytan 
H~= (2K/ r) ·cos 1jJe"jkr (5) 

Eftersom H, är ytströmstätheten i re
flektorytan, kan reflektorn betraktas som 

ett s\ ;; tem av strömmar givna enligt 
I y = (2K/ r) ·cos 1jJe"jlr (A/ m) (6) 

Fältet i M på grund av denna strömför· 
delning kan beräknas ur följ ,ande rela· 

tioner: 

A =~fly e-JkRdS 
477 R 

(7)
s 

H=rotA \ 
där A är magnetiska vektorpotentialen i 
M och S betecknar integrationen över 

reflektorytan. 
Insättes I y enligt (6), blir 

A = K· cos 1jJf~e"j"l"+.R)dS (8) 
271 s r' R 

s 

Här kan man utan vidare ersätta r och 

R i nämnaren med ro resp. Ro, eftersom 
deras variation inom intergrationsområ
det innebär endast en obetydlig ampli. 
tudvariation. Däremot är denna approxi. 
mation i fasfaktorn inte tillåten, utan vi 

får enligt (2) insätta 

r+R =ro+Ro+x(sin 1jJ- sin 6) + 
+l/2(X2 +y2). (l / ro+l!Ro) 

För 6 = 1jJ kan integralen evalueras i ele· 
mentära funktioner. Detta utfört för en 
cirkulär yta med radien a ger 

A=j K'cos1jJ e -jk(>'o+ Ro)[1_e"hra2(ra+ Ro) 

k(ro+Ro) 
IXra , Ro] (9) 

Man ser omedelbart att vektorpotentia. 

lens maximalamplitud inträffar om 

71a2 (ro+Ro) / J,ro' Ro = n, eller 

a=y'lro' Ro/ h+Ro) 
vilket är indentiskt med uttrycket på den 
optimala reflektorradien härlett tidigare. 

Alltså för a = aopl erhålles 

A = ,2K· c°:..::J!...e· jk (ro+Ra) (10) 
max Jk (ro+Ro) 

och slutligen 

IH ,=2K'cos1jJ (11) 
max i ro+Ro 

Jämföres detta med fältstyrkilll från 
samma primärkälla på samma avstånd 

utan reflektorn 
Ho=K/ (ro+Ro) (12) 

erhålles reflektorns 
»gain»=2 cos 1jJ (13) 

I praktiken är 1jJ=45° i vanli gaste fall 

och således bör man erhålla ca 1,4 ggr 
förstärkning i strålningens maximirikt· 

ni ng. Om Ro är mycket större än ro, viI· 
ket gäller i de flesta fall, kan (3 ) förenk· 

las till 

aOPI=y'J,ro (14) 
Fig. 3 visar detta samband, dvs. den 

optimala reflektorradiBn som funktion 
av tornhöjden (ro) vid några typiska 

våglängder. 

För fackbiblioteket: 

RADIOTEKNISK ÅRSBOK 
1952 

En referensbok av bestående värde 

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



Halvledardioderna har pä kort 
tid kommit till utomordentligt 
,'idstrikkt användning inom ra
dioteknil, och elektronik. Här 
ges några grundläggande fakta 
och data, som det kan vara ,'är
defullt för konstruktörer och 
amatörer att känna till . 

FÖR KONSTRUKTÖRER 

Halvledardioder 

Den grundläggande princip, som halv- har det dock hänt en hel del. Ett meto
ledardioden bygger på, är, att om en me diskt forskningsarbete - framför allt 
tallspets får göra kontakt på en ytterst under andra världskriget - har resulte
liten yta med en platta av halvledarmate rat i nya förbättrade typer av halvledar
rial, susom kisel eller germanium, kom dioder med nya intressanta egenskaper. 
mer en elektrisk ström genom kontakt I moderna halvledardioder använder 
punkten att fly ta lättare i ena riktningen man sig så gott som uteslutande av kisel. 
än i den andra,l och germaniumkristaller. Dessa kristal

Denna princip kände man till mycket lerhar bl.a. förmågan att motstå relativt 
tidigt, och i radions barndom använde höga backspänningar, och ha dessutom 
man sig i stor utsträckning av halvledar viss sj älvläkande förmåga efter att ha ut
dioder, »kristalldetektorer», som likrikta satts för kortvariga överbelastningar. 
re. Dessa dioder var emellertid mycket De moderna halvledardioderna har 
ofullkomliga, och de amatörer, som var egenskaper, som gör dem i vissa avseen
med på den tiden , kommer säkert ihåg den överlägsna rördioder. Först och 
vilket evinnerligt j usterande det var, in främst behöver de ingen glödeffekt och 
nan man fick bästa verkan. Sedan dess kräver betydligt mindre utrymme, var

för apparater med halvledardioder kan 
Se LUNDQVIST, D: I-lalvledarelement. Ra1 

göras mindre och lättare än motsvarandioteknisk Årsbok 1952. 

Metalltopp610shölje 

Keromiskt skyddshöljeSpetsanod 
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insmäH I glas 

~letallbas
Fig.l. Principskiss över upp

l-,,:o:::::rr-6ermoniumplotta 

Metollstif! lött 
till nippelnbyggnaden aven germanium


diod (t. v.) och en kiseJdiod. Tilledare 


de apparater med rördioder. Dessutom 
ha de den fördelen, att antingen anod el
ler katod eller bådadera utan olägenhet 
kan läggas på vilken som helst rimlig po
tential i förhållande till j ord. De ha dess 
utom inte som rördioderna någon kon

taktpotential, som måste balanseras ut. 
En egenskap, som är mycket värdefull, 
är, att de kunna användas även vid myc
ket höga frekvenser , där ett elektronrör 
blir oanvändbart på gl'und av elektro
nernas långa löptider i röret. Den låga 
egenkapacitansen (ca l pF) är också 

fördelaktig vid användning på dessa fre
kvenser. Halvledardioder har därför fun
nit vidsträokt användning som blandare 
och detektorer i radarutrustningar och 
andra mikrovågsanläggningar. 

Användningsområdena för halvledar
dioder blir f.ö. allt flera. I en kommande 
artikel kommer att behandlas halvledar
diodens användningsområden; i det föl
j ande kommer att genomgås mera grund

läggande fakta och data, som det bör 

vara värdefullt att ha kännedom om, 
när man arbetar med dessa dioder. 

KONSTRUKTION 

Det rent praktiska utförandet av halvle
dardioderna återges i fig. L, som visar 

13:5 
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Tab. 1. Data för germaniumdioder av olika fabrikat tillgängliga i Sverige. 

Sylvania IN :34 1'138 lN54 lN57 lN58 

Fabrikat 
Philips OA50 

l3ri tish Thomson·Houston 

General Elt:c tric 

OA56 

CGI-C 

G·S 

OA55 OA51 OAS2 OA53 

CGS·C 

GSC 

CG6·C 

GSD 

CG4·C 

G5E 

Backspänning 
toppvärde (V) 

75 85 120 75 90 115 30 50 50 85 100 125 

M.ax fram,; tröm 
effektivvärde (mA) 40 4.0 40 40 40 40 50 25 50 50 50 50 

Max. s trömstöt under 500 500 500 500 ,~OO 500 400 ::l00 400 400 400 400
l sek. (mA ) 

+1 ,5 V (ohm) 

+ 1 V (ohm) :200 200 330 200 2,0 250 350 400 500 250 350 2S0 

-3V (Mohm) O,S 0,2 

Res i, tans vid 
- lOV (Mohm) 

~ -30V 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 

- SOV Ofohm ) 0,06 0,06 0,06 0,Q3 0,33 0,5 

-75 V (Mohm) O,1S 

l-lOD V ( l'.Iohm) 0,16 0,12 

dels en germaniumdiod och dels en kisel
diod. Som synes är uppbyggnaden yt
terst enkel. Mot en liten platta av halv
ledande material stöder en precisions
slipad spets av tungs ten- eller platina
tråd vars spets bildar kontakt endast i en 

n Rf' 
JUO 

l o 

I00 

50 

,,<}: 

" 

/ 
V 

Q5 / ~ 
V 

, 1 

'\ -
1\ 

I I 

J-t+
I 

. 
J 

1\ ~C±1 
1'(-". 

' ''l~ "" . ~ 

1\ 1"-;... 
1 1 

50 40 30 20 10 _ o+ 10 20 v 
Fig. 2. Resistanskarakteristiken för två typiska 
halvledardioder lN54 och lN34 av amerikansk 
tillverkning. 

10 +- f--l"""""S!'7f---I- -+ -! 
-40' 

10 IOOm A 
-J 

Fig. 3. Temperaturens inverkan på en germa· 
niumdiods V-l-kurva. 
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mycket liten punkt på plattan. Tråden 
motsvarar anoden, kristallplattau kato
den i en rÖrdiod. 

Alla moderna radiokomponenter ten
derar att bli mindre och mindre. Knap
past någon annan radiodetalj kan dock 
uppvisa en så markerad »miniatyrise
ring» som halvledardioden, om man 

j ämför den med den rördiod, som den 
skall ersätta. Exempel härpå ges i vin
j ettbilden, som åskådliggör hur små 
moderna halvledardioder i själva verket 
ar. 

ELEKTRISKA DATA 

Det finns flera både amerikanska och 
europeiska tillverkare av halvledardio
der, och en mängd olika typer har sett 
dagens ljus. I tab. l ges en sammanställ
ning av viktigare data för germanium-

Fig. 4·. Rördioder (l. v.) och halv
ledardioder (l. h.) i två typiska lik
riktarkopplingar. 

dioder, som är - eller kan beräknas bli 
- tillgängliga på den svenska markna
den. En del special typer, som ännu inte 
finns att tillgå i Sverige, har inte uppta
gits i tabellen. 

Synnerligen viktigt för en halvledar
diod är, att den - även om den tål myc
ket kortvariga överbelastningar - an
vändes inom angivna gränser för spän
ningar och strömmar. Normalt räknar 
man att dess livstid reduceras kraftigt, 
om den under längre tid utsätts för över
belastning. Om däremot dioden valts så, 
att den är rikligt dimensionerad för sitt 
ändamål, kan man i allmänhet påräkna 
en livslängd av ca 10000 timmar eller 
mera. 

I tab. l ges följande data 
Backspänning : De värden, som ges i 

tab. l, avser den maximala spänning i 



TaL. L (forts.). 

lN60 lN35' lN402 l N422 	
Sylvania 1 
Philips 

Fabrikat
CG 8-C BritIsh Thomson-Houston 
------~~~--------------~~--~G~8~A"--~G~8MB~1~-r 1 --~G~~~--~G~9~A~1----------------~G~e-n- ct~r~lc----~G~8~C~ e r-a71~E~1~e-G5M G8' 	 J 

25 125 30 75 85 85 125 125 75 7.5 75 120 Backspänning, toppvärde ( V) 

20 50 60 22,5 SO 50 50 50 22,5 22,S 22,5 22,S Max framström, effektivvärde (mA ) 

400 1 000 100 400 400 400 400 100 100 100 100 . Max strömstöt under l sek. (mA) 

100 100 120 120 vid +1 ,5 V (ohm) 1

200 400 67 130 250 250 250 400 

2 0,5 

l 0,2 0,2 0,2 

0,1 

l l 0,06 0,3.3 l 

0,16 

vid +1 V (ohm) 

vid -3 V (Mohm) 

vid · 10 V (Mohm) 
I Resistans 

vid - 30 V (Mohm) 

vid - .50 V (Mohm ) 

vid -75 V (Mobm) 

vid -100 V (Mobm ) 

, 'latchade dubbe ldioder. Vid +1 V avv iker resi, tansen i resp. dioder högst ± 10 0/ 0 inbördes. 

" Diodbrygga, bestående av 4 matchad e dio der. Vid +1,5 V avviker resistansen i resp. dioder högst 

±2,5 O!o inbörde _ 

3 Diodbrygga bestående av 4 matchade diod er. Vid 15 mA {ramström avv iker resistansen resp. 

d iod er högst ± 8 Ofo inbördes, 

• Diodbrygga best ende av 4 matchade dioder. Vid 15 rnA fr amström avviker resis lan,Cll resp. 
dioder högst ±16 010 inbördes. 

spärriktningen, som kan läggas över dio

den utan risk för genomslag_ Om back

spänningen tillåtes öka över detta värde, 

ökar strömmen mycket hastigt, och dio

den kan brinna upp eller rent av explo
de ra. Man bör också observera, att back

spänningen vid normal drift bör ligga 
20--30 % under det angivna maximala 

värdet, om man vill uppnå säker drift 

och lång livslängd. 

Maximal !ramslröm: De värden som 
anges i tab. l för maximal framström av
ser den maximala ström, som kan passe

ra genom dioden i genol11släppsriktning
en, utan att dess karakteristika föränd

ras eller dioden skadas genom överhett

ning. Kraftigare strömmar kan tillåtas 

för kortare tidsmoment, exempelvis en 

kondensators laddningsström vid in
koppling, men dessa strömstötar får inte 
ha längre varaktighet än en sekund och 
får icke överstiga de värden, som anges 

i tabellen för maximal strömstöt under 

sek. 

Resistanskarakte; istik: I tab_ l åter

riktningen (vid +1 V) dels i spärrikt

ningen (olika spänningar från --3 till 

--100 V), vilka värden ge en uppfatt
ning av resistanskarakteristiken i stora 

drag. I fig. 2 visas i diagram resistanska
rakteristiken för två typiska halvledar

dioder av amerikansk tillverkning. 

Shuntkapacitans : Inom många an

vändningsområden, särs-kilt när det gäl
ler ultrahöga frekvenser, är shuntkapa

citansen av mycket stor betydelse. För 

de flesta typer av halvledardioder håller 
sig denna omkring 0,8--1 pF. 

Temperaturberoende: En halvledar

diods data äro starkt beroende av om

givningens temperatur. Allmänt gäller 
att resistansen minskas vid stigande tem

ges resistansvärden dels i genomsläpps-

Fig. .5. Diodbrygga med fyra 
matchade halvledardioder. Fa
brikat: Sylvania. 

Fig. 6. Diodbrygga med fyra 
matchade halvledardioder in 
byggda i ett elektronrörsliknan
de hölje. Fabrikat: General 
Electric. 

Fig. 7. Matchade dubbeldioder, 
an bringade i gemensam fattning. 
Fabrikat Sylvania. 
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Fig. 8. loV-kurva för halvledardioden IN 34 
(Sylvania) . 
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Fig. 9. I-V-kurva för halvledardioden IN 38 
(Sylvania) . 

ter. De äro speciellt avsedda att använ
das som brygg- och ringmodulatorer in
om bärfrekvenstelefoni och som brygg

likriktare. Se tab. l och fig. 5 och 6. 
Till en särskild grupp kan räknas en 

del germanium- och kiseldioder, som 
konstruerats speciellt med tanke på ult
rahöga frekvenser. Tab. l upptar inte 

dylika dioder. 

VILIillN . DIOD SKALL V ÄL,JAS? 

För att kunna välja lämplig typ av diod 
måste man känna till vilken belastnings. 

resistans, man arbetar med i den krets, i 
vilken dioden skall ingå. Allmänt gäller, 
att dioden arbetar effektivast, när man 
får maximal spänning över belastnings. 
resistansen vid ström i genomsläppsrikt
ningen och minimum spänning över be
lastningsresistansen vid ström i spärr
riktningen. Vid höga belastningsresis. 
tanser (storleksordningen 100 kohm och 

mera) är därför en diod med stor resis
tans i spärriktningen lämplig, exempel
vis lN56. Vid belastningsresistanser av 
storleksordningen 10 kohm är däremot 
lN34 att föredra. Jfr tab. l och fig. 2. 

Av fig. 2 framgår att spärresistansen 

endet störst vid låga spänningar. En tem
peraturstegring på 50° C medför sålun
da en tiodubbling av strömmen i spärr
riktningen vid ca l V backspänning. 

MÄRRNL~G OCH POLARITET 

Märkningen av kristalldioder har stan
dardiserats så, att den sida, som är an
slu ten till s j älva kristallplattan (»katod» ) 
märks med en heldragen ring runt kri
stallhöljet; den omärkta sida'n är alltså 
kontaktspetsen (»anod»). I symbolen för 
halvledardioder anges plattan som en 
fylld rektangel och spetsen som en fylld 
pilspets (jfr fig. 4). Schemasymbolens 
pil pekar alltså i diodens genomsläpps
riktning. 

Med hänsyn till användningsområde
na kan man dela in halvledardioderna i 
fyra grupper: 

A. Halvledardioder tör allmänna än

damål: Till denna grupp kan man räkna 
lN34, lN38, lN57, OA50, OA52, OA55, 
OA56, CGI-C, CG4-C, CG5-C, CG6-C, 
CG68, G5, G5C, G5D, G5E och G5M. 
De kan användas som AM-detektorer, 
AKR-likriktare, FM-detektorer och amp
litudbegrlinsare, frekvensdubblare, i gal. 

30 

I N5 7 l N 5{l 
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1- rl 1- r- l-j i;ooU=-I 1),)0 i-

lerspänningslikriktare för låga spänning
ar, i spänningsdubblare, i testkroppar 
för högfrekvens och för andra liknande 
ändamål. 

En del av dessa dioder kunna erhållas 
som matchade par, med samma ström i 
genomsläppsriktningen. Denna match
ning utföres i allmänhet så, att ström
marna skiljer sig högst ± 10 % från 
varandra i resp. enheter. Se tab. l och 
fig.7. 

uppvisar ett maximum för -8 till -10 
V. Detta gäller för de flesta ordinära ty
per av halvledardioder. Vid signallik
riktning bör därför signalspänningens 
toppvärde ligga över 10 V, och finns det 
möjligheter därtill, bör man höja sig
nalspänningen till sådan nivå, att topp
spänningen kommer att ligga vid ca 15 
V, dvs. signalspänningens effektivvärde 
bör ligga vid ca 10 V. En stor del av de 
negativa halvperiodema kommer då att 

Fig. 10. I-V-kurva för halvledardioderna IN 57 
och IN 58. (Sylvania). 

peratur både i spärr- och genomsläpps
riktningarna. Denna ändring varierar 
starkt för olika typer, och dess betydelse 
för en koppling kan oftast först bedömas 
vid mätningar direkt i de uppkopplade 
kretsarna. Ett typiskt exempel på tempe
raturens inflytande på en g rmanium
diods statiska karakteristika visar fig. 3. 
Mätningen har här gj orts inom tempera

turområdet från -40° C till +95° C. 
Som kurvorna visar, är temperaturbero

16:5 

B. Dioder tör televisionsändamål: Hit 
hänföra sig bl.a. lN54, lN56, lN58, 
lN60, OA50 och OA53. De kan exem
pelvis användas som andra detektor i te
levisionsmottagare, som likströmsåter
ställare, amplitudbegränsare i FM-Ij ud
kanalen, i kli'ppsteg, pulsseparatorer, 
synkroniseringskretsar m.m. 

C. Diodbryggor: Dessa bestå av fyra 
germaniumkristaller med matchade ka
rakteristikor, monterade i ett gemensamt 
hölje. Sylvania kallar dem »varistors», 
under det att General Electric använder 
beteckningen »quads» för samma enhe

ligga inom det spänningsområde, där 
backresistansen är högst. 

VARNING FöR öVERBELASTNING 

Halvledardioder äro mycket stabilt ut
förda, men viss försiktighet måste man 
alltid iakttaga, när man använder dem, 
för att förhindra överbelastning med åt
följ ande sönderbränning. Den likriktade 

strömmen får aldrig tillåtas överskrida 
det för den använda typen angivna maxi
malvärdet. Även om en ' diod kan utstå 
mycket höga belastningstoppar för kor-

Forts. på sid. 27. 



FÖR KONSTRUKTÖRER 

Televisionsmottagaren hur den beräk
nas och konstrueras (VII) 

Av civilingenjör Carl Ab-elI 

I detta, a vsnitt av sin artikel
serie behandlar nu förf. bild
lmnalens (letektor och bildfre
kvensförstärlca.ren. Tidigare av
snitt ha varit införda. i nr 11 
12/ 1951 samt i nr l, 2, 3 och 
4/ 1952. 

MF -spänning från MF-förstärkaren 
uppgående till någon volt tillföres bild
kanalens detektor och efter demodule
ring erhålles sedan en sammansatt bild
signal bestående av sj älva bildsignalen, 
släckpulser och synkroniseringspulser. 
Beroende på detektorkopplingen fås 
härvid antingen en puls-positiv eller 
puls-negativ signal. Vid puls-positiv sig
nal ligger synkpulserna mellan ca 75 
och 100 % av maximalnivån, ungefär 
75 % motsvarar svartnivån och O % 
vitnivån hos bilden. Härvid avtar bil
dens ljusstyrka vid stigande (+) spän
ning och bildsignalen är egentligen ne

gativ. 
Då för utstyrning av bildröret erfor

derlig spänning bör vara 30 il 70 V be
roende på använd bildrörtyp måste mel
lan detektorn och bildröret inläggas en 

, bildfrekvens- (BF-) förstärkare med ett 
eller två steg. Denna skilj er sig från en 
vanlig lågfrekvensförstärkare dels ge
nom att likströmskomponenten samt 
låga och mycket höga frekvenser måste 
medtagas och dels genom att fasdistor-

Fig. 50. MF-transformator med inbyggd gerrna
niumdiod (l N 64). 

kop pl in g 

Vm 	 I 

" bffik 

OO fmtJ 

2 v~ 
.r, Vb 

~fmb 

Sammansat t Antal Sammansatt Det ektor

puls - 13 flIn negativ (3) 
m " 

l' 
 Il 

~fmb -V-V _ V--v_ 
4 puls- (o) puls

negativ 2 negativ ~ ,Fig. 51. Detektorkopplingar 
för BF-signalen. 

slOnen måste begränsas. Förstnämnda 
villkor skall uppfyllas för att den upp
tagna bildens konstanta bakgrundsbe
lysning skall återgivas på rätt sätt och 

andra villkoret för att bildpunkterna pi 
bildröret skola återgivas i rätt tidsföljd. 
I varj e förstärkarsteg fasvändes BF
signalen och antalet steg beror av detek
torkopplingen och ingångskopplingen 
till bildröret (katod- eller gallerutstyr
ning) , vilket även åskådliggöres av fig. 
51; kopplingarna enligt alternativ ett 
och tre torde vara vanligast förekom
mande. 

l blockschema fig 52 efterfölj es de
tektorn aven likströmskopplad BF-för
stärkare, som utstyr bildröret via kato
den. l detektorn och BF-stegets kretsar 
har vidare kompensationsspolar inlagts 

för erhållande av j ämn förstärkning upp 
till högsta bildfrekvens fbh (3 il 5 Mp/ s) . 
Slutligen uttages från BF-stegets anod-

Vb 

bildsigno l BF-steg bi ldsi gnal 

~+ 

puls
po si tiv 

(O) 
2 

~+ 

puls
positi v 

I 
(3 ) 

~-

./'.../\.+ 

puls 
po sihv 


'-J'-vf_ 

puls 
negativ 

A./'.. + 

puls
positiv 

Bildrbr
kopp 1',ng 

krets sammansatt förstärkt BF-spänning 
till synkpulsseparatorsteget, där signal
ens bildfrekventa komponenter borttagas 
och sålunda synkpulserna separeras och 
tillföras avlänkningsoscillatorerna. Kon

trastreglering kaH utföras genom reduk
tion av brantheten hos BF-röret eller/ och 
genom ändring av KR-spänningen till 
MF- och HF-rÖren. 

Ett hlockschema aven mera kompli
cerad BF-förstärkare har införts i fig. 
53. Den från detektorröret erhållna 
sammansatta bildsignalen tillföres första 
BF-röret som ingår i ett likströmskopp
lat steg. Vid andra BF-steget borttages 
emellertid likströmskomponenten då 
konventionell kondensatorkoppling mel
lan stegen användes. För att slutligen 

konstanta bakgrundsbelysningen hos 
den upptagna bilden ej skall gå förlorad 
äteri nsättes i !ikströmsåterställarsteget 
likströmskomponenten. Detta är möjligt 
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genom att synkpulserna vid gallret till 
bildröret får t j äna som referensnivå. 

Detektorsteget. 
Detektorstegets uppgift är att ur den till 
steget tillförda mellanfrekventa signalen 
avskilja den påmodulerade sammansat
ta bildsignalen. I princip skiljer sig bild
detektorn e j ifrån i rundradiomottagare 
förekommande detektorer för amplitud
modulerade signaler. Dock skall vid 
bilddetektorn upp till 3 il. 5 Mp/ s <'tter
gi~as, medan från AM-detektorn tonfre

~-, 

De tekto rsteg I. Bi ldfrekvenssteg • :.Bi ldrörsteg 

kvenser upp till blott 5000 a 10000 p/ s 
erhållas. 

N orrnalt användes i bilddetektorste
get en dioddetektor, och denna kan vara 
så kopplad, att en puls-positiv eller puls
negativ sammansatt bildsignal erhålles 
(jfr schemorna i fig. 54). Jämfört med 
en AM-detektor erhållas emellertid .and
ra värden på de ingående komponenter
na, vilket dels beror på den höga mellan
frekvensen (15 il 4,5 Mp/ s) och dels på 
att högsta bildfr~kvensen fbh är 3 il 5 
Mp/ s. Detektorns belastningsmotstånd 

~

Til l sljnkpuls
separatoI-steg 

' 

I I 
Ljusstyrkereg lering~ 

Fig. 52. BIock~cllema för bilddctcktor+lik
slrömskopplat BF.förstärkarsteg. 

Rd blir sålunda någo.t tusental ohm och 
kondensatorn Cd blott .5 il. 10 pF. Hära\' 
fram g· r att diodens anod-katodkapaci
tans Cak ej bör vara större än l il 2 pF 
och att för erhållande av rimlig detek
top erkningsgrad diodens inre resistans 
ej får vara större än något hundratal 

Fig. 53. Blockschema för bilddetektor+2-rörs 
BF-förstärkare. 
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ohm. Fanande bildfrekvensåtergivning 
vid högre frekvenser motverkas vidare 

med kompensationsspolar, exempelvis 
L2 och L I i fig. 54 a och b resp. Härvid 
planeras detektorsteget efter samma rikt. 

linjer som bildfrekvensförstärkaren ; 
principerna för HF-kompensatiomlkopp. 
lingar kommer senare att genomgås. 

Goda resultat erhålles antingen med 

halvledardioder eller med speciella rör
dioder med låg inre resistans. Bland 
lämpliga typer av halvledardioder kan 
omnämn 34, l 60, lNM och 

CK706 samt av rördioder 6 L5. Kur

vor för %6AL5, lN34, och lNM återges 
i fig. SS. Av kurvorna fram går , att halv
ledar dioder äro lämpligast, dels på 
tfrund av lägre inre resistans och dels 
beroende på att krökningen i när heten 
av origo är mycket mindre, slutligen är 
anod-katodkapacitansen lägre (Cak::::::.; l 

pF), och då glödtråd saknas, förenklas 
kopplingen. 

Detektorverkningsgraden är vanligen 

blotl 30 il SO O/C, vilket innebär, att den 
erhållna sammansatta bildsignalspän
ningens amplitud Vb (mätes från puls
toppen till bildsignalens vitnivå) är lika 
stor eller något mindre än den till detek
torsteget tillförda mellanfrekvensspän

ningen Vm. 

I detta sammanhang kan inskjutas, 
att vissa typer halvledardioder vid fabri
kationen slutprovas under liknande ar
betsförhållanden som i en TV.apparat. 
Sålunda provas lN60 (Sylvania) i en 
detektorkrets med belastningsmotstån
det Rd = 4 700 Q och kondensatorn 
Cd = S pF. Till kretsen tillföres 1,8 V 

( Hektivvärde, vm) högfrekvens, 40 
Mp/s, modulerad till 70 % med 400 p/s 
tonfrekvens, varvid från detektorn er
hålles 1,2 V (dubbla toppvärdet) 400 
p/s tonfrekvens. Vid provet har alltså 
tonfrekvens använts i stället för en sam
mansatt bildsignal. 

Vid beräkning av sista lVIF-kretsen 
måste hänsyn tagas till den belastning 
som införes över denna genom detektor
steget. Då detektorns verkningsgrad van· 
ligen är 30 il 50 ra, kan man räkna med 
en belastning över lVIF-kretsen, som är 

ungefär lika med Ra eller något större. 

( ad (ka tOd) (anod) 	 Cad (anod) (kotod) 
"1-1 ~-~-.--..r06 

I~ ell a nfrek ven, 	 Puls-nega tiv Mellonf rekvens Puls -positiv 
sammansatt sommansatT 
blidsignal ~bi l d5iqnol + 

Vb f\JL./\. 
Vb ,_ V --v-v-

Fig. 54. Bilddetektorsteg med dioddetektor för a) puls-negativ och b) puls-positiv bildsignaI. 

Bildfrelivensförstärkaren. 

Den från bild detektorn erhållna sam

mansatta bildsignalen skall för tärkas 
så, att lämplig BF-spänning fö r utstyr
ning av bildröret erhålles. Totala för
stärkningen skall uppgå till 20 il 40 ggr, 

och drivspänningen till bildröret bör a· 

ra 30 il 70 V. Vidare skola bildfrekven
ser från likströmskomponente·n upp till 
3 il 5lVIp/s förstärkas lika, och fasdi stor· 
sionen ,bör slutligen vara låg. 

Närmast skall den enkla typ BF-för· 
stärkare genomgås, som ovan i korthet 
beskrivits i blockschema fig. 52. Endast 
ett steg användes, och förstärkaren är 
likströmskopplad. Ett schema av ett dy
likt BF-steg återfinnes i fig. 57, och olika 
tänkbara kopplingsvarianter på BF-ste. 
gets anodsida återfinnas i hg. 56. 

Tillförd BF-spänning VI förstärkes 
och fasvändes, och ,bildröret tillföres 
spänningen V2' Katoden antages vara 
j ordad; eventuellt inlägges här ett varia
belt motstånd för kontrastregleri ng. I 
senare fallet utlämnas normalt katod
kondensatorn, varigenom återgivningen 
av de lägre frekvenserna ej påverkas. 
Lämplig skärmgallerspänning erhålles 
genom RU1 och Rg2 , och skärmgallret av
kopplas bildfrekvensmässigt till jord 
genom Cg2 • 

I fig. 56 har upptagits ett antal av de 
vanligaste kopplingarna, avsedda att in
läggas på BF-rörets anodsida. I samtliga 
fall är BF-förstärkaren resistanskopp· 
lad, och vid koppling 2-4 har kompen
sationskretsar inlagts för erhållande a v 

likformig förstärkning upp till en viss 
frekvens och för minskning av fasdistor
sionen. 

L Resistanskoppling utan HF-kompen
sation (jig. 56-1). 

id högre frekvenser kommer för tärk· 
ningen att minska på grund av inverkan 
av totala sh untkapacitansen Gt• Denna 
är sammansatt av BF·rÖrets utkapaci. 

tans Cut, bildrörets inkapacitans Gir> och 
läckkapacitansen Cl (ekv. lO i nr 1/ 1952, 
s. 17). Ct kan även vid omsorgsfullt val 
av rör och vid en försiktig ledningsdrag. 
ning knappast reduceras mera än till 15 
il 20 pF. Om Ct= 20 pF blir X ct ::::::.;2 000 
Q vid 4 Mp/ s, varav framgår att Ra 
högst kan få ungefär samma värde, var
för endast högbranta rör med 5=6 OOOa 
12000 fA-A/V kunna ifrågakomma för 
erhållande av rimlig stegförstärkning. 

Sedan Ct uppskattats erhålles Ra ur 
Ra=klXCt (17 a) 

där XCt = 1/2~fbhCt och fbh = BF-för. 
stärkarens högsta frekvens . kl = L 

Vid denna typ av okompenserad för· 
stärkare har vid fblt förstärkningen sj un
kit till 0,7 ggr av högsta värdet. 

12 

10 

O .5 1.5 

Fig. 55. Statiska I-V-kurvor för rördioden 
%6AL.5 samt halvledardioderna lN34 o. lN64. 
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Blid frekvensför
stärkarkappling 

Kompenso 
ri an for 
höga frekv. 

kl k2 k3 k4 

Relativ för
stärkniftvidfrekv. bh 

I 

f--
l~'Ro : 

2 Ct:L 
Ingen I - - - 0.7 

2 
IfoJ3 

Ro ! 
~ LI et' : 

2 6 4 

sh unt I 0,5 - - 1,0 

3 

r: o~3 
Roi' ,I _ 1_ 

:~:CI C2~-
2 - ~---O4 

I Q- j;
L? 

- 93 

.tJR~_:2 . L 

. ~-~ cii ' 
2 - ~ ~ .c4 

serie 1,5 - 0,67 2 1,5 

4 

1 ~3 shunt 
Ra~ \C, cg;_ och 
~ LI " , -~ - serie 

2~ '~4 

1, 8 0,12 0,52 2 1,8 

Fig. 57. Principschema 

likströmskopplat BF·förstär· 

karsteg. Kopplingen 

pkt l, 2, 3 och 4, se 


Fig. 56. Kopplingsvarianter 
för anod kretsen i BF-steg. 
Jfr fig . 57. 

2. Resistanskoppling med shuntkom
pensation (Iig. 56-2) . 
I serie med anodmotståndet Ra inlägges 
en spole Ll så att en hårt dämpad paral
lellresonanskrets LIC/Ra erhålles med 

resonansfrekvensen f2 gånger högsta 

bildfrekvensen IM' Sedan CI uppskattats 

Tab. 12. Dala för olika typer av rör använda 

erhålles Ra ur ekv. (17 .a) varvid kl = l 
och sIutligen 

L
där k2 = O,5. 

Vid ,högsta 

1 =~CIRa2 

frekvensen Ibh 

(17 b) 

erhålles 

fortfarande full förstärkning. 

som BF·förstärkare i televisionsmottagare. 

för 

meDan 
fig 56. Rg21 

3o>----r-.  - 

4 

Bi l dfrekven5 förstärKor5te~ 

3. Resistanskoppling med seriekompen

sation (fig. 56-3) . 

I kretsen har en spole L2 inlagts på så 

dant sätt, att lågpassfilter erhålles. C l 

och C2 består av respektive rörkapaei

tans oeh läckka.pacitans och inbördes 
förhållandet mellan C2/ CI skall vara;::::; 

2 (k4 ). Beroende på rörvalet .användes 
för uppfyllande av önskat kapacitansför

hållande en av de i fig. 56-3 införda 

alternativa kopplingarna. Vidare er· 

hålles 

(17 c) 

Ra ur ekv. (17 a) 

varvid kl = 1,5 

Typbeteckning 6AU6 EF80 6AH6 6AK6 6AQS 12BY7 PL83 6AG7 'h12AU7 

Branthet S ,"A/V 5 200 7200 9 000 2 300 4100 12000 10000 11 000 2200 

U tkapacitans C/l1 pI' 5,0' 3,4 2,0' 4,2' 6,0' 3,0 6,5 7,5 0,32' 

In kapaci tans pF 5,5 7,2 10,0 3,6 7,6 E,! 14,3 13,0 1,6Cin 

Galleranodka pacitans r. ~1I pF 0,0035 0,007 0,030 0,12 0,35 0,055 0,4 0,060 1,5 

Anodström l In \ 10,6 10,0 10,0 15 45 25 36 30 10,5 
Il 

I 
fIS / pY' 1040 2120 4 .:; 00 550 620 '~OOO 1 540 1470 6900Godhets tal G1: r 

rör rör, ca f GR" mA!pF 2,1 2,9 5,0 3,6 7,5 8,.3 5,5 4.0 33 

215 750 500 550 170Godhetstal, ca Gnr f,S/ pF 290 450 600 135 

vid e ;;::;;;7 pF } CI PF 18 16 15 17 19 16 20 20 13
l

1,8 1,5 0,8Godhetstal, ca Gnv rnA/pF 0,6 0,6 0,7 0,9 2,4 1,6 

vid CI~7pF } C,pF 18 16 15 17 19 16 20 20 13 

Anodspänning V V 250 170 300 180 250 250 180 300 
a 

Skärmgallerspä nning; 150 170 150 180 250 150 180 150V~2 V 

Gallerförspänning V;rV -1,0 -2 - 2,0 -9,0 - 125 - 2,1 2,9 -3,0 -8,5 

1 Utan yttre skärm. 2S = ljQ= A/ V. 
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För L 2 erhålles 
L2 =k3CtRa2 (17 c) 

där k3 =0,67 
Full förstärkning erhålles ännu vid 

högsta bildfrekvens IM och BF·förstärk· 
ningen blir 50 % högre än vid .använ
dande av shuntkompensation. 

4. Resistanskoppling med serie- och 

shuntkompensation (Iig. 56-4). 
Något högre förstärkni,ng kan erhållas 

genom en kombination av ovan genom· 
gångna serie- och shuntkompensations
kopplingar. Cl' C2 och Ct definieras på 
samma sätt som vid ovan under 3 ge
nomgången seriekompensationskoppling. 
Då Ct bestämts erhålles 

Ra ur ekv. (17 a) varvid kl = 1,8 
Ll ur ekv. (17 b) vaTvid k2 =0,l2 
L 2 ur ekv. (17 c) varvid k3 =0,52 

Full förstärkning erhålles ännu vid 

högsta bildfrekvens IM och BF·fÖrstärk
ningen blir 80 % högre än vid använ
dande av shuntkompensation. 

Med tanke på svårigheten att exakt 
bestämma shuntkapacitansernas storlek 

bör, om ej lämplig mätutrustning finnes 
till hands och ingående prov kan utfö
ras, de enklare kopplingarna med shunt
eller seriekompensation i första hand 
ifrågakomma. Vid seriekompenserad 
koppling enligt fig. 58--3 bör tillses, att 
egenkapacitansen hos kompensations· 
spolen L2 är låg ~ annars kan ett spärr· 
filter med resonansfrekvens inom BF· 
området erhållas! 

Stegförstärkningen kan på vanligt sätt 
beräknas enligt tidigare angiven formel, 
ekv. (11). Se nr 1/ 1952 s. 17. 

+ 30QV 

Rg22 

Anoas tröm Skärm~o lle r. 
la y ström 92I) 

rn A mA 
Rg21 Rg22Rör sp. Vg2 


V 
 kSG KSl. 

6AC7 77 18 7,7 
(6AH7) 

2,510 

6,4 3,79530 6,46AG7 

6V6 10,7120 132,845(6AQ5) 
(7C5) 

Fig. 58. Schema och arbetc' pänningar för någ
ra olika rör i BF-steg. 

Data för ett antal för BF·förstärkare 
lämpliga rör återfinnes i tab. 12. För· 

utom vanliga uppgifter på branthet, ka
pacitanser och anodström har i avsnitt 
I upptagits godhetstal för rör och BF· 
förstärkare dels ur förstärkningssyn. 
punkt och dels med tanke på den bild· 
frekventa spänning, som kan erhållas 

från steget, sålunda 

GRF=S/ Cal (18) 
där GFR = godhetstal för rör ur förstärk· 

ningssynpunkt, S = branthet i ,uA/ V och 
Cut = utkapacitans i ·pF. 

GRv=Ia/Cut (19) 
där GRV = godhetstal för rör ur utspän· 
ningssynpunkt, I a = anodström i mA och 

Cui = utkapacitans i pF. 
Jämföres de olika rören i tabellen kan 

man konstatera att av pentoderna skulle 
6AH6 och 12BY7 vara bäst ur förstärk· 
ningssynpunkt och 6AQ5 och 12BY7 
vara bäst ur utspänningssynpunkt. Då 

man vid BF·förstärkare även måste räk· 
na med andra kapacitanser i kretsen, 
blir dessa godhetstal relativt illusoriska. 
En bättre bedömning kan erhållas med 
motsvarande godhetstal för hela BF-fÖr. 

stärkarsteget. Härvid kan antas, att in· 
kapacitansen till bildröret är ca 6 pF, att 
vidare Ce ::::.7 ·pF. Utgår man från dessa 
värden får man för de olika rören de 

värden på Ct som införts i tabellen. God· 
hetstalen GlJF och GBV har slutligen be· 
räknats. 

Rör för vilka värdena på GBF och 
GBT' understiger respektive 290 och 0,6 
äro olämpliga för BF·förstärkare med 
endast ett steg (6AK6, 6AQ5 och 
V212AU7). Av tabellen framgår, att 

Skärmgollfr 

o 

l!'2 
V 
35 

§ 15 
~ 
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,L 

/ L 
1/ IIL -

g' 
E tIL 6A C7, (6AH6) 

V~ 5 

~ If oO 

Fig. 59. Utgångsspänningen v
2 

som funktion 
av ingångsspänningen VI för olika rör i kopp. 
ling enligt fig 58. 

6AU6 k';'Jppt klarar erforderlig för· 
stärkning (GB J,' = 290) och knappt läm
na r erforderlig utspänning (GBV = 0,6), 
varför en avancerad kompensationskopp· 
ling av båda dessa orsaker måste använ· 
das. Med stort anodmotstånd Ra följer 
nämligen dels motsvarande stora för· 
stärkning dels stor utgångsspänning. Av 
tabellen framgår vidare, att de högbran. 
ta rören 6AG7, PL83 och 12BY7 äro att 
föredraga. Ofta användes emellertid 
trots detta 6AH6 eller motsvarande äld· 
re rör 6AC7 på grund av mindre anod· 
och skärmgallerströmförbrukning. I av
snitt II av tabellen har anod-, skärmgal
ler· och gallerförspänningar för rören 
angivits. 

Vilka utspänningar, som kunna erhål· 
las med olika rörtyper, visas i fig. 58 
och 59, som återger schema och kurvor 
för tre olika huvudtyper rör. Uppkopp· 
lingen och arbetsspänningarna framgår 
av fig. 58, och i fig. 59 har kurvor över 
erhållen utspänning V2 som funktion av 
tillförd spänning VI per tusen ohm 
anodbelastningsmotstånd införts. Härav 
framgår att för erhållande av ca 30 V 
utspänning anodmotståndet Ra för 
6AH6, 6AG7 och 6V6 respektive bör 
vara minst 3 500, 1500 och l 000 Q. En 
avancerad kompensationskoppling bör 
sålunda tillämpas för 6AH6, enklare 
kopplingar räcker för 6AG7 och 6V6. 

21:5 

B ViV 



Då förf. räknar med, att de flesta ama· 
törer inte själlöst kopierar den anlägg
ning, som beskrivs här utan modifierar 
den efter egna önskemål och resurser, 
kommer beskrivningen att läggas upp så, 
att för varj e enhet genomg, s fö rst förut
sättningarna eller utgångspunkterna för 
konstruktionen. Därefter kommenteras 
principschemat, och slutligen ges några 
konstruktiva synpunkter. Några detalje
rade justeringsföreskrifter kommer inte 
att medtagas, då man väl får förutsätta, 
att den som ger sig på ett sändarbygge 
av det omfång, det här är fråga om, är 
väl förtrogen med de mera rutinmässiga 
förfarandet vid intrimningen aven ama
törradiosändare. 

Framställningen kommer att anknyta 
till de principschernor, som kommer att 
återges i fortsättn ingen för sändarens 
olika steg. Sändarens allmänna uppbygg
nad framgår av fig. 1, som visar sända
rens uppbyggnad i stativ. I denna fig. 

22:5 

Sune Breekström, SM4XL 

150 W amatörradiosändare 

för telegrafi och telefoni 


Denna amatörradiosiindare 
resultatet av åtskilligt experi
menterande på amatörbanden 
- irutehäHer åtskilliga finesser 
av intresse för sända,l·eamatörer, 
som är angelägen att hålla sin 
station på toppen. 

är de olika enheterna i stativet numre 1. Schema för styroscillatorn (jfr fi g. 3 

rade från 1 till 7, varvid siffrorna be· i detta nummer). Styroscillatorn är 

tecknar: en från stativet helt fristående enhet 
1. 	Högspänningstransformator och gal (VFO på fi g. 1). 

lerspänningslikriktare. 2. Schema för den egentliga sändaren 

2. 	~ögspänningslikriktare. med buffert-, dubblar-, driv- och slut

3. 	 Modulator samt lågspänningslikrikta steg samtantennfilter (fig. 5 i detta 

re för lågfrekvensförstegen i denna. nummer). 

4. Lågspänningslikriktare för styr-, buf-	 3. Schema för nycklingssystemet (kom
fert- och dubblarstegen samt man mer i nästa nummer). 
överorganen för krafttillförseln. Spän 4. Schema för modulatorn (kommer i 
ningsstabilisator för VFO :n. nästa nummer). 

5. 	 Buffert- och dubblarenhet. 5. Schema för samtliga strömförsörj
6. Slutsteg. 	 ningsanorclningar för anläggningen 
7. 	 Antennfilter. (kommer i nästa nummer). 

Fig. 2 visar sändarstativets utseende, 
och i vinj ettbilden visas hur sändaren STYROSCILLATORN 

tar sig ut i full aktion. Principschemat Prov ha gjorts med dels vanlig elektron
för hd a sändaren kan tyvärr inte åter koppling (ECO), dels C1app-koppling, 
ges på en figur utan har uppdelats på samt med oscillatorn dels inmonterad i 
olika avsnitt. sändarstativet, dels separat utanför sta

Uppdelningen på olika schemaavsnitt tivet. Stabilast blev Clapp-oscillatorr. 

är gjord på följande sätt: utanför stativet, därnäst bäst ECO utan
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för stativet, därnäst ECO inne istativel 
och sämst Clapp-oscillatorn inne i stati
vet. Clapp-oscillatorn var nämligen myc
ket känslig för vibrationerna från nät
transformatorerna. Då det var enklare 
att skilja oscillatorn från sändaren än att 

uppdela hela sändaren i två enheter, lik
riktare + sändare, bestämdes det, att 
oscillatorn skulle vara en Clapp·oscilla
tor utanför stativet. 

För att Clapp-kopplingen verkligen 
skall kunna ge alla de fördelar den har, 
måste spolens Q vara högt och röret hog 
brant samt den mekaniska stabiliteten 
stor. I denna oscillator är spolen lindad 
på den skärmade typen av _\.111has trim
stomme. Spolen och kretsen bh härige· 
nom praktiskt taget oberoende av vad 
som händer i omgivningen, enär endast 
ytterot svaga fält utstråla från spolen. 
Gallerläckan och därmed sammanhöran
de motstånd äro överdimensionerade till 
2 watt, för att uppvärmning och därmed 
frekvensdrift skola bli myck t små. 50 
pF-kondensatorerna äro inlagda för tem
peraturkompensering. Oscillatorröret är 
det högbranta 6AG7. 

Mellan oscillator och sändarstaliv gå 
dels en lågförlust-högfrekvenskabel för 
överförande av högfrekvens, dels en van
lig skärmad mikrofonkabel för blocke
ring av oscillatorn , dels en dubbelled
ning för glödspänningen och slutligen en 
dubbelledning med anod- och skärmgal-

Feeder 
Fig. 1. Sändarens allmänna upp· 

<S) <S) 


<S) (S) 


I 

byl(,,;nacl. Siffrorna 1-7 hänvi· 

sar till dc olika ~ tativrnheterna, 

7. som närmare beskrivas i texten. 

G. 

vm 

I ..:~~~~::;;;t==+= Tele9rarerjn9~nycklor
Mikrofon 

Fig. 2. Den komplet
ta sändaren. Jfr fig. 1. 

lerspänningarna. Gemensam noll-ledare 
erhålles genom de skärmade kablarnas 
ytterledare, vilka sammankopplats. Det 
är av grundläggande betydelse, att hög
frekvens från sändarens övriga delar 
hindras från att inkomma i oscillatorn. 
TilIedningarna äro därför högfrekvens
avkopplade, och oscillatorboxen måste 
ha direkt förbindning till jordledningen. 

DUBBLARSTEGEN 
Det gällde att från en oscillatorfrekvens 
inom f.d. 1,75 Mp/ s-bandet kunna 
dubbla till alla övriga frekvensband upp 
till 30 Mp/ s men ändå slippa ha en lång 
rad av dubblarsteg. Det fö r ta röret är 
att anse som buffert-steg efter oscill 
torn, men dubbling till 3,5 Mp/s i buf
fertstegets anod krets sker samtidigt, enär 
något menligt inflytande på frekvenssta
biliteten i detta fall ej kunde upptäckas, 
trots att buffertstegets anodkrets av
stämts. Styreffekten från oscillatorn är 
ganska låg. Därför har det hogbranta 
6AG7 valts även här. 

För erhållande av övriga frekvens
band fordras i detta fall tydligen både 
dubblingar, trippling och fyrdubbling. 
Fyrdubblingen var ett stort bekymmer, 
och ett stort antal rörtyper provades, 
men ingen av de vanligare typerna kun
de uppvisa tillräckligt hög branthet och 
tillräckligt gynnsamma drivnings- och 
impedansförhållanden. Men här visade 

sig 6AG7 kU'l1lla lösa problemet! I sche
mat ligger det sistnämnda 6AG7 som 
tripplare och fyrdubblare; dess anod
krets kan avstämmas kontinuerligt från 
tredje övertonen av 3,5 Mp/s, alltså 10,5 
Mp/ s, upp till fjärde övertonen av 3,5 
Mp/ s, alltså 14 Mp/ s. Detta rör måste 
därför arbeta med reducerade data, i 
det att skärmgallermotståndet är stort 
och anodspänningen endast 300 V. Ar
betssättet är klass C utan gallerström 
och med fast gallerferspänning. 

Det andra dubblarröret är i detta fall 
ett 807, då ett sådant fanns tillgängligt 
just då, men troligen skulle ett 6L6 kun
na användas här, ehuru det torde bli 
ganska hårt ansträngt vid dubbling till 
28 Mp/ s. Röret kan genom de vid det 
sista 6AG7 anbragta gangade omkopp
larna bri ngas att arbeta på något av föl 
jande sätt : 

1) 3,5 Mp/ s från buffertsteget för
stärkes »rakt», medan det sista 6AG7 
går i tomgång. 

2) 3,5 Mp/ s på samma sätt, men nu 
dubbling i 807 till 7 Mp/ s. 

3) 14 Mp/ s från det sista 6AG7 för
stärkes »rakt». 

4) 10,5 Mp/ s från diet sista 6AG7 
dubblas till 21 Mp/ s (när detta band 
blir tillåtet!). 

5) 14 Mp/ s från det sista 6AG7 dubb
las till 28 Mp/ s. 

807:s anodkrets har en bandomkopp
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Fig. 3. Principschema för styroscillatorn. Den
na utgör en från stativet skild enhet (VFO i 
fig. 1.) 

lare för omkoppling mellan fem olika 

spolar. Sålunda har medelst omkoppla

ren vid sista 6AG7 jämte anodkretsom

kopplaren vid 807 åstadkommits ett 

bandomkopplingssystem, i vi.lket dock 

aldrig mer än ett enda rör, nämligen det 

sista 6AG7, går i tomgång. Antalet rör, 

som används i övriga fall, kan ej heller 

Fig. 4. Sändarstativet sett bakifrån. Jfr fig 1. 
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anses vara onödigt stort, eftersom man 

även måste ha fullgod isolering mellan 

slutsteg och oscillator och ej blott får 

tänka på styreffekten beträffande anta

let behövliga rör. Liksom det sista 

6AG7 måste på samma sätt även 807 ha 

reducerade spänningar. 

807 får sin skärmgallerspänning över 
nycklingssystemet. 

Sändaren har icke något bredbands

system, enär avstämning utföres i anod

kretsarna och omstämning ofta ej er

fordras vid smärre frekvensändringar. 

Vill man ha bredbandsavstämning, kan 

man efter buffertsteget insätta ett band

filter för 3,5 lVIp-bandet och låta det sista 

6AG7 omkopplas mellan ett bandfilter 

för 10,5 Mp-bandet och ett bandfilter för 

14 Mp-bandet osv. Däremot avråds från 

s.k. »slug-avstämning», enär denna lätt 

+ 3QQ( Il 

Effekten till slutstegets gallersida reg

leras lätt genom sidstämning av 3,5 

Mp/s-anodkretsen vid buffertsteget, om 

man så skulle önska någon gång_ Eljest 

kan fast effekttrimning för varje band 

ske genom att uttagen flyttas på 807:s 
anodspolar. 

807 går, som nämnts, »rakt» på 3,5 

och 14 Mp/ s. På 14 Mp/ s måste det 

neutraliseras genom den i schemat visa

de neutraliseringskondensatom. Anslu

tes denna så, att parasitdämpningsanord

ningen för styrgallret befinner sig mel

lan styrgallret och neutraliseringskon

densatorns anslutningspunkt, såsom vi

sats i schemat, håller sedan neutralise

ringen även på 3,5 Mp/ s. 

Vill man för t.ex. speciell militärtrafik 

använda stationen på frekvenser mellan 

amatörbanden, vilket förekommer för 

+30Q(r)
I 
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Fig. 5. Principschema för den egentliga sändaren. 

släpper igenom obehöriga frekvenser a v 

typen 14+ 1,75 lVIp/ s och 14-1,75 

iVIp/s osv. Försöker man hindra dessa 

att komma med, bli kretsarna ofta för 

smala, så att effekten faller för starkt 

mot bandkanterna. 

Rören äro parasitskyddade enligt 

schemat. Om buffertsteget vill själv

svänga på 3,5 Mp/s, beror detta på obe

hörig kapacitiv koppling utanför röret. 

Ett enkelt sätt att borttaga denna är att 

omkasta tilledarna för spolen eller/och 
kondensatorn i anoclkretseu, då de kapa

citiva läckningarna få sådana riktningar, 

att de ej kunna sätta steget i självs\'äng

ning. 

dem, som ha tillstånd därtill genom mili

tär myndighet, kan man bygga om kret

sarna något. Exempelvis buffertstegets 

anodkrets kan konstrueras så, att den av

stämmes kontinuerligt från oscillatorns 

andra överton på 3,5 Mp/ s upp till os

cillatorns tredje överton på 5,25 NIp/s. 

Motsvarande j usterin o' göres i 807:s 

anod krets, i det att spolarna för 3,5 och 

7 NIp/s kunn a bringas att »överlappa» 

varandra i frekvens. Omkopplaren vid 

det sista 6AG7 har enligt schemat ett 

tredje ,blindläge. Detta användes, när 

oscillatorn skall intonas på önskad fre

kvens, då bärvåg ej bör vara utlagd_ 

Effekten för styrning av slutsteget in



+ 400 

o bblore- och drivsteg 

trimmas genom symmetriskt anbragta 
uttag på 807:s anodspole enligt schemat. 
Emellertid är anordningen lätt att få 
osymmetrisk genom läckkapacitanser 
m.m. Varje spole i bandomkopplaren är 
därför försedd med en trimrner på 40 pF 
mellan gallersida och j ord, med vilken 
trimrner man inställer symmetrisk driv
ning till slutsteget. Det är viktigt för slut

stegets rätta arbetssätt, att symmetritrim

ningen på gallersidan göres omsorgsfullt, 

men den h.an inställas en gång för alla 
och sedan fastlåsas på lämpli o- t sätt. 

SLUTSTEGET 

Här gällde det att åstadkomma mått 

ligt hög effekt med enkla medel och utan 

att använda så höga anodspänningar, att 

konstruktionen bleve alltför dyrbar. Va

let föll slutIi;:-:en på två 807 i mottakt

koppling. Förslegen ha sedan beräknats 
för detta slutsteg. I motsats till 807 :an i 
drivsteget gå slutstegets 807 med fulla 

tabelldata och i klass C. De äro parasit
skyddade och neutraliserade i vanlig 
ordning, och anodkretsen har bandom
koppling genom en spolcentral liknande 
den i sista dubblarsteget använda. St yr

gallerspänningen tillföres genom galler
läckor och drosslar. Anledningen till att 

ej hela gallerförspänningen gjorts fast 
är bl. a., att vid telefonimodulering det 

Modulator 

HF-s~tsteg 

gama vill bli för hög gallerström i de 
negativa moduleringstopparna, om ej 
gallerIäcka användes. 

Såväl i sista dubblarsteget som i slut
steget gäller för övrigt, att nyckelknäp
pama vid telegrafi bli de minsta möjliga, 
om den fasta gallerförspäninngen är så

dan, att en mycket svag anodström kvar
står· teckenmellanrummen, varefter res
terande förspänning alstras av gallerläc
kor och gallerström, när högfrekvens in

kommer. Fasta förspänningen + auto
matiska förspänningen = verkliga för
spänningen. Vid gallerläckoma inlägges 

--------~v~------~ 

Antennniter 

högfrekvensavkoppling till jord, _så att 
samma gallerförspänningskälla kan an
vändas till hela sändaren utan risk för 
störningar mellan de olika stegen. 

I denna sändare äro skärmgallren di
rekt högfrekvensavkopplade. Det äldre 
sättet att förhindra parasitsvängningar 

genom att inskjuta ett litet motstånd 
omedelbart framför skärmgallret har 
nämligen den nackdelen, att skärmgaU
rets skärmade inverkan vid arbetsfre
kvensen starkt försämras. Därför har här 
all parasitdämpning förlagts till anoder

na och styrgallren, så att skärmgallren 

Fig. 6. Slutstegets 
uppbyggnad pli 
chassiet. 
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kunnat högfrekvensavkopplas direkt till 
katoderna eller jord. 

En annan sak, som gäller båda 807· 
stegen,. är, att anodspänningarna tillfö
ras spolarnas mittuttag genom motstånd 

på 100 ohm i stället för den ofta vanliga 
högfrekvensdrosseln där. Vad man efter. 
strävar är ju endast, att i högfrekvens
hänseende isolera plusledningen från 
svängningskretsen. Då emellertid kret
sen enligt schemat på båda ställena har 
mittpunkts-jordning i den kapacitiva 
grenen, måste högfrekvens-spänningen 

ligga mycket nära noll även i den induk
tiva grenens mittpunkt. Högfrekvens
drossel innebär i detta fall större våld 
än nöden kräver, ty 100 ohms resistans 
ger fullt tillräcklig isolering. Den höga 
likspänningen har ju i detta hänseende 
ingenting med högfrekvensspänningen 
att göra. Fördelen med 100-ohms-mot
stånd är dels att en induktans bortfaller, 
varigenom en risk för lågfrekventa pa· 
rasitsvängningar elimineras, dels att 
motståndet i högfrekvenshänseende kom· 
mer att nästan kortsluta eventuella in· 
duktanser i följ ande steg, varigenom yt
terligare en risk för lågfrekventa parasit
svängningar bortfaller. Märk dock, .att 
enligt schemat motståndets märkeffekt 
måste ligga i överkant, delta gäller även 
anodparasitskydden (högfrekvensspän
ningen över UHF-drosslarna är ej för
sumbar på 28 Mp/ s men däremot för
sumbar vid lägre frekvensband ) . 

Slutstegets skärmgaller måste vid tele
foni av flera skäl moduleras jämsides 
med anoden. Av alla metoder, som finnas 
för detta ändamål, har här valts att mata 

skärmgallren i slutsteget över spännings
delare, vilken ligger mellan anodspän
ning och jord och moduleras tillsam
mans med anoderna. Övriga metoder få 
vissa nackdelar: seriernotstånd skulle gi

vit upphov till instabilitet vid teckenmel
lanrum på telegrafi, och införande av 
omkopplingsanordningar för två olika 
vägar för skärmgallerspänningen skulle 

ha blivit nödvändiga; s.k. självmodule
ringsdrossel ger upphov till liknande sa
ker vid teckenbrytningsögonblicken och 
hade därför också fordrat extra omkopp
lare. Den storlek, som modulatorn ändå 

måste ha i detta fall för att passa till sän· 
daren i övrigt, har tillräcklig marginal 
för den extra moduleringseffekt, som 
spänningsdelaren kräver. 

Genom en omkopplare kan skärmgal
lerspänningen ändras mellan två lämp
liga värden enligt schemat. 

Skulle överspänningar upp s ta genom 
att högfrekvensen bortfaller under pågå· 
ende modulering genom något fel, oskad
liggöras dessa överspänningar genom 
del i schemat visade gnistgapet på l mm. 
Motstandet i serie därmed hindrar ett 
eventuellt överslag att verka kortslutan
de på högspänningslikriktaren. 

Det högspänningsförande anodströms
instrumentet är försett med en jordför
bunden metallkåpa. 

ANTENNFILTRET 


Antennfiltret är också försett med band

omkopplare. Då emellertid kopplings

graden mellan slutsteg och antennfilter 
maste ha olika värden för olika band, 
kan ej en spolcentral av samma konstruk
tion som de tidigare nämnda byggas här. 
l stället motsvaras de 5 banden av S helt 
skilda spolenheter, var och en med en 
separat monterad länkspole, vilken in· 
trimmas på platsen genom att de styva 
tilledningstrådarna till länks polen böj as. 
De S spolarna måste monteras på chas
siet i sådana lägen i förhållande till var
andra, att obehöriga induktionsström· 
mar i de ur:kopplade spolarna ej uppstå 
i nämnvärd grad. Detta var ju ej möj
ligt i de tidigare omtalade spolcentraler
na, och i dem måste därför omkopplaren 
vara så anordnad, att den kortsluter de 
för tillfället oanvända spolarna. Vill man 
montera antennfiltret kompakt, kan man 
givetvis använda en liknande omkopp· 

lare även där. 

Länkkopplingen och avstämningsspo . 
len äro mittpunktsj ordade för undvi. 
kande av obehöriga stÖrand.e högfre
kvensutstrålningar. På var och en <IV de 
S spolarna går sålunda en grov jordför
bindning från länkens mittpunkt och 
från avstämningsspolens mittpW1kt och 
till chassiets gemensamma jordpunkt. 
Vid intrimningen av uttagen för matar
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ledningen måste beaktas, att denna skall 
»draga ut» så mycket effekt som möj
ligt ur filterkretsen ; eljest inträffar lätt, 
att all effekten blir värme i filterspolen 
och nästan ingen effekt når antennen_ 
Vid rent resistiv belastning kan man 
trimma på flackast möjliga avstämning 
vid filterkretsens resonans; eljest kan 
man betrakta förhållandet feederström/ 
slutstegets anodström vid resonans, vil
ket förhållande bör vara så stort som 
möjligt vid full belastning_ 

Den angivna filtertypen har föredra
git:; framför CoUins-filter mJl. dylika 
anordningar, emedan störningar i an
gränsande mottagare enligt gj orda erfa
renheter bli minst med den i denna sän
dare valda filte11ypen. 

Såsom framgår av schemat användas 
symmetriskt anordnade kondensatorer 
för att giva symmetri åt den utgaende 
matarledningen. Kondensatorerna s mitt
uttag få här icke användas för j ordning; 
ty när redan spolarna äro mitt jordade, 
kommer en sådan dubbeljordning att 
öka styrkan av sändarens övertoner- 
Samma avstämningskondensator an
vänds för samtliga band, men fö r 3,5 
Mp-handet har dessutom spolen paral 
acl!kopplats med en extra kondensator, i 
schemat märkt »3,5 Mp». Kapacitanser
na få ej vara för låga i vare sig antenn
filtret eller slutstegets anodkrets, ty då 
får sändaren l ör starka övertoner. De få 
ej heller vara för höga, ty då blir den 
cirkulerande högfrekvensströmmen för 
stark med åtfölj ande risk för höga för
luster och distorsion vid telefoni. 

( Forts.) 

Halvledardioder .. . Forts. fr . sid . 16. 

ta ögonblick, är det bättre att göra en 
konstruktion, där man inte behöver ris
kera sådana. 

Ett exempel: I en detektorkoppling, 
sådan som visas i fig. 11 måste värdet av 
kondensatorn C välj as så, att inte ladd
ningsströmmen kan bli så stor, att dio· 
den tar skada. Detta kan inträffa när 
anodspänningen slås på, om motståndet 
R har låg resistans och kondensatorn C 
har hög kapacitans. 

När den likriktande strömmen blir 
högre, växer också backspänningen. 
Härvid börjar spärresistansen så små
ningom minska, och man når så små
mngom en gräns, där halvledardioden 

+ 

LF 


Fig. 11. Halvledn!diod kopplad till MF-steg 
för likriktning av MF-spänningen. 

inte lämpar sig som likriktare. Positiva 
spänningar över 3---4 volt, och ström
mar över 30 mA äro skadliga för de 
känsligare typerna. I allmänhet måste 
man också som nämnts akta sig för höga 
backspä n ningar-

FöRSIKTIGHET VID MONTAGET! 

De kristalltyper, som äro försedda med 
hylsor för insättning ikontaktklämmor, 
bjuder inte på några problem vid mon
taget men vid inlödning aven diod med 
anslutningsändar mellan två punkter, 
måste man särskilt noga se till, att man 
inte monterar ledningarna absolut spän
da, utan med en liten krökning, som kan 
ta upp längdförändringarna vid tempera
turvariationer. 

Även vid själva lödningen bör man 
vara försiktig. Dioden är mycket käns

lig för övertemperatur- Det är särskilt 
lämpligt att använda en lödpistol, efter
som värmen från denna appliceras endast 
ett kort ögonblick. Värmen från en van
lig lödkolv, som hålls lå'ng tid mot till
ledningen, kan fullständigt förstöra en 
halvledardiod. Ett bra sätt att hindra 
lödvärmen att sprida sig till själva kon
taktpunkten i dioden är att gripa om led
ningen med en spetsig plattång mellan 
dioden och lödstället. 

För att komma ifrån !J1yssnämnda ris
ker har vissa fabrikanter ändrat spets
materialet till nickel, som har mångdub
belt större förmåga att hindra lödvär
men från att nå kristallen. Till tilled
ningarna använder man också ibland 
j ärn-kopparlegering i stället för koppar, 
enär j ärnet har mycket lägre värmeled
ningsförmåga. 

I en senare a.rtikel kommer att ge· 
nomgås ett antal kopplingar och 
kret.sar i vilka med fö rdel halvledar 
dioder kan utnyttjas. 

Billig pulsgenerator 
Nedanst· ende diagram visar en enkel katod
kopplad multivibrator, som genom omkopp
ling av kondensatorn C kan få att arbeta inom 
hela frekvensområdet mellan 10 p/ och l 
]Vlp/ s. Utgangsspänningen bestilr av kantvåg, 
som praktiskt taget iir kvadratisk till kurvfor
men. Den negativa halvperioden har visserli

+ 300 V
• 

10M10M 

100 
f', 

+300 v 

2C51 

1-------0 UT 

Fig. 1. Schema för enkel pulsgenerator. Obs. 
Konde nsatorn C saknas i fig. ; den skall läggas 
mellan de båda triodernas katoder. 

gen en viss lutning, men denna saknar prak
tisk betydelse. De två gallerläckorna på 10 
Mohm kan ev. utelämnas, enär läckströmmen 
genom kondensatorer och rö r ger rätt ganer
förspänning. På så sätt blir tidskonstanten 
större , vilket är en fördel vid lägre frekvenser, 
10 p/ s och därunder. 

(Electronics, nr 2/1952) 
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FÖR AMATÖRBYGGARE 

En enkel tongenerator Av C A Hedström 

(Forts. fr. nr 4/ 1952 s. 31.) 

MEKANISK UPPBYGGNAD 

Modellappar,atens uppbyggnad är så en

kel som möjligt. Den har monterats i 
ett hörn aven panel för olika h j älpappa
rater och instrument som författaren 
har på sin arbetsbänk. Genom denna 

placering ökas naturligtvis risken för 
skadliga kopplingar till andra ström· 
kretsar i närheten, men kopplingen tycks 

vara ganska okänslig för dylika kopp 
lingar, och någon som helst extra skärm
ning har ej heller behövt vidtagas. För 
montering av apparaten som en friståen

de enhet kan exempelvis chassiet tillver
kas som antytts i fig. 5 och en panel en

ligt fig. 6, där även de större delarnas 
placering antytts. 

I fig. 7 synes en bild av modellappara. 
ten från panelens baksida. Rören sitta 
monterade på en plåtvinkel överst, 7N~ 
till vänster och ECH 21 till höger. Mitt 
emellan dem står den elektrolytkonden
sator som innehåller C3 och C4• Filterkon
densatorn och lågvoltelektrolyten, ClI> 

äro monterade längst ned, i horisontellt 
läge på en utskjutande flik av den U-for
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miga plåtvinkel som uppbär de båda gan
gade potentiometrarna. Samma plåtvin

kel uppbär även de båda kondensa torern a 
CI och C2 , samt den skruvmejselställda 
förstärkningsregleringen, R!5' Omedel
bart till vänster om potentiometrarna 
synes likriktarröret och nättransforma· 
torn. Likriktarröret utgöres aven EF 
5 ; a som kasserats på grund av avbrott i 
bromsgallertilledningen. Samtliga galler 
ha anslutits till anoden och då strömför
brukningen hos hela apparaten blott 
uppgår till ca 10 mA räcker emissionen 
hos katoden väl till för användning som 
likriktare. Filtreringen av anodspän
ningen för en tongenerator är synnerli 

gen viktig och nätfiltret är också rik
ligt tilltaget. Vid motståndsfiltrering lik
som i detta fall blir spänningsförlusten 
rätt stor, men för att nedbringa brum
pänningen lika mycket med ett drossel· 
kondensatorfilter skulle ha fordra ts en 
drossel med en induktans av 50 henry 
vid 10 mA. Då en dylik ej var tillgäng
lig tillgreps motståndsfiltret. 

Nättransformatorn har tagits ur en 
äldre radioapparat. Dess sekundärlind
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ning ger 250 volt vid 30 mA. Glöd

strömslindningarna voro från början av
sedda för 4-volts rör, men ha omlindats 
till 6,3 volts rör. 

Då apparaten är färdigkopplad kon
trolleras att rätta spänningar finnas 
framme på respektive sockelkontakter 
innan rören insättas. Är så fallet insät
tas rören och nätspänningen tillkopp
las. Med en hörtelefon ansluten till låg
frekvensuttaget varieras så inställningen 
av RI S tills en ton höres i telefonerna. 
Vid vridning av frekvensratten skall nu 
denna ton ändras, så att den blir högre 
vid vridning moturs och lägre vid vrid
ning medurs. Om apparaten skulle bli 

tyst på någon punkt måste armen på 
R15 vridas upp mot den ända som lig
ger närmast ECH 21:s anod. RIS kom
mer att verka som reglering av arbets
läget hos oscillatorn i förhållande till 
svängningsgränsen, och för att få god 
kurvform bör man sträva efter att hålla 
glidkontakten så nära RI5 ;s j ordade än

da som möjligt med bibehållande av 
stabila svängningar över hela frekvens
ornrådet. Injusteringen av svängnings

,.. 
Fig. 6. J\Uttskiss för tongeneratorns panel. In
fälld en skiss över placeringen av de olika en

Fig. 5. Mått· och bockningsskiss för tongeneratorns chas~i. hetema på chassiet. 
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gränsen måste alltså göras så noga som 
möjligt. 

Då efter lyssningsprov inställningen an
ses tillfredsställande kan en växelströms

voltmeter inkopplas över R21 :S båda 
ytterändar och frekvensen varieras från 

lägsta till högsta några gånger medan 
utspänningen iakttages. Om de gangade 
potentiometrarna matchats som ovan 
beskrivits bör utspänningen ej variera 
mera än cirka 50 Q/o över frekvensom· 
rådet. Kraftigare variationer ange, att 
för bibehållande av svängning, förstärk· 
ningsbehovet varierar vid olika frekven· 
ser. Detta medför en starkare övertons
bildning vid de frekvenser utspännning· 
en är störst, och botemedlet mot detta 
är endast att man måste skaffa ett par 
potentiometrar med bättre överensstäm· 
mande motståndskurva. 

Under dessa prov finner man snart 
att då svängning nätt och j ämt inträtt 
apparaten är ganska känslig för snabba 
frekvensändringar. Detta beror på att 
motkopplingslamporna ha en viss vär· 
metröghet och att tidskonstanten hos fil
treringen för regleringsspänningen är 
ganska hög. För i övrigt tillförlitlig 
funktion måste dessa besvärligheter 
dock tillåtas. 

FREKVENSKALffiRERING 

Apparaten är nu färdig så nar som 
på frekvenskalibreringen. Som redan 
nämnts i inledningen är detta nog det 
svåraste problemet. Den enda normal
frekvens som är tillgänglig för hembyg
garen är vanligtvis nätet och författaren 
har även använt det för att kalibrera 
modellapparaten. Man måste emellertid 
vara på det klara med att nätfrekvensen 

ej är exakt 50 p/ s ständigt. Enligt upp' 
gift från Stockholms elverk uppgår den 
största avvikelsen till l % varför teore
tiskt denna noggrannhet borde kunna 
uppnås vid kalibreringen . 

Först måste man emellertid åstadkom
ma något lämpligt medel att framhäva 
nätets övertoner. Författaren har använt 
sig av metoden att magnetiskt mäta 
järnkärnan i en lågfrekvenstransforma
tor med likström och samtidigt ansluta 

Fig. 7. Den fär
diga tongenera
torn, provisoriskt 
hopkopplad på ett 
chassi. 

transformatorn till nätet. Den växel
spänning som då erhålles är rik på 
jämna övertoner och man kan sedan 
ställa in tongeneratorns frekvens på 

nollsvävning med dessa övertoner. Att 
genom lyssning avgöra då nollsvävning 
föreligger är emellertid i det närmaste 
omöjligt över ca 400 p/ s varför ett an· 
nat hjälpmedel måste sökas. 

Det bästa tänkbara är nästan ett ma

giskt öga, vars galler tillföres de båda 
växelspänningarna. Då tongeneratorns 
frekvens börjar närma sig nollsvävning 
med en viss överton kan man iakttaga en 
pulserande intensitetsändring av ljus
sektorerna. Då denna pulsation bragts 
att helt upphöra är frekvenserna lika. 
Hur kalibreringsuppkopplingen tar sig 

Fig. 8. Tongeneratorn 
förses med en lämpli~ 
frekvensskala . 

ut i praktiken framgår ,av fig. 9. Lågfre
kvenstransformatorns omsättni,ngstal är 
ej kritiskt, men man bör undvika att an
vända en utgångstransformator (som är 
dimensionerad för stor likströmsbelast

ning) . Man börj ar med lägsta frekvens 
och går mot högre. Hela tiden måste man 
komma ihåg att räkna vilket ordnings
nummer den överton har, som man ställt 
in nollvängning på. Man får alltså ej 
glömma att räkna med de udda Ö'f'erto
nerna som ej så tydligt märkas, isynner

het på de högre frekvenserna. 

Kalibreringen kan även utföras med 
hjälp aven oscillograf, men då anvis
ningar för tillvägagångssättet vid denna 
kalibreringsmetod tidigare influtit 
POPULÄR RADIO upprepas de ej här. 
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Fig. 9. Principschema över uppkopplingen för kalibrering av tongene
ratom. 

Sedan kalibrerifJ.gen verkställts så 
noggrant man kan, kontrolleras resulta
tet genom att på nytt börj a vid lä<>sta 
frekvens och räkna övertonerna från nä
tet. Det kan nämligen lätt hända att man 
försummat räkna någon överton och 
hela skalan blir då felaktig för frekven
ser högre än den överhoppade kalibre

+120V 

-laDY 

ringspunktens. Stämmer slutligen kali
breringen, renritas skalan på baksidan 
av ett stycke sandpappersslipad celluloid 
som fästes under frekvensratten på 
lämpligt sätt och man har fått ett nytt 
och värdefullt hj älpmedel till sitt för 
fogande. 

Tysk radio- o(~h 


TV -utställning 

blir det under tiden 22- 31 aug. 1952 i Di.issel 

dorL Ev. kommer POPl'LÄR RADIO att an
ordna en studieresa till VästtyskIand, varvid 
även utställningen i Di.isseldorf kommer all 

besökas. 
Enligt en preliminär resplan, som uppgjorto , 

kommer re -an att ske med buss och med start 

från Häl ingborg den 22 aug. I Hamburg kom
mer tel visionsstudios och -sändare att beEes 
liksom elt antal större radioindustrier där. 

Färden går därefter till Diisseldorf, där ut
ställningen - som säkerligen blir utomordent

ligt intressant med hänsyn till de överraskan

de fram steg tyskama gjort både i fråga om 
UKV-ruudradio och television - kommer att 
besökas under ett par dagar. Efter en avstic

kare söderut utefter Rehn-dalen ev. med besök 
på nfl{'; ta KV-rundradiostationer "ker åter
re"an. Fänlen avslutas den 31 aug. i Häl , ing 

borg. 
Priset, som inkluuerar allt utom måltids 

drycker etc., blir 460:-. 
De av POPULÄR RADIO:s läsare som är 

in tre_ erade att m dfölja torde snarast till· 

kriva oss härom. Resan kan komma till stand 
enda t under förutsättning att deltagareantaleI. 

uppgår till minst 30. 

Normer för 
Svenska Elektriska Kommissionen, som ju har 
till uppgift att sköta om standardiseringen av 
elektriskt matedal här i landet, har utarbetat 
och fastställt normer för en del radiodetaljer. 
Det nya normförslaget har utarbetats aven 

kommitte, i vilken finns representerade såväl 
tillverkare som förbrukare - både civila och 
militära - av radiomaterieL Normerna, som 
omfattar ett tjugotal blad, avser rekommenda
tioner för följande slag av detaljer: 

1. 	 Isolerade eller oisolerade stavrnotstånd av 
massa- eller skikttyp, 1/ 2 W, l W och 2 W. 
Rekommendationerna omfattar jämväl färg
kod och toleransvärden, jfr fig. 1. 

2. 	Kontaktdon, innefattande stiftproppar, hyls

proppar, sfiftuttag och hylsuttag av s.k. L
typ och M-typ för oförväxlingsbara stiftkon
takter (antal kontakter från 2 upp till 24). 

3. 	Cylindriska, vaselinimpregnerade pappers
kondensatorer med axiella anslutningstrå
dar, inneslutna i en hylsa av metall (ej kon
densatorer med metalliserat papper). 

4. 	 Oljeimpregnerade papperskondensatorer in
neslutna i låga rektangulära behållare med 
siduttag i form av täta genomföringar. 

5. 	 Rörhällare för 7- och 9-stifts (noval) minia
tyrrör. 
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radiodetal jer 
6. 	 Bakelitomprei'sadc glimmerkondensatorer 

med för:'-ilvTat glimmer. 
7. 	 Bakelitompressade glimmerkondensatorer 

med lösa folier. 
8. 	 Keramiska rörkond ensa torer av mottagare· 

typ, dels sådana utförda i stca titmaterial 
och med positiv temperaturkoefficient, dels 
sådana utförda i rutilmaterial och med ne
gativ temperaturkoefficient. 

9. Kris tallhällare av tv lls tifttyp. 
Normerna, som kostar 30 öre pr textsida, 

kan rekvireras från Sveriges Standardiserings

kommission, Box 16323, Stockholm 16. 

NORMER SOM KOMMER 
Bland de ytterligare tele- och radiotekniska 
normer, som inom kort kommer att fastställas 
av SEK och utges, kan omnämnas följande: 

Teletekniska symboler 
Televisionsteknisk nomenklatur 
Normer för ljudförstärkare 
Normer för grammofoninspelning m. 78 r / m 
Nomenklatur för UKV och mikrovågsteknik 

Standard för vågledare 
Grundläggande begrepp, definitioner och 
mätmetoder för radiomottagare och radio

sändare 

Normer för anslutningsdon och centralradio

anläggningar 
Intresserade kan i förväg abonnera på ovan

nämnda normer, varvid hänvändelse göres till 

Sveriges Standardiseringskommission, adress 

se ovan. 

Fig. 1. Färgkod enligt SEK. 

Färg Siffra Multipl. Tolerans 

Svart 
Brun 
Röd 

o 
l 
2 

l 
10 

100 

Orange 
Gul 
Grön 

3 
4 
5 

1000 
10000 

100000 

Blå 
Violett 
Grå 

6 
7 
8 

1000000 

Vit 
Guld 
Silver 

9 
± 5 % 

±10 % 

Ingen färg ±20 % 
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"Rothmanmodulation" 


QST jan. 1952 beskrives en intressant mo

dulatorkoppling. Det är en variant av skärm

gallermodulering med »Clamping-rön>, som 

ger skydd åt slu tröret i sändaren på ett en 

kelt sätt. Principen fram går av schemat i fig . 

l. Styrgallret i ~ändarens slutsteg är kopplat 

normal t. HF uttages via spolen L
j 

och likrik

tas i röret Vl' samt tillföres skärmgallrN i 

slutslege t. -är slutsteget ej får drivspänning, 

blir tydligen skärmgallerspänningen noll, och 

anodströmmen kan ej förstöra röre t. 

Parallellt med skärmgallret ligger ännu ett 

rör, V2, vars anodspänning tydligen är den

samma som skärmgallerspänningen. Röret har 

en gallerläcka, som vid telegrafi kort sl utes 

med omkastaren. Vid telefoni kortslutes i stäl

let röret s katodmotstiind, och gallcrläckan och 

den därmed parallellkopplade kondensatorn 

C l kommer alt träda i funktion. De första pe

rioderna av I:1gfrekvensen kommer att likrik

tas av V 2:s galler-katodsträcka och ladda upp 

CJ' så alt LF-spänningen ej kommer alt de· 

formeras. Skärmgallerspänningen kommer 

dcsmtom att variera i takt med lågfrekvensen, 

~ 
In 

vilket medför att den utgående högfrekvensen 

blir modulerad. 

Den effektförlust som matning av skärm· 

gallret på detta sätt medför är obetydlig 

(högst ca 10 0J0) . Den enda justering som 

måste göras är, att kopplingen mellan L1 och 

anod tankens spole mlb te justeras så, att 

skärmgallerspänningen blir drygt hälften av 

den för telegrafi rekomlllenderade. Anslut en 

likspänningsvoltmeter mellan skärmgaller och 

jord och öka kopplingen tills önskad spänning 

erhålles. 

I stället för L kan man även ta ut högfre
l 

kI'ensen med ett ullag på anod tankens spole. 

Kopplingen blir då den som antydes i fig. 2. 

Modulationssystemet ge r samtidigt en auto

matisk variation av bärvå~samplituden, alltså 

ett enkelt säll att få kontrollerad bärv gsmo

dulation! 

Fig. l. Rothmanmodulatorn. Komponenter : 
R = l kohm, R = 10 kohm, R3 = 3 Mohm, 

C
l 2 


j 
=O,5 ,uF, 100 V; V

1 
= Yz 6AS7G, V2= lj~ 


6AS7G. 

Fig. 2. Kopplingsspolen kan er
sättas med ett uttag på tankspo
len. C2=SOO pF, HFD = 2,S ,uH. 

Vårn lä_are lir välkomna med bidra. 
nnder denna rubrik: knel'll(o kOPl'lln.or 
och miHmetoder, lätt111verkade detaljer, 
enklll och effektiva hjälpmedel för Ber
vice och fel.ÖI<Ding etc. Varje Infört bl
d rRK honorera.s m~ed kr . 6:-. 

UPP;UÄTNING A V TR,\DDIMIETER 

Om man vill mäta diametern på koppartråd 
eller dylikt mcn ej har något mikrometermått , 
gd r det betydligt bätLre, om man lindar 10 

IllIhlllll llll lll l' llII' 
O 1 2 

varv av tråden på en blyerts eller en rund pin
ne oeh sedan mäter bredden på lindningen 
med ett eentimetermått. Centimeter på måttet 
blir då millimeter tråddi-ameter. 

Orfagnus Jonsson, Norsjö.} 

HÄLLARE FÖR SLADDAR OCH 
RABLAR 

Borra i ett plåtstycke upp ett antal h'1l.l med en 
diameter, motsvarand e diametern på de sladdar 
och kablar, vilka skola förvara. Klipp sedan 
upp skåror, vilkas hredd överensstämmer med 
hålens diameter, så att plåtbiten fä r un gefär 

~.."",,,, 
-K!iPpes boM:L::1 

Kablar med kolldkon ra f;t , r Sloadof med eller rbrhollare 
bonon~OI1m~w-

samma utseende som l fig. Borra sedan upp 
hål för fäst skruvarna. Vik sedan plåten efter 
de streckade linjerna, så att den får samma 
profil som i Hg. Användningen av hållaren 

framgår utan vidare av "kissen. 
(Bengt Lundin) 

SHUNTAR I STICKKONTAKTER 

Om man till ett instrument vill slippa bygga in 
shuntarna i apparaten oeh samtidigt kunna 
undvara omkopplare och spara panelutrymme, 
går det bra att bygga in shuntarna i vanliga 

nätstickkontakter, som anslutas till två banan
hylsor. För isolation kan man gj uta paraffin 
stickkontakten. 

( Sit ) 
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AMERIKANSKA MOTTAGARE 

i toppklass ... 
NATIONAL COMP. 
Mod. HRO-50 T-l_ 
Frekwnsomräde: 50-430 kp/s, 480 kp/ s 

- 35 rop/s medelst utbytbara spol
satser. 

Ul:t>ffekt: 8 watt c1istorsioosfritt ± 2 db 
50--15000 p/ s. 

Kiinslighct: 1 mil<royolt för 6 db signal! 
brus. 

Selektivitet: Variabel från 8 kp/s
1200 p/ s vid 40 db. 
Kalibreriog: Direkt frekvensavliisning.

Pris 2.600: 

Mod. NC-125_ 
Frekvensorurådc: 560 l;p/ s---{l5 mp/ s. 

Inb yggd Select-O-Ject. 

Amatör- och ruodradiobaod tydligt


markerade pii skulan. 
KäoRlig-het: 3 milo'ovolt för 10 db 

signal/brus pii 10 m. bandet. 
S-meter. Pris 995: 

Mod. SW-54. 

Frek'i"eosområde : 540 kp/s--30 mp/ s. 

IoLJyggd högtalare.
Aamatör - och rundradiobaod tydligt

markerade på skalao . 
Pris 37ö:

HALLICRAFTERS 
Mod. SX-71. 
li'rekvensomruc1e: AM: 538 kp/s-35 

mp/ s, 4(i-56 rup/s. 
11 rör. 
Hög känslighet, selektivitet o~h stabI

litet: dubbel superheterodyo 1- iob. 
smalbands-F~f. 

För 115 volt växelström. 
Pris 1.300:

Mod, S-76_ 
Frekven oomrul1c : 540 kp/ s- 1600 kp/ s 

1,72- 32 rup/s på 4 band. 

10 rör. 

Dubbel superhcteroc1yn. 

~ ('l(~ kti\"itct: Ste g-vis v~lrhbpl (:) Sitt? :::d 


::;00 p/ s ~ kph vid O db, 5-20 kp/B
vid 60 llb. 

S-mete r, även kalibre rad utgå o g s8piln
oing. 

För 115 volt vUx<'lström. 
Pris 1.105: 

COLLINS 
Mod. 75A-2_ 
Frckvcnsomrll.dc: f;p eclellt koos t r uerad 

för biista InoUag ning' på amatöl'ban
dcu 160, 80, 40, 30, ~5, 11 och 10 m. 

Dubbel superheterodyn. 
Högt lIriven öe lektlvitet, fenomenal 

s tabilitet, nogg rannhet i kalibrerin
gen och högsta känslighe t äro fram
trädande egeuslmper. 

15 mioiatyrrör samt IIkriktarl'ör. 
Stubil oscillator med permeabilitets 
aV$tämd Z-rörs koppliog. 

Prls 2.800:

Samtliga ovanstående apparater i loger lör omgående leverans.. 

Begär specialbroschyr. 

Generalagent: JOHAN LAGERCRANTZ 

Värta\'ägen 57, Stockholm - Tel. 613308, 617128, 610891 


\. 
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Under rubriken nadioindustrlns ny.. 
heter införes UI)pglfter från tillverka.re 
och imJ)ortörcr om nyheter. som av 
företagen int.roduceras I>å marknaden. 

SELEKTIV FöRSTÄRKARE 

En selektiv för,tärkare av ny typ demonstrera

des nyligen av Plessey Co Ltd, Ilford, England, 

på en utställning. Förstärkaren ger fullt utslag 

för en ingångsspänning på 1,6 flV inom fre

kvensbandet 300--6000 p/s antingen med se

lektiv avstämning med en selektivitet av 6 dB 

dämpning för flO % ändring i frekvens eller 

med bredbandig frekven skurva. Bruset över

stiger icke 3 Q/o av fullt utslag vid maximal 

känslighet. Ingångsimpedansen uppgår till ca 

5000 ohm. 

AVLÄNRNINGSSPOLARFöR 
BILDRöR 

Plessey Co Ltd, Ilford, England, har nyligen 

introducerat en del nya televisionskomponen

ter, bl.a. tVII nya typer av avlänkningsenheter 

fö.... bildrör. Avlänkningsenheterna är utförda 

med det nya kärnmaterialet »caslam», som 

möjliggör robust uppbyggnad och hög avlänk

ningskänslighet med avlänkningsvinklar från 

55° upp till 75°. Fig. visar de två olika kärn

typer, som ingår i avlänkningsenheterna. 

En högspänningsenhet, likaledes med kärna 

aveaslam, tillverkas nu av Plessey. Dessa en

,,~------------------------------
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En Rifa-nyhet 


ger extra 

hjälp i 
•servlce

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

Nu räcker Rifa 

är god ekonomi. 

Begär de praktiska 

Rifaförpacknin

garna och Ni har 

alltid god översikt 

och kontroll över 

Ert kondensator

lager. 

en hjälpande hand till Er 
som vill ha ordning och reda i kondensator
hyllan och som vet att ra tionell förpackning 

Askförpackade elektrolyter 

- ekonomiska elektrolyter 

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

. 
AB RI FA, NORRBYVÄGE N 30, ULVSU N DA - TELEFON 262610 • ETT LM ERI eSSON -FÖRETAG 
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heter, vars konstruktion iute nämnvärt avviker 
från den traditionella, visas i fig. De är ay·· 
sedda för högspänning upp till 14- k och är 
försedda med inbyggt likriktarrör. 

IWNDENSATORER FÖR UKV 

AN TEX, A nglo Netherla"ds Techni~al Ex· 
ch ange Ltd i London har sänt en bros hyr iiamt 
e tt par prover på kondensatorer för KV från 
]ay Developments, West Bromwich i England. 
Dessa kondensatorer, som är försilvrade kera · 
miska kondensatorer, tillverkas i kapacitans
värden från 0,47 pF-3 000 pF, ariJ.et5spänning 
500 V, isolationsresistans 10000 Molun och 
förlustfaktorn=O,OOl för små kapacitansYär
den, 0,023 för större. Dimensionerna är ex

tremt små. Kapacitansmärkningen är utförJ 

med siffror, ej färg koJ. Kondensatorer leven' · 

ras med kapacitanstoleranserna ±2 % , ±5 % 

eller ±10 % . 

Sunllna [öretag levere.rar också kopplin c • · 

kondensatore.r, som samtidigt fun gerar som ge· 
nomföring genom chassiet. Kapacitansvärden 
l 000 eII r 2000 pF. Lika"a tillverkas en av· 

kopplingskond ensator, som samtidigt kan fun· 
gera som fa stsältningsanordning för lödöron 
för andra jordbindningar. Se fig. 

VARIABLA DÄl\'lPSATSER 
Firma Elekroni/; kontroll, Bromma, har fört 

marknaden yariabla dämpsatser av L- och T-
typ, huvudsakligen avsedda som volymkontrol
ler i högtalarkretsar. Genom dämpsatserna er· 
hålles alltid korrekt anpassningsimpedaus mot 
slutröret i samtliga lägen hos dämpsatsen, var
igenom distorsionen i slutsteget kan hållas vid 
låg nivå. Sän,kilt i de fall mau aTbetar med 
flera högLalun', som ska II regleras oberoende 
av va randra , är dylika dämpsatser uppenbar· 
ligen av stort värde. Dämpsatserna tiLlve rkas 
normalt fö r anpassningsimpedanserna 2,5 , 5, 
200, 3 500 och 7000 ohm och för en effekt av 
max ca 5 watt . Volymregleringen sker i tio 
steg om 0,5 Neper (ea 4,3 dB). Maximala 
dämpningen är 4 ' eper (ca 35 dB) . I e tt av 
"tegen är högtalaren helt bortkopplad och 

Radiolexikon del 12 och 13 
\ 

(de två sista delarna) 


Del 12 (sid. 641-715) omfattar 
uppslagsord S-Teleteknik 

Bland de mera utförligt behand
lade uppslagsorden märkas: 

S-märkning, S·meter, Selektivi
tet, Sldktlikrikture, Smalbands 
Fi\f, Spegelinterferens, Spiin
ningsfördubbIing, Spökbild, Sta
biliserade anodspänningsaggre
gat, Stl'örnförträngning, Ståen
devågfijrh1i.llande, Störningar, 
Störningsskydd, Superregenera 
tiv mottagare, Symboler (7 si
dor) , Symboliska metoden, Synk
pnlsseparatol', Synksignal, Sän
darantenner. 

Beställ nu! 

nu 
Del 13 (sid. 717-786) omfattar 
uppslagsord Television-Över
styrning 

Bland de mera utförligt behand
lade uppslagsorden märkas: 

Television (5 sidor), Televi
Sionsmottagare, T emperaturko
efficient, Termokors, 'l'lievenins 
teorem, Tonkorrektion, Torr
elektl'olytkondensator, Transfor
mator (4 sidor) , Transistor 
Tria ngel-s t järntransformation, 
'.rriod, 'l'l'ådradio, Trådspela re 
( il sidor) , Ultrakorta va gor, 
'Ctglugstransfol'mator, U ts tyr
ningsindikator, Vifleoförs tUrku
re, Vi'tgledure, Yagi-antelln, Ater
koppling, överhörningsl_urva. 

utkomna! 

--------.

I BESTÄLL:\'IKGSKUPQNG I 
: THl p ...• p I 

...... .... . . ........ . .......... . . ... . . bokhandel 


I eller direkt till Nordisk Rotogra\.yr, I 
JP os tbox 3221, Stockholm 3. I 
I Undertecknad bcställer hä rmed I 
I ... ... ex e. Radiole xikon del 12 il 2 : 50. I 
I ...... ex. Radiolexikon del 13 il 2: 30. I 
I r\amn ....... . . . . . .... ... .... .. .......... .. ........ I 
l Adress . . .... .. . . ....... . ...... ...... .. .. ........ I 
lL!,<>s~r~ ;.;.;.;.: ...;.;.;.;.; ...;.;.;.;.; ...;.;.;.;... :..:..:.:.;,..~ 

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

http:Rotogra\.yr


Leverans från lager: 
RCA mottagarrör 

OA4G GY3GT GD8G GSR7 12SL70'1' 
OC3/ VR 105 3Y4G 6FS G'1'8 12S:-I7G'j' 
OD3/ VR 150 GA7 WOG 6U5 12SQ7GT 
OY4G GA8G'1' GH6 6U7G 12Z3 
OZ4 GAB4 M5 6V6GT BJ7 
1A:l 6AB5/ 6X,j 6J;)GT 6W..GT 11lJ6 
1AGG'j' 6AB7 6.TG ax.. 19'1'8 
1A7G'1' 6AC7 6H 6X3G'l' ~LGG'l' 
1AC5 6AD7G GJ7G 7A4 25Z5 
1AD5 6AG5 6J8G 7A5 25Z6G 
1C5G'l' 6AQ6 6KGGT 711.0 30 
1E7G GAK5 6K7 7B4 33 
lE8 GAK6 OK7GT 7CÖ 35~\.5 
1L4 6AL5 6L6G 7C6 3GB5 

Rörprovare 
Windsor Mod. 45 B 

1LA4 MQ5 61,7 7J7 35C5 
1 LAO 6AR5 ON7G'1' ,Q7 35Y4 
1LC5 GASG 6Q7G'j' 7S7 35Z3 
1LC6 6ATG GR7 7Y! 35UGT 
1LD5 6AUO OS.. 7U 35Z5GT 
1LNG 6AVO 6S7 12AL5 42 
1N5GT 6AX5GT 6S8GT 12ATG 43 
1R5 6B4G OSA7 12AT7 45Z3 
lSG 6B6G GSA7GT 12AUG 47 
184 6B7 OSB7Y 12..17 50B5 
1'1' .. OB8 OSC7 l~AVG 50C5 
1'1'6 GB8G 6SF5 12AW6 50L6GT 
1U4 OBAO 6SF7 12AX7 70L7GT 
1U5 GBEO GSG7 12BAG 77 
IV 6BFO OSH7 12BA7 78 
1X2A OBH6 osn 12BES 80 
2X2A 6BJ6 6SK7 12J7GT 83 
3Q4 BBNG OSK7G'l' , 20.7G1.' 83V 
3S4 GC4 OSL7G'l' 12SA7 ll7L7/ lU7GT 
3V.,! eC6 6SN7GT 12SC7 117N7G'1' 
~U4G OC B6 OSQ7 12SF7 117P7G'1' 
5X4G OD6 GSQ7GT 12S.T7 

RCA special rör 
1P29 12SX7GT 826 OM 3557 
1PH 12SY7 837 :)55 ,)581 
2BP1 2()AG 86()A 950 5582 
2C21 26A7GT S72A 991 5583 
2C22 20CG SH IGlO ;'618• 	 Provar amerikamka och europeiska (ink!. engelska) 2C43 26D G 88{ 1621 5696 
2D21 559 1G22885 5763 
3AP1A 029 917 1G23 5823 
3B25 673 920 1629 

mottagarrörtyper med avseende på brantheten 

• Glödspänningar från l) till 117 V 	 5879 
,!B26/2000 802 921 1631 5890 
GCPIA 805 922 1633 8003 

• 	 Stort och tydligt visarinstrument med belyst skala ~,CP7A 807 OU 105,! 8005 
5UP1 808 1945028 8008 
6AS7G 810 029 1946 8020• 21 rörhällare inklud. de senaste typerna 
6C24 8llA 930 1947 9001 
12K8Y 814 g31A 1949 9003 • Med rörprovaren följ er rörtabeller för mätning av mer 12L8GT 815 93-, 5.527 9004 
12SW7 935 ;;;;51än 3 000 olika rörtyper 	 810 9006 

• 	 Följ ande prov kunna utföras: TRIOTRON mottagarrör 
Branthet i 2 områden: 0-3 mA/ V och 0-15 mA/V AB 2 DAP 41 Eec 91 El ,3N UEL ~l 

ABL 1 DA~' 01 EC],' l EL 11 u crr 4 
Katodisolation upp till 10 MQ vid varm glödtråd AE' 3 D F 22 Eea 4 EL 12 CH 11 

AF' 7 D P 91 Eca 11 EL 41 ' CH 21Kortslutning mellan elektroder 	 AK 2 DK 21 E El :l1 EL 42 l,;CH 42 
AL 4 DE: 91 ECH 42 EL 81 UF 9lödtrådsbrott 
AZ l DL 21 E C L 11 EM l l::r 21 

Vakuum AZ 4 DL 4l EDD 11 EM 4 DF 41 
AZ 11 DL 92 EF o EM 34 UF 42 

Emission i dioder och likriktarrör AZ 12 DLL 21 EP Il BZ 2 D M ·f 
AZ 41 1M 50 F;],' 11 r,;z 40 U YlN 

• Nätspänningar: 200-250 eller 105- 125 volt, 50 p/ s 	 C S EAl" ' ,2 EF 12 ]DZ 41 U Y 11 
C 10 B B 4 E l" 22 G 160/1805 U Y 21 
'F :~ EP, 91 h1<' 40 UAl" 42 l] Y 41 • Robust, p ressad stålkåpa, med panel i 2 färger CY l E BCll E F 4l U B e 41 DY 42 


Vikt: 8 kg. Dimensioner: 43 X 35X20 cm (:Y 2 EBF 11 E FM U D BF 11 

DAC 21 EBL 21 E K 2 B L 1 

Pris IU'. 475: Begär våra nya prislistor. 
.Mätinstrumen lavd. Tel. 21 6290 	 El k tronrörsavd. Tel. 216292I 

EI.EKTRDNIKBOI.AGET AB 

Kungsgatan 34, Stockholm C 
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EIA:s RADIOHANDBOK 

8:de omarbetade upplagan 

vill lära er förstå mottagarens 

funktion och hjälpa er att snabbt 

laga småfel. Vi har även med

tagit en del hjälptabeller och 

grafiska beräkningsmetoder. 

Pris 4:50 

* 
Elektronröret och dess verknings
sätt 

Radiotelefoni 
Några rubriktips: Television 

Självinduktionsspolar i\1ii tinstrumell t 

Kondens:1 torer Störningar och störning~8kydd 

Kristalldetektorer Kopplingsföreskrifter 

Kan beställas från närmaste bokhandel eller 
direkt från EJA Radio, Hudiksvallsgatan 6, 

11111111111111111111111111111111111111111111/11Stockholm. 

Utställningar: EIA
Stockholm Drottniugga tan 85, telefon 210424, 210428 


. Götehorg Kyrkogatan 41 138920, 138930 
 rllllll~' 11111I111111 
Malmö Rundel_ga tan 12 27767, 177 25 

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

dämpsatserna verkar enbart som belastnings
resistans i ett annat läge ligger högtalaren di
rekt till förstärkaren. 

KERAMISK PERMAJSENTMAGNET 

Permanentmagnet av keramiskt material har 
utvecklats av Philips Research Laboratories i 
Holland. Den porslinsliknande produkten in
nehåller barium. Däremot ingen kobolt eller 

nickel. 

BOKRECENSIONER 

BRANS, P H: Rör Vad e Mecum, 
9:e upplagan, Antwerpen 1952, 

415 s. 

Den förbistring i fråga om rörtyper som , vi 
har all dras med i Europa med hundratals, ja 
tusentals olika rörtyper och varianter av rör
type r har gjort ett uppslagsverk av typen 
BRAN:s Rör Vade Mecum oumbärligt för tek 
niker och servicemän, som har att laborera 
med 01 ika rörtyper som ersätt ning för förbruka
de, sväranskaff bara rör. Den 9: e upplagan av 

••
RATTA DELAR till 

••
RATTA PRISER 

AMERIKANSKA RADIORöR ReA, Brimar, General Electric m. fl. 
EUROPEISKA RADIORöR Piliilips, Telefunken, Triotron, Tungsram, Valvo. 
ELEKTROLYTKONDENSATORER Plessey, Dubilier, Rifa, Philips. 
POTENTIOMETRAR Morga'nite, Philips, Vitrohm. 
SKALLAMPOR Philips, Luma, Splendor. 
KABEL för högtalare, antenn- och radioservice. 
HöGTALARE Philips, Sinus. 

Dessutom: Antenntillbehör, batterier, bilradiotillbehör, glimmerkondensatorer, motstånd, mikrofon- och andra 
kontakter, rörkondensatorer, strömbrytare, säkringar, verktyg. Originaldelar till Philips och Aga. 

Begär vår lista med brutto- och nettopriser_ 

Prislistan är samtidigt lagerlista. Ni kan således räkna med att vad Ni beställer efter listan i regel finns i lager 
och kan levereras omgående. 

Prislista sändes endast till registrerade firmor i branschen. 

Ni tjänar på aH köpa från en grossist som levererar snabbt och har största möjliga sortering. 

FIRMA ERIK WALLBERG 
Rodaglgatan 25, STOCKHOLM - Tel. 3f Sf 33, 3f 8f 24 

\~__________________________________________________________________________________________________. J 
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handboken, denna gäng försedd med företal 
och bruksanvisning på 8 olika språk, även 
svenska, har nu uppdelats så, att föreliggande RÖRVOLTMETER 
volym enbart omfa ttar ca 2 000 mottagare· och Clippard typ 406 
sändarerör. En viss förenkling av bokens upp· 
ställning har genomförts för att nedbringa om· Denna nya rörvoltmeter är ett 

synnerligen prisvärt instrumentfånget och ett antal mycket gamla rör har helt för dagligt bruk i teletelmiiiku 
slopats liksom rör för enbart militärt bruk, laboratorier, provrum och ser
som kommer i bokens 10:e upplaga. Denna viceverl{städer. 
senare upplaga beräknas utkomma 1953 och Lägsta mätomrlldet är 0-1 V 
kommer att omfatta huvudsakligen specialrör, och frekvensområdet är 80 p/s 
kri , talldioder, ·trioder m.m. -100 Mp/s. 

Genom en ny bryggliknande 
INGEN]ORSHANDBOKEN del 3a, koppling erhålles hög stabilitet 

och stor noggrannhet. Nätspiinredigerad av C A Strömberg, 1064 ningsvariationer kompenseras 
sid. , 1500 fig., Nordisk Rotogravyr , automatiskt. 

Stockholm 1951. Pris 55: - kr. 
 Mätområden : 

Den av alla fackmän med största intresse emot· LiJ{spällning: 0-1, 0--8, 0-10, 
sedda teletekniska specialdelen av »Ingenjörs· 0-30, 0--100, O--:~OO, 0--1000 V. 
handboken» föreligger nu i en diger volym på Växelspänning : 0-1, 0- 3, 0- 10, 
över tusentalet sidor. Att i detalj granska bo· 0--80, 0--100, 0--300.0-1000 V. 

ken låter sig ej göra. Det må räcka med en all· 
män översikt av innehållet. Framställningen 
delas i tvenne huvuddelar. Den första och störs· 
ta behandlar på mer än tre fjärdedelar av bo· 
kens sidantal teletekniken och dess skilda pro· 
blem, medan den andra huvuddelen mera all· 
mänt behandlar elektrotekniken med betoning 
på för teletekniken betydelsefulla avsnitt. Någ· 
ra av de viktigaste kapitlen i den förra avdel· 
ningen är: Teleteknisk teori, Teletekniska mät· 

\ 

Begär offert och 

Motstånd: 0--1000 megohm (i 7 

områden) . 

Decibelskala : -20 till +11 dB. 


närmare upplysningar från 

Ingenjörsfirman INTRAM Å.-B. 
Stopvägen 22 - BROMMA - Tel. 263530 

BIRD ELECTRONIC CORP. 

DIREKT-VISANDE RF WATTMETER 


30-500 Mpjs 
(till 1000 på begäran) 

LEVERERAS MED ETT, TVÅ 

ELLER TRE MÄTOMRÅDEN : 

. 
FRAN 0-0,5 W 

TILL 0-5 kW 

51,S OHM 

LÄTT TRANSPORTABEL 

NOGGRANN - ROBUST 

DESSA INSTRUMENT ANVÄNDAS NU ALLMÄNT 

I VÅRT LAND. BIRD TILLVERKAR ÄVEN KOAXIAL

OMKOPPLARE OCH BELASTNINGSMOTSTÅND. 

MODELL 612 

0-20 och 0-80 W, 30-500 Mpjs 


MEASUREMENTS tA::\ CORPORATION 
BOONTON \..!..) NlW HRSEY 

g..-:.:r 
... 	-..- • • 

•• oi;!O 
Ovan avbildade Standard Signalgenerator modell 80 
frekvensomräde 2--400 Mp/s, noggrannhet O5 0/o finne~ 
i ett hundratnI exemplar på alla välutrustad~ elektronik
laboratorier i vårt land. Bland MEASUREMENTS övriga 
normalinstrument märkas: 

• 	 SIGNALGENERATORER för andra frekvenser mel· 
lan 20 p/s-1 000 Mp/s. 

• 	 PULSGENERATOR för 60--100 000 p/s, pulsbredd 
O,~O ,usekund. 

• 	 REKTANGELVAGGENERATOR modell 71. 

• 	 GRID·DIP METER »Megacycle Meter» 2,2-400 Mp/s. 

• 	 RöRVOLTMETRAR. 

• 	 STöRNINGS· och FÄLTSTYRKEMETER, m. m. 

UTFÖRLIGA KATALOGER PÅ BEGÄRAN 

GENERALAGENT ER I K FER N ER, POSTFACK, STOCKHOLM 32, TEL. 198949 
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TELEFUNKEN

RÖR 


för radio och television 
o 00 

SVENSKA AB TRADLOS TELEGRAFI 
Tel. 232005 STOCKHOLM 32 232005 

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

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


@) 

Dag- och aftonskola. Ing enjörs -, ve rkll1ii s tare- och förmanse"amc n. 

Te. leteknik med ratllo- oc h r adar tek nik. ~In"klnteknik med '- 'rk ti t n c1ste kni k . 

Låga lenwdskos tnuucr : 100 kr. läg re pr Ill ~ n. än i Stockholm o. Gö teborg. 

Moderna kursplan r. H östterminen börjar 1 sept. Studiehandbok s Undes
K I p:l bcgä l·un . Angiv bel" praktll" å lder Dl. w . Åberopa de nna tldning.
Kli 

~Iurmä8t"rell'atan 9 A - KöPIXG - T el. 11310. 
INGVAR LrLLIEROTlI. Civilingenjör. Itektor. 

,~------------------------------------------------------------------------/ 
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ningar, Telefoni, Telesignalteknik, Elektronik, 
Förstärkare, Mikrovågsteknik, Radiosändare, 
Antenner, Vågutbredning samt Radiomotta· 
gare. Den andra avdelningens viktigaste kapi
tel är Teknisk elektricitetslära och Elektrisk 
mätteknik. 

De olika författarna ha i stort sett fått fria 
händer vid behandlingen av sina respektive 
ämnesområden, medan redaktionen uppenbar
ligen nöjt sig med att söka åstadkomma enhet· 
lighet i fräga om använda måttsystem (Giorgi) 
och beteckningar (i stort sett TNC). Detta för
h/illande medför bJ.a., att vissa detaljer blivit 
behandlade på flera ställen. Så behandlas Lex. 
bru .~et i rör och mottagare av ej mindre än fyra 
författare. Visserligen kan detta synas vara 
sJöseri med utrymme, men de speciella syn
punkter resp. författare lägger på problem som 
»dubbelbehancllats» på detta sätt bidrar å and
ra sidan till att problemet blir allsidigt belyst. 

En annan konsekvens al' författarnas frihet 
att lägga upp behandlingen av sina al'snitt är 
att stora delar av verket ej får karaktär av 
handbok utan snarast av lärobok. Ur en syn
punkt är detta enligt anmälarens mening knap
past någon nackdel - snarare tvärt om - men 
clet kan på detta sätt bli ganska tidsödande att 
få en kortfattad översikt över saker, som med 
fördel kunde behandlas Lex. i form av ett be
räkningsschema. Man kan ocbå i vi~sa avsnitt 
efteilysa enhetlighet i schema teckningar och 
figurutformning. 

Utan t,'ekan måste tillkomsten av detta vär
defulla arbete hälsas med den största tillfreds
ställelse. Icke blott högskolebildade ingenjörer 
utan över huvud alla som ha med beräkning 
och planläggning av tele teknisk apparatur att 
göra bör ha behållning av studium av detta 
arbete, som med fördel även kan användas al' 
studerande vid tekniska läroanstalter för att få 
teletekniken belyst på ett från lärogången a,·
vikancle men dock för egna studier lämpat sätL 

(COH) 

BOK REVYN 
TECKENFöRKLARINGAR OCH LÅNE

VILLKOR. 


Teckenförklaringar, se POPULÄR RADIO nr 

8, 1950, >t. 255 . 

Ifö r tekniska bibliotekens länevilJkor m. m. 

se POPULÄR RADIO nr 9, 1950, s. 302--304, 

306 och 308. 


23!J 
}-'or~grml, S K H, Perer~, O F: Yertlcal re· 
cordfug' of raln by radar. Göteborg 1951. 8 :0 , 
10 s. (lteports from the ' R esearch laborator)' 
of c lec trouics. 20.) (Clllllwers t e knisha hiig
.kolll. Handlingar. 107. - Avd . Eleldrotekllik. 
2a.). Guwpert. 2: GO kr. 

CTHB QC (Br.) KTHB Illa Ö-2140 

Hogarth, C A: 1.'he \"~l1'iatioIl with val10ur 
pre~:-;lI re of the el ectrical properti e of l,~ l ec
tro n k .emi-coll cl u cto r s. Diss. University of 

London 1948. 129 S. , mas ldnskr. 

F ör lJlI,Itote k o c h r e produktion m. LO. se IlO 

tis 130, juui 1051, s. 26. 


2.\1 
,Johns on, J C: Application of Gciger-~Iiiller 
('() unte l'S and electron multipli~l' tu h C.Sl to 
mea~ul'cm~nt of high tempflratures. Dis s . 
TJuive rs ity of ~Iichignnr ' .\.011 A l'bol' 1950. 
lOG s.. , lua~kinskr. 
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~------------------~\ 

O SCILLOMETER 
EN KOMPLETT SERVICEVERKSTAD 

ETT INSTRUMENT. SE BESKRIV

NING I POPULÄR RADIO 

NR 4/1952, SID. 32. 

GENERALAGENT: 

ELEKTRON IKKON TROLL 

AR KITEKTV ÄG EN 52 


BROMMA 


TEL, STOCKHOLM 262 224 


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

SamlILanfatt ning i Mi cl'o [il1lL uhstl'act s , v ol. 

11, 1951, n I' 2, s, 3D3-3()·J, ( til lg:inglig hos 

+K'l'IlB If Ö-S'W) r eL ). 

HcprocIui<tion i s m,1b iifhCiJ IIL av hela di s s . 

ka n köpas föl' l: 33 ~. Föl' l e\'cl' a ntö l' 111. m . 

:-:;e noti s on, f ebr . ) \)31, s . 32. Bete cknin g: 

Publicati on 110. 2+14. 


'!. I ·~ 

Jortlan, :u: C : F. lcct rollla .~·ne lic wa\'es nu d 
radiating ~ys tem 8 . 'Xew YOl'!{ . Lontlon 1950. 
X:0. 710 s . \ P r N11 iec -Hnll el cc t. ricul e n g in C'f' l' 
in.~' se ri p:~.) P l'e ntiee·Hall, 10: GO , tt1xl I'fl. 

7: 75 ~ ; ron~table) 82 ~ h . (j d . 

er illll e h ~ llct: Fllntlamenlcnl s v f plec tl'Ollln ;!, ll (, 

ti c (~u.4"i n eering . E lf'r tru static<t . 1'110 Rr l'flll,\' 

JHUgUl'UC fiC ltl. l\Iaxwe ll ': pC! u a1 io u s . E l(!c tL'o 

mag uetic \Y !l\'es. P oyntiu g "ec:tor 0,11(1 r.h0 

fJow of powcr. Gllidcd W::I.\"es . 'l 'J'(lT!:-;lIl ls s iOIl 

li neR. ' Vavc guh1es . Radiution. IlllI)c danc(\. 

D il' E:-c Uonal c 1J :1l'ae tpr istic ~ of antC'llnas.. Jm 

!)(.'dillWf' clWl'ac t e risti cs of n11 tpnllal;. ..\ n te n !lit 

111'3cticc und d e~ i gu. SCl'ondal'S SOlll'C..'C :; and 

apPl' r ure of a n tc nnllS. G rou nd ,,-ave prO[l u 

g'ation, Rky WH\'e propaga tion , Appe lld iC'p s. 

L bt of ,ymbols . Index . 

Alllll:ild i: EH{'c t l' on ic e n c:- in cc rin g' j sept. 1051, 

~ . J(j5 , 1 s I).; .J uurna l or thc Ii' runklin illsti 

t uLI\ april 10;')1, s. 481, l/~ s, ; "' il'd ~ :; ~ (;!ng\ 

n" " ,·, sept. 1901, s, 28n, 2/ 3 "I' . 


e THB TIC (;\1 15/ 11 19.:;1) 

Z·IOj 
Kerkhoi, :E', 'Verner, ,Y: Fel'Il :-;c IH' ll. II~ill
fUhrullg" in die phy sika li :-:;c h e n UII(l t ec lini
~ch Il Grundlugen der I'I ~ l"n s(~htc(' hniJ\: noter 
wcitg- elle nder Berlicksichtig uo g tl(~ l' Schal
tungen . Eindhove n 105l. 8 :0, 406 S., 370 tex tilt. , 
30 pI. (P hili ps' t echnisc he Bibliothe k.) Philip,' 
Gloeilnmpenfabl'ieken . I nb . 34 kr, 
Författarlla : L eiter d es 1,'t"r ns e hlaborato riulll S 
U Cl' Philips \\,el'ke, Eindhoye n. 
1],. innch i't llet: All;:emeine tibCl'Ric ht. Die ph)' 
, ikali..c hen Grundlage n Ch ',· El~ktl'o ncn al>tu 
f.O t llng. Aufnahme- und Wied ergabpl'ö h rcn. Das 
Obertrag'e n lio d Tl'ennen der Signale. Dl'zf' lI
;;ung und An't\~enulln;r e lc ktri sche l' l{:ip p
~c lnv ingnllg-cn. D el' Ab lcn J( g(~n eratol'. D as 
E l' Zell .~en drr EDdanodcn~panD ung" (jj r die 
B ilclr ii hre. Bl'e itballdvc l' "till'kel' . Die UliN 
tl'aglln g:~ If'Hllng ode r u ns Ra b el. Antenn01l . 
Die llil<1z11sammenstellung, Fa l'bfel' ll ,e he n, 

\ 

TH E TELEGIUPH 

CONDENSER 

LONDON W3 

RADIO 

TEL EVISIO N 

S.~NDAREANL~\.GGN. 

LYSRÖRSANLÄGGN. 

NEONANLÄGGN. 

BLIXT AGGR EGAT 

STÖRNINGSSKYDD 

TÄNDNING etc. T 

Pappers

Glimmer

Keramiska

Elektrolyt

Plast-

Generalagenter: 

FORSLID &. Co AB 
Torsgatan 48 - Stockholm 


Tel. 32924·5, 33754-5 

\~_________________./ 


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

RADIOMATERIEL 

JIott.agarc R1155 ... 319: 50 

Tuni ng units Tt;7l3, Hl'8!3, or ig. skick 24: 

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

Scotch tape, 1200" plas t ... 39: - 

Likriktare. 800 Y, 200 mA. 129: -

OJjelwndensatorer 

RF a Illvcreme ter, 2", O--i) .8., termokors 11: 50 

Amperemeter, 25 A , 2%" , mjukjtirn .. .............. .. 17 : 5U 

Testinstrument, O-Fh V, 0--:: V. O--GO mA, 0-

5000 ohm, instrumentet inbyggt i k!l pa, 2%" 

ins trument 16: 50 

Keramiska kondensatorer, 60 p I<' .. 3: 50 

REALISATION! 

AN/APA-l 

r WALKIE-TALIUE WS-38, pris komplett med 'I, 
alla tillbehör, originallådor 135:-

~____________________________________J 

REALISATION! 

AN / APA-J.. Obs. KOMPLETT, ej »oemonterad». 

Utförsä ljningen fort.sätter nnder maj. Prisli!'ltol' ön'r ul. el. en del nyin kom 
m E'1l materill l, !""m r ealiSerili<. ön'l'siindas på bpgiiran. 

V IDEOPRODUI(TER 

Box 25066 Göteborg 25 

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

39::; 



-

Telefon 

SNABBA BRUMFRIA 

RELÄER 

med metall kontakter eller Hg-vippor 

och maximalt 8 växlingar_ 

Andra specialiteter: 

Potentiometrar, omkopplare, 
strömbrytare_ 

försäljare 210808 
Drottninggatan 19 • STOCKHOLM 1 

Ensam· A B I M P U L S 

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

INBI 'NDN 'INCiSPÄRMAR 
till POPULÄR RADIO 1951 

Pris kr 3:25 

o o

BUNDNA ARGANGAR 195 1 
Pris kr 16:

kan levereras omgående 


P O P U L ÄR R A D I O: s exp_ 


Box 3221 Stockholm 3 


\ 

40:5 


Pernschempriinger. - Anhang: Feruseh-Fach
anstlrUcl<e. 'l'alJ c ll e. Litel'aturverzeiehnis . 
Stichwörtcr. K'tHB Ce-2386 (lI! 5/12 1951) 

244 
Pannett, W E : Radio Installations. Their 
des ign and mointenanee. London 1951. 8 :0, 
·IM s" 24l ill. Cbapman & Hall. Inb. 45 sh. 
Ur innehil lIet: The s!tc. Installation layout. 
l'ower SlIp[,ly and distribution. S\\"ltchboards 
Hnd cabllng·. Vuivcti and tbelr power suppIles. 
AC "cctilicr_ and smaothiug fil ters. Ampli
fie rs and oscillatol'~. 'I'ransmittcrs. l{eying' 

ga nd ulOIlulatiug ~y~tem'$. Vah e caoling sy· 

,te lll', Controi aUll protec tl\'e equipment, 

Radio frcqu cll cy transmission liues. Line 

te l'llIill :J tiull und ~\Vitching, Communicution 

l'e( 'e h ·c r:-;. 'l'li e l'udio {'ontroI centre. Statio n 

maint'm:mce and testing. Appendix. Index. 

Ul' förord e t : "In this book the approach has 

hee n 1113d~ I' ro111 the point of d ew of tlte 

lIra c tbjing engineel' ... ,~llICh of the work is 

t he l' L',jul t of ex pc rieuce aCQuire<l in th e 

s,c r\'ice ol :\Jarconi's wireless telegraph co. 

lt d ..." 

l; ppta g'(:n i Aslia uook-li s t ö'f'er rekommcn~ 


ckr ",l (' lI gelsksp r å kig' litte ratur och förd till 

g rupp b. 

Anlll: illI i: WiI'e le~s engineer, sept, 1051, s. 

~8!l-:2GO, 7/8 "p. 


24J; 
8flffor<l , E L Jr: Modd contro I br l'adio. 
N~\\" ork 1%1. S :0, 112 s. (Gernsbllck Hb
~" ry. 4a.) H"clcraCt. 1: - $. 
Ur iune h illlet: B ,,,;ic coucepts. Codlng and 
code!'::.;, rl\ran ~ ll1i ~ sion s ystems. R eceivers . De
cu(l e r s. Pow0t' c o u trol circuits . Servomotors. 
l-tec irer con'::itr!l etion. Tran :-; ruit tel' construc
tiUB. Const rll ction of coder" and decoders. 
COlll]l lctc con tro! systems. Hints and adjust
UH'utS. 
Anl1llild i: QS'l', maj 1951, s. 138, 1/2 sp. 

246 
Semi-conducti.ng nlute rials . Procccding-s of n 
couferc' IlCc Jwld at the Uuiversity of lteadin;; 
linde r the auspieN' of the Internatl011111 union 
uf pure aud applied puysics in coopcration 
witb the Roya.l society. London 1951. ;lo :0, 
281 s., 180 ill . Butterworth, 40 sh, 
Titlar pit och kortfattade kommentarer tUl 
de Yi1<tigaste föreuragen finnes i Gezelius, R: 
Halvlcclarkonferense ll i Reading, England, 
10--17 juli 19JO; [Stockholm 1950], 4 :0, 11 s., 
dupli e . ; "" n()t1~ 153, aug. 1951, s, 26. Utöver 
i notis 153 nilmnda föredrag kan antecknl1s: 
N uc!eun -bomba rdcd "emi-conductors. Elec tron 
tnI!" auu e lccl rou conduction in Irrndiated 
alkali halide crystals. lIIotlon of e lec trol1s 
and hales in ;;ilver chioride. Some propertlcs 
of mixati lanthanum and strontium 111an
!',"ani te;;. Elcctrical and opticaI propertle, of 
"inc ox lU c. Elcctrkal eonductivit.y of very 
thin rne tallic films evaporated in high 
,"aCIlUln. 
Upptag'en i ,,"lib book-list över rekomlllen
derad eng'dskspr:1kig litteratur och furu till 
g rupp c. 

C'tHB QC K'l'HB C-317 
247 

SonnelIbel'!;, G J: Hadar and electl'onic Bavi
gat ion. London 19:;1. 8 :0, 272 S., 190 ill. 
Newn"s. 31 sh. {j d. 
Ur innehållet: General intro duction. The 
Decca system. The Loran system. Jo;eho 
saunders. Radar . 
Ur fö rlagets komnl e ntar: "Emphasis has bee n 
lll lleed on tho;;" factors of operat.ion and 
interprctation which are of practical lise ant! 
importance to the navigator ; sllfi'icient theory 
Is included , ho\Yever, In the general lntro
tluctory ciIap ter and throughout the descrip
tions of the systerns , for a c lenr lInderstauding 
of their basie principics." 

C'l'HB VK (lII 15/10 1951) 
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Thomas, H A: 'l'hcory nnd des ign of vulv<l 
o<cillators for radio and othe t' frequcneie", 
2 ed. l'ev. London 1951. 8 :0, 317 S., 157 ill., 
172 r eL (Sel'ies of monographs on eiectri cal 
eng ineering. 7.) Chapma.n 8:; Hall. Inb. 36 s h. 

l' innch llllet: Kap. 1--H: Types of LC ascii 
lator~ . Cun dition::3 fo l' Inaiutnjning oscillation 
in Le oscl llators . Amplituue and wave-fo l'm 
of o s ,~ illat () ry CUlTent and effi cipncy of LC 
o,cilla t ol's . E' rc'lll ency of LC oscillatol's. F're
flu enzy stll biliwti on of LC oscillators. - Kap , 
7-- 11: RC oscillators. Crystai oscillators. 

ltm-high frcqucncy oscillators. Velocity
mo()ulatcd oscillators. Mag ndron oscillators. 
- BilJliography . Index:. 
(1 ed., 19;39, 270 s " 103 III., 83 ref., vars inne
h å ll ert ',1' "is~ oma.l'lJetning o('It om~ruppering 
i huvudt:;uk torde lllotsVill':l kap. 1- 6 i hlir 
o van upptag'na 2 uppl. : CTHB TE: KTHR 

Ce,-273 

http:Semi-conducti.ng


240 
'l' lIbe labor a tory manual. l Cambri,l g-e, ::lIRS". ) 
lD~1. 4 :0 , n8 S., ringbok. (Mll ssacllll se tts iu 
s til:nte of t ecb nolog'y. Hesearch laboratory or 
('!cclroni cR.) 
l" r illucb ll lld: Chemiea l procedurc • . Elect l'n
Vlatin"'. Hyllrog'f' l1 hrazing a n d heat t reating-, 
'1'nue Iahol'utol' Y pl'ocetlul" f':-;, :\1ate rials. Ap 
}1 l:ll<1 ix. Ilulex . 

~50 
'Valchc l',. T : Dll ~ 'j.' roc kenglPi chrichte r- Vi e 1
f achlll ess '·" ri it. \\·knW~II. 8 :0, 1M S. , :)7 iII. 
~p[' ill ge l'. lir. , inl> . 5J Ö. o..;' ,'h. 
1"iil' nlirllll.ll'C 1"1lJp g iftcr o m inne hallr't, m. Ill. 
>e no tis 201, Il OV, l!/~l, " 43 . 
.AllI1lli ld :i"'t ll i D ull c tln (les S~hw fJiz:er i 8 cl l e n 
ele ktr o Lec lm l sc lu?' Jl Ve r e in s. nr ii, 1U51, s. I Dl , 
;1/8 "p ., oc h :Weklro techn il: Ulul . 1a,ch ill cn
u all , 1;' fe !J r. liJ~ l, s. $7, 12/ 3 ' D. 

C'l'HB TE: C~I 15/ G 10.,1 ) 

551 
" ' i t m cr. J( ;1 : Stlld i pll U1J(' 1' llauur :-iyslpUlc 
u d t lI"roqll c Ilzmt) un! u lio Tl . jjUl' ich 1050. ":0, 
11', ". (Di ss . '1'. R . ) (:\li t t!'ll ullg'c n all s <l em 
l " . titul ( ii I' H o hf l' e'lU cnMecb llik :Ht der 
l :TR 13 .) 
1; 1' innelt ll llel: Billle!tll n .l;' . - T heorctischc 
G I' lIndlag f' tl d er P' ~ [ -Hnd a r tf' ch!1ik : P l' l nzipi 
e lIt: .lr h t..'i l~wf' i se . G~:JlaI H· t"(l lJ u t('r~ u c l.1ll n g· L1 el' 
"~ irk u n g- ~w'el '0 . Stö l'efl ll e :r: rrekte llIlll A b
lliHSlna ssn a lllHCJl . Y c-rglck li VOIl Jtn p u l s - UHU 
l'::\[ ~ na~ l nr~~stP lll e u. } ;in n<:lI eft H.o <1ar
~ .y .ste lll m it P r equcJlzlllod lll lltio n: ] ! ö g li cll 
k Pi t c.m und Un..! nze n (lP l' lJ l ~hcr i,c: l~ n 1I.l(· t h OU Qn. 
D ie 1. 11 'o r p. ti se h lll ill h n a le BR lldhrf\ jl e eJ U I!."i 
Halbll'cIllpfii ug c l' s f Lir Ei nzclzic lme:-;su n g. Ncw:" s 
S.r~U·U l mit s fn ll s -t'önll lg cl' I o tl l1 ln tlon lUHl 
FrcqlH'l.1 zh u hmete l' . N p. ucs tt lJcr la g er u ug'!j~j" 
~ tf'lll llull V!'r q lJ L'llzh u 1u nete r. - R x peri mc. n
lelle -n tc r sll c lt u n ge.n : Die Ve l' Sueluillppara tu r. 
gr~ch ni ~~e un d F oI g(U·u n .;.rcu. - Z uttam men
fa s s u ng'. - Li tcratut'ver".cic h nis+ I nhnltsyp l'
oze ichni s . 
CTfIB TE: (Bl'.) K 'l'HB "f-Piss. E 'X R Ziil'iclt 

Sil LI3 0~1.3 

~52 

Yf).~e, ,J: L es h y pcrfr e quenccs. Tllues et up
pal'!~ il s de J.l.l e S l1l' C , ap plications alls. t~ l e
c 0 l111l1unlcation~ e t au radat'. Paris 1951. 4 :0, 
;:l17 e. (Collec t ion tcchni 'luc du C. N. E . '1.' . 
[ l'<' lltre nat iona l <l 'Hndes dcs l (:I ~communi
cations]) . (Mini ~ tere ue , pos tes , t 6IeJ;l'apbe. 
l't t.eU~phoneR. SN+,' ice de dO Cllm en t u t ion intf'r
luini s t Cl'iell e Ull C. N. E. 'l' .) Ey rolles. 1 fJ80 
1'1'. f rs . 
FÖl'fa t tar en: In.o;e nieur u es P . '1.'. 'l'. 
rr inuehftl1e t: Les baset) theol'iqul:' :} . La triode 
e n ondes ultl' u-c ourt"es. 'l'uhe oR(Oill atc lll' :\ 
g-r iIle po~ itive. Les tubcs il. 111 0d ul ntion de 
"Ilesse. Le magnHron . T llbe a mplificatcnr il 
onue progLoesl3h:-e. L es mesul'(' :-;: e ll onll cs u lt ra 
eanrtes. ApplicatiQll des on(lc. ul t t'a- condes 
aux te ll!communicatinns: L p, "cab1es Hert 
zh'ns". D e tec tion le lectromagnHique. - 'l'able 
t1es IDatieres . 

KTRB Ce-2389 (~r 3/1219;;1) 

253 
.\rlnstrong, A C: l.'rouble-fr0e television . 
LOlltlon 1D51. 8 :0, 112 R. Fouli s. (l sh. 
l,; l' illne h:1IId: An int roduction. Televis ion 
today. F irst t.h ing~ fir st, When uuyinp; . 
B ners' g' ulde. Di Bc us8lng aerla ls. Tbe flr s t 
prog;l'UTllIll e . 'l' l1uing s implif.i e d. 'l'h iug-s Ulat 
happen. In a n ew pie toriai wo rld. For the 
IHf.luirin~ mind. H.istorica l no te. Unfallliliul" 
t c rm~, u g l oss ary. 

Ll'l'TERAT fm PÅ NOltDlSKA SPRÅI;:: 
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Uadio, rada r, t~ lcvision, ]ju (H ~knik. He(l. 
O Norell, Stockholm 19~1. 8:0, 902 s. (Blektl'''
tc ltui s k handbok . (3 ol1larb. upp1.] 5.) . N atur 
oc h kultnr. Klotb . 75 1,1'., l,i b l :b. 85 kl'. 
U r innehållet: Rad iovftg orna oc h dera. an
Y:i nLlning. Internatione ll oc h sven sk l'adio
lagstif t nillg. Radio" :i.. r!:o l'nas utbred ning. An
tenner. l(l'etsu r, kopplade kretsar. Ledningar, 
,- ii.g- Ictlure oc h r Cf.; OIlutOl'c r. l~: l eli"tron.rör o Ljud. 
'l'(Hlfrek,·en " fÖI'~tii rknrc. Milo'ofoner och hög
talal' e. Ton t rCln·, 'ns [ijrs tiil'k:ll'e . L J udregistr e
rin g och Ijlld r e pro,luk t.io ll, I, j u(](llmsanliip;J;
lling·ur. J.J ög talat~anlU ggningu l' . Rad tofrekn:! n s 
fHrstiirkare oc h 0 sc illatol'c l' . ~[od111 e ring oc h 
(ICmoc!ll lel'in g- ; biaodni n :; . 'ändnre. .Mot, 
ta g-urp. Hi..irlig rudiotrafik. F as t radiotrafi.k, 
D ill·u tllo. Amo. Wl' l'adio. R undrntlio . T ele vis ion . 
l{adiope jltng. N ya JU etoL! ' l' fiil' rad.ionu,·ig·e
ring . R a ua r . - GrundW g-!;':lIlc!e elek tri cltets
liirn. Dc vikti g aste JIl:itin ~tru nll:uten, 'l';). b el 
k r (lc:h mOllog ram. Iteg is ll'r. 

C'I'H B 'l' K (,r 15/ 10 1951 ) 

TEL8GRAFIN STRUMENT 
OCH TILLBEHOR 

Vi erbjuder utan förbindelse 
från förråd : 

RADIOINSTRUMENT 
OCH TILLBEHOR 
AN/TRC 1 S' 58 

AN/AMQ 1C RC 103 
AN/PRS 1 RM 29 
AVT 15 RC 27 
BC 357 SCR 206 
BC 375 SCR 274N 
BC 460 SCR 511 
BC 500 SCR 522 
BC 630 SCR 555 
BC l 003 S~R 556 
BC l 103 SCR 578 
EE 65 SCR 625 
FMT 50 SCR 269 
Halsted 10LFA Sqt B 
Link I 498 SqE 543C 
PB 50 
Typblad med tekn , uppg;ft~ r 
kan erhållas, 
Instrumenien provas och, om 
så erfordras, justeras i egna 
specialverkstäd er. 

ELEKTRONROR 

Mottagar-, sändar- och ka

todstrålrör, likriktare, spän

ningsregulatorer, strömregu

latorer, specialrör, 


(STEG) 

Signalinstrument ' Programm NAG 

Neuaubing bei Munchen, Brunhamstrasse 21 


Tyskland 


4] :;; 



Bilradioantenner 


1li22. Sidolllontage :1-del. 

162;;. '.rol"pedll1onta~e 3-del. 

162:3 B. » 3-d el. 

f ör lllind re bila r. 

1623 C. T orpedmontuge 4-c1el. 

11324. Sic1omontage 4-tle l. 


Störskydd 
!lf{4. l,'ör tlindstift. 

nS4 n. ) »( vinl; elmontH .!rc' ) 

9S;:;. » fördelardosan. 

DS7. » generatorn. 


StOL' sorter ing av aktuella elekt 
riskn. art iklar, SOlll l<an bidraga till 
iikad fiir",iiljning. 

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

SDJ Oradio
batterier 

finnas passande typer och stor

lekar för alla batteriapparater. 

Säljas i de flesta 
radioaffärer. 

JUNGNERBOLAGET 
\V (N5KA A CK U M ULATOR AI<THIIOlAGfT JU NGN[ R 

Stockholm 

Göteborg Karlstad Molmö 


Norrköping Skellefteå Sundsvall 


,--~--------------------------.~ 
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BULLETIN FRÄN WORLD RADIO 
HANDBOOK 

"THE VOICF. OF. Ao"\IERIl'A" TRÄ~GF.R 
GENO)[ ,J;Ot:>iRIVAN, 

En flytnnd~ r adlost.ali o n med u p pgift att 
Yic.l a l" p. lw fol'dl'a. Pl'Ogl'UIUUlI., t nt l.IE' Vo1ce o f 
l\ rnf' l'ica" t ill l~~ sti n:lre bak o m jii l'n l' idan hal' 
Ul l' ll .. tal · av VS A. :Menin~en ur att en h el 
f1 0 tla a v R:l ,lana flytande ra Ll io s tn t ion cr m ed 
" Chal'go 0 1: 'l'ruth " - la s t HY slln Jl in .~· - ska ll 
(li s t l'llJ 11 ('ra (11.:n ame ril.;: nn s ka prollagundan 

Sln töteg..t i 150 k \\, -.ii n,!a r(' n . 

till pu ok t c..: l' bako m j~jrn.rid:IDI som inte o;~!s 
u,' de onlinnl'ic' Vokc 0 1' AnH: l'il!u -s tatioll l' l'ua. 

Ombord [>1\ denna för"tn rndiolli'Lc, som 
(löpt=", till ·'Col.I l'i c> r n hal' lilan in s tn llerat e n 
130 k'V ,iillllare [ör mellall\"a g~lJ3nd e t oc h 
2 st 35 k\V kOl't\' ng~~iindarp jiim tc tillliöranth' 

~pec i( ~ ll t fllOlltfl.g-C av g ra mmo fona n,pelnin g:;; 
anordnillgal'lIa lllÖ j Ug gÖl' an:qH 'lnin ,:.;' iiven om 
lJHell rlllJ n r ~d t"t. 

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

Vårt tillverkningsprogram 

omfattar 


alla slag av 


HÖ G TALARE 
Standard

Kombifon

Kraft

Sekundär-

Ring eller skriv till oss för offerter, 

upplysningar och leveransbesked. 

SINUS HÖGTALARE AB 
Försäljningsbolag för 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB 

SEGELTORP Tel. 461846, 461980 

\ 

RADIO 

kan Ni grunderna? 

Den biis! " metode n att !iira sig- r ndioteknil; 
- a tt fö r s ta pn r a dioL1l 0U:li-!' arCs oc h s ä odare:5 
uppby";.rg n u{l och \'e rkniu g':;si-i t t - ilr a t t re
(lan f r l\ n hörjan genom pral{ti s kt bygge oc h 
CXpC l'i ll'l en t ollls iitt:l teo r cLi :; ka beräkningar 
oc h förklari nö ar i prak tik e n . 

AMATÖRKURS 
Yur inslrnktiYu och populiira kurs omfattar 
H Il t eo ri uc h a lla praktiska anvisningar som 
en nyuörjnre behö"rr för att bli en sk icklig' 
l'adiOtlmatön' r. I f ö r s ta Drevet ingar bl. a. 
e n ,L;T undk u rs telegrafi. 

försIa bre " et .lfedSiifl,! 40 öre i frlm'l 
till po rto och exp.
ko sLnad.GRATIS! 1 

AB BEVA·TEKNIK • LINKÖPING 

• 	 S iind GRATIS för stu b revet I " Amatör- • 
kurs l rnd ioteknik och radiobygge samt I 

I prospekt oeh ddare up p lysninga r . 40 
öre l frimiirk<.' n till porto och exp. 
]{ostnad bifogas. I 

I Namn: 

I I
Ad ress: 

Po.tacll'.: .. . ... . ..... ... ... . . ............... PR 4 •
1._------



11llo1'1lningnl' föl' upptag'ning a\' programmet 
(l'Itn Am lCr ika. 

Pl'O~'t'anl kun nt s Hndas Hye n under gång till 
~jÖf3,~, vnr\'id nnt(!nnt'l'na blil'cS upp av helium
()' llda uallonge l·. I'rogrulllm et tas normalt 
fr:ln 'l'll(~ Vo i C'(~ of AnI 0l'i ca :8 ~cw York
stl.luiO:-i, men b ii t e n Hl' Urcn ut r us tad m CI] 
t'g- na st u dios i d e fall luan \'1 11 ~: iJlc]a ut pro 
l2:l'am dil'l~ kt fl' tlIl håt e n, I nlln lii nh0t fij l'lii ,~
g't-' ~ b ;'ltt'n i 1iiml'lign llamnnl' pa ~ t l'al ('~,d~ka 
llunktt,'l' , rHl Pl'Og-l'UIllID :.> 1l ~ka ll ,"'UndaR ut. 
Bp ~ iittniu g0.n Uppg'il l' ti ll 80 Jn aJl JlI Ptl 100 

ldficeran.' uch l' a tlioioge nj ö l'el'. 

l:'öRSÖ]{i;";.'iNDNTNG .\R :FR ,· X HöRBY 
Ftil'tiuk:-: :; jj ndnin ;;u L' ,h' I l' (l e n us a kOl't\' :1gs 
öiin claren i Hörby (lOO k W) kOlUlller att r ör 
~ i g gfl under mul' :; lIeh apri l. F(jljll llde frek \' n 
s e r komml' l' att nndlldas: () Dl)5 k p/s kl. 19.00 
- 20.4ö, (j 0(;5 k ll l : (3\·,>I1 . k ll rik:progral1ll1let) 
l,l. 05.0 10.00 oe ll 16.1 2:1. 15 , 11 705 kp/ · 
(sl-eusl,,) ril," pro;.!Tfll ll llll' t) 10.0(f-lG.10. De~, 
lJtODl I'örr k olllllwr sHn()llin~ur \ ' id o liJi: u tiu pr 
fö,. frii n ll UallU l' kontill c ll tc'r p i\ följalllI e fr~ 
l, w'lls( 'r Om 5, 1170;;, 1 (j 1~5 kp / '. 

STOCKHOLMS RADIORLUBB 
])Pll 7 ["br u nri fick klullben " lllelll emmar 
l~' ~$na Ull l' tt l'öredt'u g- a\' ci"ilingcnjö l' I ... urs 

...·\.ujou "Fle rkanalf e lefo ai P<L nlikrov rlg", rJ'~l
Inren rello~jor<l e p å e tt klarg'ö r ande sätt för 
(le "an l h! fl ~te m t1 to d l' l'n a d il l' Dian an"åIltlpl' 
anting'en' fn!ke vnsuppCll' llliu g elle r tiUllPP 
(l elnin g-. Viel frel,,-ensll!'pclclning l iIlcl l' lar 
luan varje samta lskanal e tt v L.... Sl fl'(..I }..:\' e ns
iland. Oln det övprf örda tnlfrekl'l 'nsbaucl Pt ilr 
:;00--3400 r i s amplitud morlul erar man sil n 
llaren mCll: Kallal l: 300-3400 pis, kanal 2: 
4:\00-7400 pis, kanal 3: 9:300-l2100 pis etc, 
Enda st ett sicluanll anvCindl" . E n ,Cor na~k
del med s TS t4~ tllc: t tir :i \' ,i ri g heten att Vtl rtt 
('kOnOlld sk t sä tt lö sa 1"'olJ lemc t med över
ltöl'ninr; mellan k f:l nalcl'na, 

Tid~ulJPc1elnin.C!,' 8~~' ~ tc Hu2 t grundal' Rig P:l 
["IUI SlIlUdl1lat.ioIl, Pulst'l'pkyenSe Il lll tl~to Hjr 
korre kt [lterginll u g vara minf:lt likn l11 l'll 
tluhhla den hö gs t a ö'"cl' fiiflla calfrc}.;:ve US c ll, 
;"l' c!enna 4000 il/s m:h lc "i.l ccles plll sfrc ln'ell 
:-< Cll vara Inio.:;t ROaO pulse r/sekund, D e n nn 
\";iocla plll shn:ll dc1n Hr 0,5 lnikroselu IOc1 el'. 
Pulserna l,unna umplitll(lmoc1ulenlli , t iclmodll
i"l'a" ul' edc1:uodll li' l' US ('Il !'r pul" l<odmo,IIlI ,, 
rns, D e n Si ti tlliimnda lllE' t fJll e n lir minst l,lins
lig fiil' m ottug'u ren s bru $ och yttre s tör
ningar. , 

'För ~n-:in.e:nin 6ti al s tring· anYiindas tl'llHlcr 
fiil' ytL gliingll~l" neu till JO ('m, Dtirunl1c'l" an
Yiinllus kl,\' s tront'l", ma g nc·t l'onel' e l1 pr tra,' pl 
liug -,,' nYl' -l'i ir (Y:lndl'iu;::~ "å g- J'öl'), ) [oduln tio
ll C' tl s k e r dil'el,t p:i. osdll ator ll, P :'l mikl'o \':I.~ 
,:lO c m- 3 Clll) är frt' l, n 'u,dri fte n alltid be
;";\"il l' Uuclt.: . yar [ö l' Illot t ng'nl'nn I'i;l's as med au
t olnath;k fl'e kY f'n~kolltroll. Pa S I viiI s ilnuul' 
",orn mot tognI.· ~ i tl a n an"il ll t1(' l' man ~ i g" av pa
l':l1Joli ~ ka riJ.;: t a nlt ' llll t' J' , " n r [ i)r s iiTldal'effekh'n 
kan b (~gTiin sa s till .1 - 10 watt. D ru s li r ett 
~y;1 rt problem "id J,,:olls t l'u k tiOD a v ln o tt :l~'al'(', 
IIö~[l'i..'k \' c II ~röl' 8 t:il'kning- kan ej an\'iinda:; p:i. 
mikro" iig', och JIJottaga n 1n s för s ta stl'g' hlir 
I.'n kl'i ~lall1JIandal' e nwcl PU tl'un l:\ poll e l'in g's 
bl'nn t ll e t H" pn c1 ns t 0,:1 tt 0.5 m ~\/V. 

Prog-rumnll't f öl' ll:i:;ta 'l'HlJlllllantl' iide, d e n 
:21 	 f pbl'ual'i , hau t! kallat ~ '~ ~Ia~ne tofonI11~at" , 
0(,11 Mö Jl1 inledare fllng-c rndt? ],anll , U·oU· Söc.1e~
hlom. l-Ian gav e n sammanfutluing av Ila
( l' utsituutioneD i Sn'ri g- he tr:ifi a nde Irla:.:;n p 
li ~ ka in :-lpelning sförfarauu C' Il, l ) el v i sa de ISig', 

att 	dot m es t betyue lsefll lla patentet skyddal
an\' iindnillg' a'" hUg'fl'ek\"pns "id io ~ peInill1S 
1':1 	 e tt lII CCliOlll , h ps t ue nuc a\" ett baud lne u 
lUaglh'tislw partikla r inbiiddacle i e tt hinele
m edel. Det ifrågasattes 0 111 detta patent va r 
hrlllliart. C' 1l;ir ett l'inarlikt, Hldl'(~ amerikanskt 
patent finnp s., S OIU aVs(' r iu s. p (l-l nin~' med hög
frck\-el1~ på ba nd e llpr l d .(1 llY homo~en t 
Juag ll e l is kt mate rial. En lang och givande 
di,kll s sion följde. 

"Te le"i s ione n i skolan, utopi elle r verklig
het '? " va r titeln på e tt fÖl'edrag . som skol
radiochefen Gustaf ögren böll inför klubben 
torsdagen den 6 mars. Talaren inledde med 
('fl 	 sammanfattn in g av den nuvarande Rkol
rudioverl(samheten ocb som exempel pu dess 

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

MARKNADENS MINSTA RESERADIO MED KV, MV & LV HETER: 

l. 4 rör. Su
perbeterodyn . 
2. Rör: DK92, 
DF91, DL92. 
3. 3 d .g lling
der: Kor t \-. 19 
-49 mtr. ~{e l
lanv. G25-1605 
kc. L ilngv. 150 
~125 kc. 
4. li" P~L Hög
talal'c med YO 
gr. Alnico
magnet. 
5. 	 Inbygglla 
ramant.cn ller 
för alla tr e 
vti.~l. Kort
v:'tgsanteun 
trimning sbar. 
i\lellanfrek
"enstransfor
matorer av 
spec. typ 
468 kc. 

\ 

-
-=---~=-
::::=--~__~r 

-

SCO T F74·9. 

RESERADION SOM ALLTID ÄR REDO 


6. Batteri: 90 
volt anod - ocb 
1,5 volt glöd
strömba tteri. 

7. Stl'ömför
brukn.: anod 
9 mA, sparläge 
4 mA, glöd 250 
mA, ~ 

8. Dimensio
ner: Längd 
220 mm, böjd 
160 mm, djup 
110 mm. 
D. Vikt: med 
batter12530 gr. 
Utan batt. 1715 
gr. 

10. Utförande: 
rynklackerad 
träl:1.da med 
förkr omat 
llandtag, 

Pris kompl. med batterier 

Kr. 197:

A.B. CHAMPION RADIO 
Rörstrandsgatan 37 
Nordhemsgatan 60 
Isak Slaktaregatan 9 

STOCKHOLM Tel: 227820 (växel) 
GÖTEBORG Tel: 12407.5 (växel) 
MALMÖ Tel: 76725, 76726, 

MICROSKALAN M-15 O löser inställningsp roblemen 

Pris netto kr. 65:
Leverans omgående 

från lager. 

• 	 In f; L ~illningsnoggrannhet: 1.: 10000. 

• 	 T'-tl visare llleu utväxlingen 1: 10 
s insemellan. 

• 	 Vtviixling mellan insWllnill~"l'ntten 
o('h utgile lH]e axeln 1: 40. 

• 	 Den s nubbgtlenue Y1SUl'ell l<lgr,lll 
I'nllager. 

8 	 Tota l 8lmlliing;u för denna Yisare (':a 
~~.8 m. 

• 	 Kuggväxeln är l!elt glap]Jfl'i 0('11 nll
Yiil1ues endast för att driya "isn run. 

• 	 Innerbel~-~ I sk a la 'w mattet,n t gIns, 
tryck t i tv ii. ftl rger. 

• 	 Tii i'kglase t Iwn liiU tas bort, så :lit dc 
blanlca .' kalomrihlpna kunna grac!Pl'as. 

• 	 l'tg[lende axeln är försedd med .t.;lajJ)J
fri, fjtlclrancle koppling, SOill jlD s"ar 
till 6 illlll eller 1/4" axel. 

• 	 Tii ckringens diallIeter : 150 1lI111. 

• 	 SI,a ll:\1l11l0rna Hl tt iHkoml ig-:1 fiir u t
byte. 

• 	 Lätt och stabil lllontel'ing med endast 
tre skru'l"a r. 

57, Stockholm 

610891, 617128, 613308JOHAN LAGERCRANTZ Vki rtavägen 

\~----------------------------------------------------------------/ 
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RADIOMATERIAL 
netto 


Trlm"tommal' Alphas typ F pr st. 5: 10 


D:o typ C ............ ........... " " 3: 30 

SkUr mad n eclledning .. ....... PI' m. 1:-

MikrofoukaDel cukelIeclare... 1: 

D:o t" illcdare .................. 1: GO 

Dura\Vlre, t"uledare O: 32.. 
Katoclstr:1l erör 5CP1 .... l)t· st. 35: 

D:o 3AP1 	 40: 

D:o 3BP1 	 40: 

Utg:ingstt"äutlforOlalor, uoi
vel'suJ, 5 ohm, 4 W ...... "I: 50 

brutto 
Inspelning"tape 1200 fot ... " " 39:

0:0 600 fot ..................... " " 25: 

Allt 	i radiorör, clel,trolyler och 

potentiometrar. 

Rekvirera vår lagerlista., 80n1 Innehåller 
riklig sortering- å. övrIg radlomaterlaI. 

A.B. Inetra 
Regeringsgatan 97 . Stockholm 

Tel. 216255, 200147 

TREVLIG 

INTRESSANT 

LÄRORIK! 

Behandlar hela televisionstelmiken utan 
kringgående av svårigheter eller uteläm
nande av uågra viisentIiga fakta, och är 
a \' största värde för såväl teknil,el' SOUl 

amatörer. 
översiittning från franskan a v Civil

ing. U. Dahlbiick. 
Serien omfattar 20 h1i.ften om c:a 350 

sidor och utkommer med l hiifte i ma
nnden, varav det första kom i nov. 1951. 

AB BEVA·TEKNIK ••LlNKÖPING 

Jag abonnerar hänned på serien ~Tänk, 
att Television är sa enkel». Abonnements
priset, kr. 24: - erlägges med 12: - vid 
l :sta och 12: - vid 11 :te häftet. nedan 
utkomna häften sändas omgående. 

1'<amu: .............. ....... . ... .. ........... ... . 


Bostad: 

Postadre:;s: ...... ....... ................. PR.i 


44:5 

omfattning nliLllIHl :.. ·, att skolra(liun~ pro 
bl"ULUblift c di~tl'ibu C I'ats i PH upplaga U\' 
090000 exemplar. Nii s tun varje folk s k oleba rn 
i Svel'i ~t:! har uLlt~tl egpt c x e ulplar, uc h detta 
g'CI' en uppfattning- Uln n~r l\salllhetens sto rlc l{. 

Bc tr:i fL:1nrle t e lcyitdo nclI hal' AB R:1tiio
tj ri utit.s n~rksa1l11l c t Ilv unturlig:a sJdil inrik
tats p " den progl'llml ekni,ka . idan. )[an vill 
ej bli öve rrumplad lltt 'l'V en :;I\ng blir vcrk
li t; h e t.. DUrfiir 11:11' nutn r Cllun g jort e tt prak
ti s k t xperilUcnt d en 11 dp('(' ml)(\l' lD51, U;l 
ett blandat s kolte leyi8iou~q)l'ogTaI1l Om cn en 
t irnlll Q Il t s1illdPR via TV -Siilldul'c ll pn 1'ckllisli:tl 
Ilög sl\:ultln. Ett antal lllott;)g';u'e bade utpl.a
c e ra ts i sl{olor i la:irhctC'Il, på SkOlö\,prstY1'el
~fo n och aOtlra platMcr, IIHl' intrc:~scracJe m y u
(ltg-h<,tt\ l' ueh ett antal sl{fll C' lever fing-o YUj'a 
,u L'd o m prl!miUl'cn. A.v p r ogrampllnkterna 
kUll snrskilt niiJlllll l8 e tt ~:.llllll\anarag: av tea
te rpj:i,e n "ThlUs tl'l' Olof", ,o111 föl' liiifUii cL 
gavs p:\ Drnmaliska T(}ll tt!rn. 

En r Ulldfrugu bland tn;]{a(1urnll (~ ftc r ffir 
Rö k ssiinllnillgeu g av ett up]lll1untl"untle l'csuI 
tat. Sih' f·dd lt hade It~Hi8te l' Olof" llPDsl,attat:'!, 
ocll w· .n g a tips om IiimJ)Ji g u Pt'ogl'flmj1unktcl' 
framko1l1lllo. 

B ete !' förcdragct tö ljde en Hiug!'c di,kus · 
r;don. Blnnd annnt v~llti l f' l'ad f'~ fl'å~an om 
bild n g stor lek Ocll luöj li g' ll ctcn att an\'U uda 
e n ccntral motta g-al'c lll ed flera hil llt'ö r i 
olika lokaler. Vi,lure piipekutIes lIe möjli g- Ite
l4' [' llnd "' l'\'i~nillgl'll fur t. (lX. i dc nutlll"vc 
tC llskallliga ämll cuu att ,lc.moll ::;:tre l'(l (!.xldll 
~i vu apparuter som sl{olol'na ej l<unna an
Ska rnl. 

Stockholm. Ra(lioklnbl" mcclle mmur fr, !lPI" 
sonlig' kallelse pe r post till klubb ens nlh 
~aI11IUankom~ter. l\Iun blir m etll em helt enkelt 
~ 'now att sHttu in :'r~avg'iften lG: - !"l'. 
("tude rande och i:lIHlsort""l1·,!iemmnr 12: -) 
pil klubt,en" postgiro ii 00 01. Adressen :ir 
Stockholms Radlotdn bb. Bo x 0074., Stock
holm 6. I avgiften l11g:1 r prenumeratiou II:L 
klubbens organ POPULXR IlADlO. 

St>krclernrcn. 

Till sist . .. 
her VI våra lä, arc no~a 'Iuclera nedJnslåend > 
bild, hämtad ur den italienska radiotidskriftell 
l' AnteT/na. Vad föres täller den. Gissa två 
gånger, 

Ett nus? Nej, det är en 5 rör~ super inbyggd 
i ett hölje wm måste sägas vara mindre van
lig t. Stalionsskalan skymtar i fönstren i dörren 
på nedre botten. Avstämningsratt och våg· 
längdsomkopplare ålerfinncs vid (l) och (2), 
volymkontrollelI på ll1ot~a tta siden, högtalaren 
på bahidan. Ytterligare en fin e"s : ci~arretlän
dare i form av en värmespiral vid (4), upphet

tad av glödSlrömmen. Röken silar ut genom 
,korstenen ! 

S-märkt? G issa en gång! 

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

140-410 kc 

5CO-1600 kc 

6-21 Mc 
400-540 kc 

Precision: 1 i:G 

HF: 1 mY. 
0,1 V. 

LF: 2 V. 
Ceneralagenl: 

P. JA C. BJERRE 
Lidingö, iigCll 7.") - Kungliga TCDni shnll cn 

Tel. (jO c)1l6~, Stoekholm 
\ 

RADANNONSER 
Under dt!lllUl rubrik i.nföras radannonser till 
ett pris n\' kr. 2: öO lH! T rad. AJIlIonstypen är 
Iln.edd endaliit för ~uHnt.()rer och fllr enlit..Il1ul 
försiilJningur. Flrnuulnllonser Dlåste hiinvisas 
till "åra övris:-u unnolls!OrJnnt. 

Till salo: Split tcr ny sänclurmottagure
t)nhet. Staffan 'l'ol'ssell, Jiig ars-ti gCJl 12, 
SllltsjÖ-Duvnäs . 

Till salu: Syni<ronul'\'cri< 1l0-2:.!O v. ml' eI 
~e k ,-a x e l läwpl. fUr tilIv, av radiour. 2:2: - kl' . 
IL Lindeborg, Gillegatan 4, Hllgerste ll. 

Till 8nlu: RC -Tong. 4(}-!0.000 e/ s kr. 145: -. 
Hanunwg n .- fon kr . 800: - . Sval' tiil "Billigt". 
den. ticln. f . \'. D. 

Till salu: En st. )Iirro,kala m. 150 ohet. 
b e:; . Pris 40: -. Sven G. Björklund, Lö\'l\s , 
Glava. 

Till _aln: ~r()tstr,ndstråcl - manganin - i 
"tt fl c rtal dilll c nsioner. Duhbel,tdleu8eilio 
g-raf till r cuuccl'at pris . Ing. österbruut, 'l'c 
g-elbrul{:igut . 8, Jönköping. 

önskR. byta: Si /!nlllgenerator mot tOIlg'ene 
rator elle r C·IJl'~· "ga. U. Rindeb rJ':, Skiltnall8
g'atull GS, Göteborg S. 

Spar pengar! Importera direkt! Adr . tiii ·tO 
e ugcI,ka indu,tr. l radiobl'. kr. 7: -. Vewo. 
Box 751fi, llorl:inge. 

önska. köpa: Gangl<oncl c lI sator 3 X140 X280 
pf tillhörancle G" lnso R]lolsuts nr 1025. Nyet. 
b~g . m e n felfri. Svar till "Gc loso", den. tlull. 
t. \' . b. 

öns!",. I<öpa: Omformare frän Il v. liks tröm 
-:l50- :300 v. lik.tr. minm. 70 m . uwp. köpes . 
Sval' till A. W. Johansson, Flateby, Rurestacl. 

önsk,," köpa: Populiir Radio nr 2/19~O . 
S"ur till "Angcläget", (len. tidn . f. v. b. Rin /! 
P,'. S t.ock holm 227560, Annonsllvdetningell. 

POPULÄR RADIO:s 
Prenumerationspriser 1952 

Helår 12:50 

Halvår 6:75 
~~----------------------------------/ 

~,-----------------------
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EN DUalE STRALE OSCILLOGRAF 

med vidst~äckt användningsområde" ~ 


T Y P 3 2 2 
är en hYl>ennodern dllbbelstråleoseiUograf i kompa,l{t ut

förande, utrustad med hl. a.: 


• 	 IndividlleUt eller gemensamt svep för blida strålarna, 

triggat eller upprepat; svepexpansion på håda kana

lerna. 


Dubbeloscillogram med gemensamt svep
• 	 Skilda Z-ingllugar för intensitetsmodulering av var visande (överst) ingångsspänningen (kant

dera strålen. våg) till ett differentieringssteg och ( un
• 	 Inbyggd Imlibr eringsanordning för båda strålarna den;t) utgångsspiinningen från samma steg. 

och 	för hlid X- oeh Y-axell1. Lägg märke till den självlysande kalibre
rade skalan.

• 	 Ualibrerat sl,alfönster med inställbar belysning av 

rutnätet. Värdefullt vid fotogmferillg! 


• 	 X- och Y-förstärkare med frekvensområdet 0-100.000 

p/ s ({lireldlwpplade) och 5-300.000 p/ s (lmpacitivt 

I!;oppla(]e) . 


• 	 »Beam controI switch» för till- resp. frånslag av eli

dera ellel' båda strålarna.. 


• 	 {tsläppt i marlmaden först efter noggranna pl'aktis),3 

llrov. 


DuMonts duhhelsträleoscillograf typ 322 är närmare be

sl,riven i en intressant broschyr, som tillställes :Eder på 

begäran. 


Generalagent: JOHAN LAGERCRANTZ 
Värtaväg;:.n 57 Stockholm Tel. 613308, 61 71 28, 610891 

Dubbeloscillogram med individuella svep
tider, und,erst ( med snabbt svep) detalj
förstoring av övre förloppet, vilket visas 
med relativt långsamt svep_ 



Nummer ett 
bland 

o Il engelska fabrikanter 
. , , 0 " "o . ~~ !lId la r 

..... 0 l-et" e 
~, 0 g 

Typ I 
I 

Gauss 

I 
Tolspole 

diom. mm I 
Talspole 

Impedans 
IMax: belast-I 

mng W 
Dimension 

I 
Utan tronsf. 
Pris kronor 

I Med un;versial 
utgångstransf. 

Pris kronor 

R4/2% I 
R4/3,5 
T'22/5 
T27B/6 
Inverterad 6" 
T27/8 
T47/8 
T32/10 
147/10 
'Y22/470 
*T27/6108 
Audiom 50 
Audiom 70 
Audiom 80 
Axiom 150 

9.000 
9.000 
7.000 
8.500 
7.000 
8.000 

11 .000 
9.000 

11.000 
7.000 
8.000 
11 .500 
17.500 
14.500 
14.000 

13 
13 
19 
25 
19 
25 
25 
25 
25 
19 
25 
44 
44 
50 
44 

3,2 
3,2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

15 
15 
15 
15 

0,5 
0,5 
2 
3 
3 
4 
4 
6 
6 
3 
4 

10 
20 
25 
15 

64 x42 
89x 45 

128 X 51 
167x 67 
164 x 39 
206 x 79 
206 x 100 
259 x 100 
259 x 121 

181 xl05x56 
265 X 160X75 

1 

313 X 150 
313~, 178 

380x213 I 
313x 176 

28 : 50 
28:50 
23 : 50 
27:50 
30: 
27 : 
40:
47:
55:
27 : 
34: 

125 :
J30:
495:
240:

-~ 

-
-

37:50 

37:
50 : 
57:
65:

-
-
-~ 

-
I 

*Elipsformade 

Generalagent: 

A.-B. GÖSTA BÄCKSTRÖM 
Ehrensvärdsgatan 1- 3 Stockholm K 


Tel. växel 54 03 90 



