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Utspänning: 0-400 V 


Stabilitet: c:a 2000 ggr 


Brumspänning: c:a 3 mV 


Uttagbar ström: 


vid 0-200 V 100 mA 


vid 200-400 V 200 mA 


TYP 
G S 5 


Utspänning: 150-400 volt 

Stabilitet: c:a 2000 ggr. 

Brumspänning: c:a 3 mV 

Uttagbar ström: 200 mA 

Aggregaten äro kortslutningssäkra 
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Icke utan ledsnad mås te TlP konstatera, att 

intlcs,e t för problemlösning börjat avta i oro

väckande grad_ Om detta har något funktio nell t 

samband med den stigande dags temperaturen 

eller den ök ade ultravioletta instrålningen från 

solen undandrar sig tyvärr TfP:s bedöma nde _ 

Konstateras kan en dast, att de insända lös

ningarnas antal sjunker ihop lika snabbt som 

knopparna sväller i buskar och träd ute i na
turen_ De som tidigare med glad iver kastat 

sig över problemsidan har tydligen fätt andra 

problem att brottas med, och TfP hyser en all

varlig mi , ,,tanke, att de t inte är bara radio

tekniska problem de t är fraga om längre. 

TfP, som har en hektisk problemsäsong bak

om sig, anst'[ nu tiden mogen för en l iten se
mester över sommaren, men lovar att atervända 

i höst med förnyade krafter, och hoppas då , att 

lösarkretsen kommit över svi terna av de kom

plikationer av olika slag, som vären drar med 

sig. Därför förlänges inlämningstiden för de t 

i förra numret införda problemet 5/.52 till den 
20 aug., och Jösningar till detta problem kom

mer dii att kommenteras först i nr 10. 

Vad nu problemet 4/ 52 beträffa r, så h ar som 

sagt endast e tt mycket litet antal lösningar in

strömmat, faktiskt ä r exakta antalet tre , varav 
enda'st en (l) ka n godkännas. 

Lösning a 

Se fig. 1. Betecknas resista nsen i primärlincl· 

ningen med r fl och resistansen i sekundärlind-

Fig. 1. 

ningen med rs' blir totala kopparlörlusterna 

transformatorn vid normal koppling (is - 2 ifJ) 

ifJ2rfl +4 i fJ 2rs 
Kopplar man nu transformatorn som visas i 

fig 2. och väljer en sådan belastningsresistans 

att ström men is =2 ip ' kommer strömmen ge
nom hela primärlindningen att bli i ehurufJ , 

motriktad i de båda lindningshalvorna. Ström
m~,n genom sekundärlindningen bl ir nu 2 ifJ , 

och lör att d enna s tröm skall bli densamma, 

som då transformatorn kopplas på normalt 
sätt, måste man välja en belastningsres i:;tans 

R
b

, som är dubbelt så s tor, enär ju i detta fall 

I 
I 
e 

I 
2ip 

2RO 

Fig. 2. 

spänningen över belastningsresistansen är c1u b
belt så stor som i »normalfallet». Den uttagna 

effekten blir ~id normalfallet tydligen 

4 ifl2Rb 
och vid koppling enligt lig. 2 

4ifJ2 2 R = 8ifJ2Rb b 
dvs. effekt en blir i senare fallet dub belt så stor. 

Exakt du bbelt srt s tor blir in te effek ten, enär 

vi ju bortse t t fnin att ett visst spänningsfall 

uPPslår i lindningarna , så alt sp änn ingen ö\-e r 
belastningsres is tansen ju inte bl ir exak t dub

belt så stor i senare fallet. Men denna anikel

se är ju i praktiken mycket liten. 

En lösning enligt ovan har insänts av hr 

K Troedsson, Katrineholm. Den bestar emel

lert id enbart aven skiss utan några som helst 

kommentarer, varför vederbörande -- ehuru 
han anger en korrekt koppling -- knappas t 
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CHAMPIO 

nya FÖRSTÄRKARE 

Använd rätt mikrofon vid 
rätt tillfälle! 

TYP Kl\f-8 

En hiigldu f;Si ;:{ kris tall 

mikrofon spe (~ i e lI l liimpl1d 

fö l' refriing" ng och mu

::;i!;:1te rg-ivnin g-. Känslig

het - ,')2 bd. 

101-8 ~fil(rof')lIhu\'ud 


I,r. 80:-. 

TYP U-KR-50 
Eu l(ri :stallmikrofon spe
dellt Wmpad f i,r lal och 
I'('fritngs, IIg. Känslighet 

;; bd. 
K -KB-50 ~Iikrofonhuyud 

1,1'. 70 :-. 

T\'P RD-4 

En dynllmi"k mikrofon 

med eardiodfon m ed car

diodfur lllad upptaguings

karakteristik. 

RD-4 ~[ikrofonhuvud 


ler. 170 :-. 


COSMOCORD 
Tl'P MIC 30 
iiI' en he lt ny mikrofon, 
80m liimpal' >; I;:{ utmurl,t 
fiir al lluiint uru k. MIC 30 
lir hehaglig att h å ll:'t i 
handen, kan ii ven ställa" 
p:l e tt horcl ta!'!; \'tHe ill
fä Ilbaru stöd. Försedd llled 
miluofonstrulll n 'ture. 
Ifr. 75:-. 

gör 'heder åt 

orkester 

och 

solister 

Här är den nya orkesterförstärkaren, som Ni väntat på. 

Den ger. en intensiv, nyanserad och fyllig återgivning av 

Edra olika nummer. Ni som ställer stora krav på förstär

karen, jämför denna Champion med andra anläggningar, 

döm själva och välj den bästa! 

Anläggningen är lätt transportabel i en rejäl, delbar väska 

och består av: 

• 	 Förstärkare 

• 	 Husbondens Röst stora elipsformade 
högtalare med 10m kabel 

• 	 Kristallmikrofon med inbyggd ström
brytare och skärmad kabel 6 m 

• 	 Höj- och sänkbart stativ 

• 	 Champion orkesterförstärkare finns i 
två storlekar: 

• 	 25 Watts anläggning, pris Kr. 1.100:

• 	 12 Watts anläggning, pris Kr. 1.000:

A.B. CHAMPION RADIO 

Rörstrandsgatan 37 
Nordhemsgatan 60 
Isak Slaktaregatan 9 

STOCKHOLM 
GÖTEBORG 

MALMÖ 

Tel. 227820 (växel) 
Tel. 124075 (växel) 
Tel. 76725, 76726 
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I 

kan komma i fråga för prisutdelning, då nugon 

fonn av nlotivering naturligtvis lnastc vara 
med. 

Lösning b. 

Genom att koppla transformatorn ,om visas i 

fig. 3 får mall, om man väljer en sådan bela:;t

ningsresistans , att strömmen is = 4 ip den 

4~p 

e 

, 2i.o 
I 


2Lp 


Fig.3. 

strömfördellling i transformatorn som visas i 

fig. T ydligen blir uppvärmningen av t.ran . for· 

ma torns olika lindningar även i detta fall un

gdär densamma som i normalfallet, men för 

att få strömmen 4 i p mas te man tydligen sänka 

värdet på belastnin" sresistansen till hälften. 

Den uttagna effekten bl ir tydligen i del! a fall 

42 i/ Rb/ 2= 8 ifl2 Rb 
dvs. den dubbla mot normalfallet. Att märka 

är emellertid, att för att ström fördelningen i 

transformatorn skall bli den, ,om visas i fig. 3, 

måste resistanserna T,/2 och vara någorTS 
lunda lika, vilket inte alltid uppfylles i prak 

tiken. En lösning, som nära ansluter till lös

ning b har insänts av hr Knut Axelsson, Svan

dammsvägen 10, Hägersten. Ehuru han endast 

anger en variant, får han hela prissumman. 

TfP är inte knusslig av s ig, i all synnerhet inte 

så här strax före den vinkande semestern ! 
Inom parentes sagt kan en liknande kopp· 

Iing utnyttjas praktiskt exempelvis för tråd

eller bandspelare med 110 V motor, som skall 

anslutas till 220 V. Har man då för trådspelar

för, tärkaren en nättransformator med 110 V. 
uttag kan man - samtidigt som man ut

nyttjar transformatorn för förstärkaren - an

sluta motorn till transformatorns 110 V nät

uttag , utan att uppvärmningen av transforma

torn behöver bli otillåtet stot. I detta fall de· 

lar man ~alunda upp belastningen enligt fig. 

4. De som är roade av det kan ju räkna igenom 

några alternativ för ett belastningsfaJl enligt 

lp 

. \. 
cp -lS2 

Fig. 4. 

fig. 4, och rita upp kurvor för olika kombi

nationer. Man får faktiskt räll överraskande 

resultat. Det kan få bli en extra övningsupp

gift under sommaren. 

Ja, så blir det alltså ett litet uppehåll i pro

blemsidan till nr 10 i höst. Och tiden för in

lämnande av lösningar till problem nr 5/32 
har som sagt utsträckts till den 20 aug. Bästa 

lösning belönas med 5: - kr., och för insända 

problem förslag , som publiceras, betalas 10 : -. 
Väl mött i höst! 

Tf P 

Studieresan till 

Väst-Tyskland 


Som omnämndes i förra numret kommer PO

PULÄR RADIO all anordna en studieresa till 

Väst-Tyskland med besök bl. a. på den stora 

radio- och tel ev ision sutställningen i Dusseldorf. 

Resan, som företages i en bekväm långfärd , 

buss blir samtidigt en angenäm semesterre."a 

genom ett av Europas vackraste turiststråk. 

Rhen·dalen . Starten sker i Hälsingborg den 22 
aug. och återkomsten till Hälsingborg blir den 

31 aug. Priset , som inklud erar alJt utom mål

tidsdrycker etc., är 460 kronor. 

Sista anmälningsdag är d~n l juli. Se f. ö. 
annons på sid. 28. Red. 

AN/ APA·}

RADIOMATERIEL 
\ 

Mottagare RU5.), DSTlOO, BC'U47A, Tt'm. 


TU8B a \'sL'imningsenhetel' 24 : 

O~cillogl'afAX/_·~PA-l, Iwmplett ....... . .. .. .. 14;:;: 

llF amperemeter, 'J-" , 0-8 .\, termokors 11: ;:;0 


Amperemeter, 2;:; A, 211z" , Il1jukjäm 14: ':;0 


Testin.: ltument, 4 miitområden, 2%" 16: .:;0 


Ke l' . kondensatore r, 50 pF 3: ;:;0 AN/ APA-l. Obs. KOMPLETT, ej »uemonterau». 


SeJSYllll1otorer, 115 \', 50/ 60 pis ;;:) : - " WALKm-TALKm \\'8-38, pris komplett med "',
, 
alla tillbehör, originallådor 135:

Antennavsti.imningspnhet »G» 4J:- ~ / 

Lilu'i1itarellheter för sänuare och mottagare. En del nyligpll inkommen materiel kommer att siiljas »delvis de
monterat» skick, begiir beskrh·uingar. 

TELEVI8IO~: Komplett bildenhet med 9" rör, fokuse ringsspole, a YliinkningsspoJar, 3kä rmar och chassi, SlI\, 


Jllus, pris 175: -. Begär beskriyning! 


VIDEOPRODUKTER 

Box 25066 Göteborg 25 

\ 
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Nycklingsenhet typ FSK. 2 är en 

tillsatsapparat som möjliggör frekvens

skiftnyckling aven vanlig radiosändare. 

Utrustning jör jrekvensskijt 

Mottagaretillsats typ FSY. 7 

användes tillsammans med 

kommunikationsmottagare 

för mottagning av frekvens

skiftsignaler. Den är avsedd 

för "dual diversity" och är 

försedd med avstämnings

indikatOr, SOm pä ett katod

strålerör anger om mottagarna 

äro rätt inställda. Andra 

modeller finnas för anslutning 

till en mottagare. 

Bäda dessa tillsatsapparater 

kunna lätt installeras av drifts· 

personalen och fordra 

endast smärre ingrepp 

befintliga apparater. 

STOCKHOLM 

V A S A G A T A N 15, S T O C K H O L M, T E L E F O N 23 5 O 6 O.i\'J~~ii#1 
SWEDEN 

Representanter fö,': 
AUTO~IATIC TELEPHONE & ELECTRIC CO. LTD., London och Liverpool, England. 

----______________________________________________ AT.14221·B133. 
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PHILIPS

Avdelning Sändarrör, Stockholm 6. 


Tel. 340580, för ri kssamtal 340680. 


Philips nya likriktarrör för 
trefas-ström l DX 2/800 

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

en sensation inom sändarrörtekniken. Lik
riktad trefasström är lät t att filtre ra och 
medger betydande kostnads- och utrym
mesbesparing för de ilil terkretsa rna 

ingående drosslarna och kondensatorerna, 
speciel lt om man, som oft a ä.r fa llet, har 

ti llgång till 400 pis. Röret är gasfyllt (Xenon) 
och medger därför konstruktion av synnerligen 

spänningsstabil a nätaggregat. Utförl igare dato 
ställas gärna till förfogande. 

Typ 
Vinv vid lop la 

l, 400p/s Vare Temp 

A kV mAperonod V °C 

I Dim . 

Utell ink l. still 

W mm 

Likriktar

rör 

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

Ultrakortvågsrör i helglasut
förande QQE 04/20 och QQE 06/40 
Dessa dubbeltetroder äro utförda med botten av sin trat dias. 
De ha zirkoniumbelagda anoder samt indirekt upphettade ka
toder. Genom att kolven är utförd av hårdglas kon anodtem
peraturen uppgå till höga vä rden. Rören äro, trots de små di
mensionerna, mycket stabi lt byggda och ha kraftiga molybden
stift. De fordra små styreffekter och lämna god uteffekt även vid 
höga frekvenser (röret QQ E 06/40 har använts upp till 500 Mp/s) 
och reducerad anodspänning samt ha stor överbelastningsförmågo. 

Uteffekt Dim. Mot-tf VaVfTyp kiass (-tgf ink!. stift svarig-V VA 
W mm het 

Tetrod 
OOE 04/20 12.6 832 A I500 26 (200 Mp/s) 0.8 51x84 

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

Dubbel
telrod 600 86 (60 Mp/s)0,9512.6 QQE 06/40 600 80 (150 Mp/s) 49x122 829 B(1,9)16.31 

600 40 (300 Mp/s) 
400 34 (430 Mp/s) 
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POPULÄR RADIO 

TIDSKRIFT F Ö R R A D I o TELEVISION 

Tyska erfarenheter 
I en publikation, utgiven av den europe
isla rundradiounionen, har nyligen dr 
Werner Nestler, teknis-k ohef för Nord
westdeutscher Rundfunk (NWDR), läm
nat några intressanta data om det väst
tyska FM- -KV-rund.radionätet, som det 
bör vara av intresse att tadel av, i syn
nerhet som våglängdsproblemet här i 
landet uppenbarligen har vissa berö
ringspunkter med det tyska_ 

Den omständigheten ,att FM-UKV
rundradion ger förutsättningar för en 
betydande förbättring av rundradioöver
föringens kvalitet, har, säger dr Nestler, 
inte varit av avgörande betydelse vid va
let av utbyggnadssystem för den väst
tyska rundradion. Att man valde FM
och inte AM benJdde på att man kunde 
förutse, ,att stömingsfriare mottagning 
skulle kunna åstadkommas - även med 
en enklare FM-mottagare - inom större 
områden med FM-system än vad fallet 
skulle vara med AM-system. Man utgiok 
också från att det vid. serjeproduktion 
skulle bli möjligt att tillverka FM-mot
tagare för samma pris som AM-mot
tagare. 

Ytterligare en fördel med FM ansågs 
vara, att högkla-ssiga FM-mottagare kan 

utnyttjas för störningsfri mottagning in
om zoner, där mottagning skulle vara 
fullkomligt otänkbar med. AM-mottaga
re. Slutligen ,ansåg man, att en europeisk 
utbyggnadsplan för UKV-FM-rundradio 
endast är genomförbar med FM-system. 
FM-mottagning är nämligen möjlig vid 
inbördes störningar med. så lågt värde 
på förhållandet mellan önskad och stö
rande signal som 5: l vid FM, medan 
motsvarande siffra vid AM är väsentligt 
ogynnsammare, eller ca 100: L 

Man valde frekvensområdet 97,5
100 lVlp/ s för de västtyska FM-UKV
rundradiostationerna och har där förlagt 
stationerna med ett inbördes avstånd av 
0,4 Mp/ s, vilket ger totalt 31 kanaler_ 
Genom omsorgsfu~l fördelning av fre
kvenserna anser man sig ha möjlighet att 
kunna täcka hela VästtyskIand. med inte 
endast ett utan även med ett and.ra pro
gram, ev. även ett tredje! Dr Nestler an
ser, att det tillgängliga antalet kanaler 
är fullt tillräckligt för att lösa vilket 
rundradio problem som helst, som kan 
tänkas uppstå i Europa. 

En förutsättning för framgång med 
FM-UKV-rundradion är, enligt dr Nest
ler, att man kan få fram billiga FM

O C H ELEKTRONIK 

UKV-mottagare. Den tyska radioindu
strien var från början inte särskilt en
tusiastisk för FM-UKV-rundradiopro
je!ktet, enär de befarade höga produk
tionskostnad.er för tilIsatsappar,ater och 
kompletta mottagare för UKV. Det visa· 
de sig emellertid snart, ,att man kunde 
göra betydande förenklingar i dekonven
tionella kopplingarna med hänsyn till att 
de västtyska stationerna förlades så tätt, 
att avsevärd. fältstyrka kunde påräknas 
på de flesta orter. 

De billigaste mottagarna och tillsat
serna arbetar med superregenel'ativa 
kopplingar. I enklaste mottagaretyper av 
typen superheterodyn har man slopat 
FM-diskriminatorn och tiHämpar sid
stämning för demodulerin.gen. På d.etta 
sätt har man kommit fram till tillsatser, 
som inte kostar mer än 27-50 RM. Des
sa til1s.atser är i allmänhet bestyckade 
med en triodpentod, varvid trioden ingår 
i ett HF-steg, 'som förhindrar utstrålnin
gen till antennen, medan pentoden ingår 
i en superregenerativ koppling. Känslig
heten hos dylika tillsatser är av storleks
ordningen 100 f-tV. 

Sidstämning för demodulering utnytt
jas också i många kombinerade motta
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gare, avsedda för såväl lång-, mellan- , 

och kortvåg som UKV. Dessa 4-rörs mot· 

tagare har en första iYIF= lO,? Mp/ s 

och en andra MF = 468 kp/ s. Skillnaden 

i kostnad mellan en 3-bandssuper och en 

mottagare, som dessutom möjli rrgör FiYI

UKV-mottagning, är så liten SOlU 10 RM. 

För att ge full rättvisa åt den bättre 

kvalitet som möjliggöres genom UKV· 

FM-sändning, har man på sändar idan 

utökat frekv nsområdet för alla studio

utrustningar från nuvarande 10 kp/ s till 

15 kp/ s. 
Dr Nestler anser, att den en,da tänk

bara lösningen av våglängdsproblemet 

i Europa ligger i att alla länder går in 

för FiYI-UKV-rundradion för alla sänd

ningar utöver ett enda program. Lång

och mellanvåg skulle härigenom kunna 

avlasbas, vilket skulle innebära väsentlig1 

förbättrade förhållanden, och ev. skulle 

man .kunna tänka sig möjligheten att öka 

frekvensavståndet mellan rundradiosän

darna på dessa våglängder. Förbättrad 

utlandsmottagning skulle därigenom 

kunna förverkligas med mindre interfe

rensstörningar och förbättrad kvalitet. 
(Sch) 

Praktiskt om FM-UKV
rundradio 

E nligt tyska undersökningar kan man i 
en 4-vanings byggnad i en stad räkna 

med de relativa fältstyrkor i olika lägen 

i de olika våningarna, som visas i fig. L 

-Vindsvåning 

3: evåning 

2:0 våning 

Bottenvåning 

Fig. 1. Relativa värden för fältstyrkan vid UKV 
i olika punkter inne i bostadshtls. 
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Som synes är fältstyrkan vid den vägg, 

som vetter mot sändarstationen , väsent

ligt större än i mitten av rummet eller 

mot en vägg, som är vänd fran sändar

stationen. Skillnaden i fältstyrka mellan 

de olika våningarna är som synes också 

betydande. Figuren kan vara bra att ha 

vid en första bedömning av hur en inom

husantenn för FM-UKV-mottagning bör 
vara placerad. 

Det har också konstaterats, att en 

10 kW UKV--sändare över någorlunda 

jämn mark ger en räckvidd på ca 100 

km. Undantag från denna regel utgör 

djupa dalgångar, som förlöper vinkel

rätt mot mottagningsriktningen. Mot
bagningsantenner, som ligger i »skug

gan» av höjdsträckningar får mycket låg 
fältstyrka, medan däremot antenner be! 

lägna på höj dsluttning, som träffas av 

de infallande r,adiovågorna, uppvisar 

särskilt goda mottagningsförhållanden. 

Man får LO.m. högre fältstyrka på den

na mot sändaren vettande sluttning, än 

vad man får på toppen. 

I bergiga trakter visar det sig, att re

flexioner mot bergsluttningar är mycket 

störande. Med riktantenner kan man ofta 
få fram flera infallsriktningar för radio

vågorna, som avsevärt ,avviker från den 

direkta riktningen sändare-mottagare. 

Med reflexionerna uppträder ofta fas

förskj 'utningar, som kan medför,a distor

sion, en distorsion som dessutom är be

roende av ledningsförmågan hos mar
ken. Beroende på fuktighetshalten i mar

ken kan man vis,;a dagar få god mottag

ning, medan man andra dagar får betyd

ligt sämre mottagning. 

Genom försök har man konstaterat, att 

man i dalgångar kan avsevärt förhättr,a 

förhållandena genom att montera upp en 

fristående antenn på en närbelägen fritt 

belägen kulle och sedan rikta in anten

nerna i dalgången mot denna. På så sätt 

har man kunnat öka fältstyrklan 5-10 
ggr i vissa dalgångar. 

I allmänhet får man större räckvidd 

på sommaren än på vintern" men i all
mänhet uppträder på sommaren de~ut

om fading. Räckvidder upp till 120 km 

har förekommit, men det är i dylika fall 
knappast fråga om njutbar mottagning. 

AKTUELL 

HollancJ hal' - trots det relati,·t 
ringa invånareantalet - för 
utbyggnaden av sin televisiolls
tjänst ett relativt gynnsamt ut
gångsläge. Betydande svårighe
ter har emellerti<l uppstått "id 
televisionens start i Holland. 
Då det inte är uteslutet, att vid 
televisionens införande i Sve
rige lilmande problem kan upp
träda, bör föreliggande rapport 
från Holland fl'ån vår tyske 
kOl'l'espolldent va ra a v stort in
h·esse. 

Amsterdam i mars. 

Holland har omkring 9 milj. invånare_ 

Av dessa är 1,6 milj. radiolyssnare, var

till kommer 0,5 trådradiolyssnare. Des~ a 

siffror anger en icke förakt.lig »lyssnar

täthet», vilket bör vara ett gynnsamt ut

gångsläge för ett televisionsnäL Olika 

omständigheter har emellelltid gjort, att 

betydande svårigheter uppstått för den 
nyligen igångsatta holländska televisiom

t j änsten. Problemen förefaller att ligg,a 
framförallt på den progl,ammässiga 

sidan. 

FYRA »RADIOTJÄNSTER» 

För en utomstående förefaller den hol

ländska rundradiostationen inte sär

skilt ekonomiskt organiseFad. Fyra sto

ra och en mindre rundradiosamman

slutning med inbördes avvikande poli

tisk och religiös uppfattning, produce

rar tillsammans de båda nationella rund

radioprogrammen »Hilversum 1» och 

»Hilversum II», som utstrålas över tr å 

sändare, belägna i Lopik i Utrecht. Bå

da sändarna är på 120 kW. Varje rund

radioorganisation har sin egen studio, 

och de fem organisationerna får alltså 

ansvara var och en för sin del av pro

gramproduktionen . 
För att införa televisionen i Holland, 

som efter årslånga förbere·dande försök 



Holländska TV-bekymmer Av Karl Tetzner, Emden 

på allvar startades i o<ktober 1951, har 

de fyra nyss omnämnda större rundra

dioföreningarna (ARVO, KRO, NVCR, 

VARA) sammanslutit sig till en Neder

lantIsen Televisie Stichting (NTS), på 

sn !llska förslagsvis »Holländska TV

tjänsten»_ Man har till förfogande för 

!\-å ar framåt från 1/ 10 -51 sammanlagt 

6DO 000 gulden (100 gulde n~136 Skr.) 

för att finansiera prograrntj änstell, och 

man ämnar med dessa ,pengar finansiera 

två sändningar i veckan , vardera sänd

Il ingen omfattande 1% timma. Detta 

motsvarar en kostnad av ungefär 30 gul

den per minuts sändningstid . 

Denna summa är liten , och redan nu 

har man 'bekymmer, i synnerhet som de 

FYra rundradioföreningarna fasthåller 

"id sin gamla inställning, att varje sam

manslutning för sig skall utforma sin 

teb'isionssändn ng fullt sj älvständigt_ 

Det är därför inte mindre än fyra TV

programavdelningar i aktion, under det 

att en grupp av TV -specialister skulle 

,. arit fullt tillräckligt. 

(;ODA TEK!I\ISKA FÖRl:TSATT· 
!l\I~GAR 

De tekniska förutsättningarna för hol. 

ländsk television är däremot mycket 

gynnsamma på grund av de geografiska 

förhållandena. l ian har i Lopik en 5 

kW sändare för bilden och en 3 kW ljud

sändare arbetande på televisionskanal 3 

(bildfrekvensen 63,25 Mp/ s, ljudfre

kvensen 67,75 Mp/ s) _ T -studion är be

lägen i Bussum, 6 km nordväst om Hil

verSUIIl_ Man arbetar efter västeurope

i ~ka TV-systemet - samma system som 

i Sverige och Danmark. 

Televi,ionssänclarens antennmast är 

200 m hög, och inom denna sändar~ 

r iickvicld faller inte mindre än 65 % 
av hela Hollands befolkning_ Det lär 

inle finnas något land i hela Europa, 

för en televisionssändare, som kan täcka 

en så stor del av det egna landets invå

nare_ I framtiden räknar man med, att 

den av Philips i Eindhoven drivna tele

visionssändaren skall överta rollen som 

reläsändare för rikstelevisionsprogram

met , och ytterligare en sändare planeras 

i norr för området kring Groningen. 

INDUSTRIN OCH PTT BIDRAR 

nen holländ!>ka televisionen skulle ald

rig på grund av sina finansiella besvär

ligheter kunnat starta utan den storsti

lade hjälpen från ·den holländska indu

strin och postförvaltningens sida. Det 

effektivaste understödet har kommit 

från Philips, som ställt till förfogande 

den nyss omnämnda kompletta televi

sionssändaren i Lopik inklusive en kom

plett studioutrustning och en radiolänk 

Bussum-Lopik. Phili,ps betalar dessut

om lönerna till studioteknikerna _ 

Holländska postförvaltningen, PTT, har 

bidragit med antennmasten i Lopik, och 

bestrider dessutom underhållet av sän

daren liksom lönerna till den tekniska 

personalen på stationen_ På så sätt kun 

de den holländska televisionstjänsten 

från början enbart koncentrera sig p:\ 

programfrågan, vilket emellertid inle 

utesluter, att sändningstiden - salll

manlagt 3 timmar pr vecka - är på tok 

för kort. 

T\U.TTLIGT TV-INTRESSE 

Man är i Holland besviken över det re

lativt ringa intres~e, som befolkningen 

ägnar televisionen_ För närvar.ande till

verkas det fler televisionsmottagare 

Holland än vad som säljes_ Förutom TV

apparater från Philips och eH företag, 

van der H eem, finns det i ,holländska de

taljhandeln endast ytterliga,re en appa

rattyp av engelskt fabrikat. Priserna för 

bordsmottagare ligger omkring 785 gul

den (bildyta 16X25 cm) resp. 985 gul

den (bildyta 22X29 cm), under det att 

en projektionsapparat från Philips gär 

på l 700 gulden (bildyta 34X45 cm)_ 

Ingen känner för övrigt närmare an

talet televisionsmottagare i Holland 

enär någon te.levisionslicens eller annan 

form av registrering ännu inte är införd_ 

Man uppskattar emellertid antalet app'" 

rater, som är i gång i Holland, till mel

lan 3 000 och 4 000 apparater. Statsmak

där man kan finna en uppställningsort Televisionssändaren iLopik. Bildsändaren är pil. 5 kW, ljud sändaren på 3 kW. 
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Regirummet för televisionsstudion i Bussum. Regissören (i mit

ten) övervakar studion genom det snedställda fönstret. Kontrollrummet i Bussum. Här sker övervakning av de fråll 


tern a i Holland torde f. ö. inom kort in

föra televisionslicens, s·om troligen kom
mer att fastställas till 30 gulden pr år. 

Den måttliga TV-begeislringen i Hol

land har sina orsaker inte endast i den 
korta sändningstiden. De sparsamma 

holländarna ger inte gärna ut l 000 gul

den för en mottagare, som de enda"t har 
användning för någon timma två gånger 

i veckan, i synnerhet som de utsända 
programmen är &anska slätstrukna_ In

gen vet emelIertid f. n_ hur man skall bli 

i stånd att förlänga programmet och för
bättra det utan att överan;:tränga det sva

g a finansieUa underlaget. En besvärande 

brist är, att man inte har möjlighet att 

sända ut aktuella sändningar och upp
tagni'ngar i det fria_ Visserligen har man 

studion erhållna bild- och ljudsvängningarna. 

i studion i Bussum en reportagevagn, 

men dennas .aktionsradiouppgår till ma
ximalt 7 ,km omkring Bussum, och inom 

den lilla cirkeln händer det inte mycket 

av världsbety-delse! En ändring torde 

dock inträda, när anläggningarna i Haag 
ooh Amsterdam blir färdigställda. Dessa 

städer !kommer att få radiolänkar till 

Lopik, och därigenom kan man överföra 

aktuella upptagn ingar från båd.a dessa 

städer, som är centra i det holländska 

vetenskapliga, ekonDmiska och politiska 
l ivet. 

STUDION I BrSSUM 

På grund av bristen på andra lämpliga 

utrymmen har Philips i Bussum inrättat 

televisionsstudion i en gammal overgl-

Filmavsökningsrum
met med två filmpro
j ektorer för 35 och 16 
mm film. 

ven kyrka, som sedan årtionden inte 

längre använ-ds för gu-dstj änster. Bygg
naden är mycket lämplig för sitt ädamål, 

enär det höga kyrkskeppet har möjlig

gj ort inbyggnad av praktiska belysnings
anordningar. Tack vare den stora tak

höj den blir värmen från lamporna inte 

särskilt besvärande. I klocktornet är 

uppställd en paraboloidantelln för radio

länken Buss-um-Lopik. 

Studion har en golvyta av 100 m2 
; det 

är det enda studioutrymmet, varför en 

väsentlig utvidg,ning av sändartiden, som 

automatiskt drar med sig en betydande 

förlängning av repetitionstiden, redan 

nu är omöjlig. Utom studion har man 

följ ande anläggningar inrymda 1 kyr

kan: regirum med snedställda fönster till 
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Ett av kontrollborden, 
som ingår i den stora 
övervakningspulpeten i 
TV-sändarens kontroll
rum_ 



studion, ett filmavspelningsrum, ett cen

tralt kontrollrum, verkstäder, lagerrum, 

några kontorsrum och ett litet elektriskt 

kök, där man anrättar den oundvikliga 

»Kopje Koffie», utan vars hjälp ing a 
storvel'k kan uträ ttas i Holland. 

I filmavspelningsrummet är uppställ

da två vanliga 35 mm filmprojektorer 

för avspelning av Ij udfilmer. Vid·are en 

mycket enkel projektor för diaposi tiv 

och en 16 mm smalfilmsprojektor. För 
alla dessa apparater utnyttjas ett enda 

superikonoskop som kamera. Denna är 

anbringad vridbar i mitten, varvid film 

och diapositiv vi.a linssystem pro jicieras 

på . fotokatoden på superikonoskopet. 

Denna metod , som vi också sett tilläm

pas i Frankrike av »Television Fran

"aise», är enkel och därjämte mycket 

billigare än exempelvis aet system med 
ljusflä cksavsökning, som tillämpas exem

pelvis i Tyskland och för övrigt också i 
Sverige_ 

Regirummet behä rskas från en enda 

regipulpet, fr ån vars mittplats program
ledaren har en överblick över televisions

scenen. Ovanför fönstret hänger tre ko,n

trollmottagare. Två av dem återger den 

av resp. kamerl)r upptagna bilden, un

der det att den tredj e återger den bild, 

som vidarebefo rdras till sändaren. Till 

vänster och höger om pr<>gramledaren 
sitter de båda regissö rerna för bild och 

ton framför sina resp. regibord . Över

toningen av bil ema från de olika ka

merorna göres med hjälp av tryckkn.ap

par, varvid enligt förf. åsikt alltför ab

rupta övergångar kom tiLl stånd. I Tysk
land användes volymkontroller för bild

växling, vilket ger m ycket långsamma 

och mjuka över ånga r ungefär som vid 
film_ 

nONTROLLRU. I~IET 

Det stora kontr llrummet behärskas av 

en av fem sektioner sammanbyggd kon

trollpulpet. Denna är sammansatt av ka
merakontroJlbord med monitorer för tre 

studios och en filmkamera liksom ett 

kontrollbord för ton kanalen från film
avsökningen. I varje kamerakontroll

bord kan denktJmpletta bilden sLud er.as 

på en bildskärrn, vidare finns det t\rå 

En av televisionskamerorna som används i TV
studion. Tre sådana kameror ingår i 
utru stningen j Bussu m. 

Detta är det optiska sys temet 
i tclevisionskameran jämte 
hydraulisk omkopplare, med + 
vars hjälp alla erforderliga 
man ipulationer utföras för 
kamerans inställning. 

Della är kamerans upptag
ningsdel med superikono
~kopet. Bildförstärkaren och 
avlänkningsgeneratorerna är 
här borttagna, vilket f. ö. är 
gjort med ett par enkla hand 
grepp. ,., 

osc illoskop, som visar bildfälts- och liIl
jeavländmingsspä nningarua samt bild

frekvensspänningen. I borden finns det 

också anordningar för skuggkorrektion. 

I 'kontrollrummet är utställda åtta 

kontrollstativ. Ett av dessa innehåller av
länkningsanordningar med mätappara

tur, ett andra stativ tjänar som omkopp
lingsstativ för kamerorna. Detta fjärr 

styres från regi rummet. Nätanslutnings

apparatur och övervaknings'anordningar 
ingå r i de övriga stativen _ 

RADIOLÄNKAR 

Avståndet mellan Bussurn och Lopik är 
35 km. Tonkanalen överföres via kabel, 

under det att för bilden en radiolänk för 

centimetervåg utn yttj as. Denna arbetar 

utan mellanstation och med 3 cm våg

längd; slutsteget i sändaren är bestyckat 

studio
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förstärkning av de naturliga ekona . Detta stö'Radiovetenskapliga konferensen te r emellertid på vi:;"a svårighe ter. Prohleme t 

har nu lösts vid FOA med hörnreflektorer avi Stockholm lämplig form, storlek och antal placera cl e efte r 

Den andra radiovetenskapliga konferensen 

~tockholm hölls den 12-14 mar =, (den första 

hölls i november 1949) med närmare 300 del

tagare_ Behållninge n av konferensen samman

fattades väl av TelegrafverkCh, generaldirektör, 

Håkan Sterky , i de ord med vilka han avslu

lade den: 

»Denna radiovetenskapliga konferen s har 

g ivit ett intryck av all radiovetenskapen är 

mycket mångsidig_ En stor , erie delområden 

har berörts und er konf"ren ,en_ Vidare har 

disku~sionsinlägge ll va rit av stort intresse . Sä· 
kc rligc n ge r sådana här konferense r en god 

stimulans för dem som arbet a r inom d e"a 001

räden .» 

Som allmänt omdöme kan sägas, all konfe· 

r ensen denna gilng behandla'de mera teore

tiska radiotekniska problem än den tidigare. 

Någ ra =ensationella nyheter bjöd s kanske inte 

men däremot sa mycket mer av de , enast" rö

nen inom en mängd förgreningar av radiove

tenskapen , där man tidigare inte hunnit så 

lån g t. 

Bland deltaga rna märktes de fl es ta känd a 

radiotekniker och · forskare från hög , kolornas 

och försvarets radiolaboratorie r, från radio

industrin o=v_ 

D en första dagen behandlades områdena 

mätmetoder och instrument, material, inform a· 

tionsteor;, taltransmission samt puls· och Teg· 
leringskretsar . 

Här pre<.;enterades så lunda ,'n ny oscillograf 

för upptagning av ett elektronrörs karakteristi 

kor, av civilin g. B G Magnusson (SER) , vida

r' en s tåendevågmeter med »helix»·lerln ing 

a v edd för mikrov1'igsområdet 200--2000 'I'lp /s, 

av dr ing. F Tischer (KTHl. Hur man med 

hjälp av gaffelsond, ,patlborr och batterimatad 

impedansbrygga kan mäta jordytans konduk

med en ameriikansk klystron, som ger 

400 m W. Frekvensmodulation utnyttj as 

för överföringen. Paraboloidantennen 

har 1,2 m diameter och ger en antenn

förstärkning på 32 dB. Radiolänken ger 

en överföring 40 dB över brusnivlin, en
Ii "I CCIR :s bestämmelser. 

Mottagningsapparaturen i Lopik är 

inbyggd 150 m uppe i sändarmasten för 

sändarstationen. Hela radiolänken har 

dublettutrustninga r, v,arvid en av anlägg

ningarna ständigt står i beredskapsläge. 

Den kan vid feltillfällen kopplas in med 

ett enkelt handgrepp. 
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tivitet under v is~a förhållanden enklare än med 

tidigare använda metoder berättade civiling. 

H R ydström , chef för marinförva ltningl'ns la· 

boratorium på Lidingö. 

Det sista föredrage t inom den för sta grup

pen nölls av professor Henry Wa/lmall vid 

Chalmers och handlad e om en automa t i, k brus

faktormätare avsedd för mellanfrekvc-n sför

stärkare .av den typ som är bruklig i radar- och 

trafikmollagare. 

lfråga Om material behandlades kontakt ma

terial för höga s trömstyrkor vid radiofrekvens 

(civiling. F Stranden, KTV), absorptio ll -ma

tt'rial för mikrovågor, avsedda för bl. a. la bo

ratorieväggar o. dyl. (c ivilin g. B Dah/mrcll , 

FOA) och s ist men icke minst halvkdarmate · 

tial sådant som utvecklats för den r evolutione 

rande halvledartriod en eller s. k . tran s istorn 
([il. lic. D Lundqvist) . 

Den andra dagen ägnade man antenner. led· 

ningar, Linjära kretsar samt radiotransTllission 

och vågutbredning. Den tredje och sista dagen 

slutligen avhandlades ämnena elektroni/.- samt 

radioastronomi. 

Bland antennföredragen var kanske det lätt 

[at tliga=te det som handlade om »kons tmål för 

radarmätningao> och höll s av civilin g. Hans 

Blomqvist (FOA). Detta föredrag vi"lde ock

så 	 hur väl den radiotekniska forsknin gen i 

vårt land hå ller sig framme. 

Premisserna för undersöknin garn a i dt'lta 

fall va r det förhålland e t, att de t vid mikrovågs

mätningar ofta är önskvärt all ha till gång till 

ett rimligt stort konst mål med samma ekviva

lenta målyta som ett medelstort fartyg . Man 

kunde härvid tänka sig att använda en enda 

hörnreflektor. Denna reflektortyp har inom 

parentes sagt provats av lotsverket för even· 

tuell användning för farIedsmarkering gt> nom 

Där finns också ändutrustning för en 

radiolänk ti·]] den av Philips drivna tele

visionssändaren i Eindhoven . Trots att 

aV iJ tå ndet dit är över 70 km, , ker över

förin gen utan mellanliggande relästation. 

Slutligen finns ocks<l terminalutrustning 

för de tidigarp omnämnda planerade ra 

diolänkarna till Haag och Amsterdam. 

EN INTRESSAJliT UAMERA 

I den holländska stud ion ingi\r det tre 

moderna Philips-kameror bestyc·kade 

med superikonoskoprör. Kamerahuvu· 

det består av tre enheter: 

en 	 viss geometri t!k fi gur. 

Ell föredrag om radioastronomi hölls av fil. 

lic . Bertil Lindblad vid Lunds Observatorium. 

som talade om »Radarundersö kningar av llle· 

teorskurar vid CTH:s observatorium på Räö». 

Tal. nämnde, att när en meteor tränger in i 

,år atmosfär joniseras vissa atmosfärsskikl. Ett 

långsträck t spår av e lektroner definie rar allt 

så und er ell kOrl tidsmoment meteoren . rörel

se riktning. Då denna jonisa tionspelare vid 

lämplig elektrontäthet tjäns t&ör som en spe 

"d för utsända radarimpulser, erhitlles en kort

varig dtcrkas tad signal i en radarmottagare. 

De nya el,·ktroniska metoderna ger nu bl. a. 

astronomerna möjlighet att obse rvera de m e· 

teorsvärmar som uppträder på dagarna. G,:· 
nom all på detta sätt fylla ut luckorna i vår 

kunskap av meteorfenomenen, är det trolig t, 

att elektroniken kan ge ett utförligt svar på 

frå ga n angående materiens förd e lning i vårt 

plane tsy" tem. 

Ett flertal intrpsanta föredrag om de se

naste rönen inom radioastronomien hölls. Ge· 

nom alt professor O Rydbeck och civiling. G 

fl ellgren inte hunnit tillbaks fr~ n solförmÖr· 

kelseexpeditionen till Italien , mås te dock cn 

del av föredragen inom detta område stryb, 

från programmet. 

Slutligen bör man ge en eloge åt föredrags· 

hållarna för den koncentrerade form , med viI· 

ken de i de flc .,ta fall presenterade sitt stoff. 

Man satte även värde på den farl med vilke n 

de olika föredra gen följde på varandra och 

som gör at t hela konferensen får något aven 

journalfilms s timulans och omväxling i inne

hållet öve r s ig. :Med någon överdrift skulle 

man kunna säga alt deltagarna serverad es bort· 

åt ett 50-tal doktorsavhandlingar på löpande 

band. 

(Bengt Svedberg) 

1. 	Upptagrzingsdelen. Förutom det om

nämnda kameraröret och dess avlänk

nings- och fokuseringsanordningar in

nehåller denna del videoför3tärkaren 

för förstärkning av bildsignalen till 

en nivå, som möjliggör överföring av 

signalen i kamerakabeln. Dessutom 

är kameran utrustad med en tidsav

län'knings- och »blanki ng-oscillator». 

Förstärkare- och avlänkningsenheter 

kan för service lätt monteras av från 

kameraenheten. 

2. Elektronisk sökare. Denna del bildar 

Forts . på sid. 27. 



Hur 
•germaolum

dioder 

VÄTGAS 
[H,) DIOXID 

(Go O,) 
PULVER 

idstliende fig., som baseras p§. uppgif
ler från General Electric, visar ett till· 
verkningsschema [ör germaniumdioder. 
lJ lgll ngsmal eria let är som synes vätgas 
och germalliumdi xid, som reduceras 
vid +650° C lill germaniumpulver. 
Germaniumpulvret upphetta s till +800° 
C och övergår då till en porös mas:;a, 
germaniumsvamp. Denna smäll es vid 
+1050° C och får efter avsvalnandet 
en mass i\' konsistens. Efter omsmältning 
i heliumalmosfär och efter Yllerligare 
värmeb~handling erhålles slutproduk· 
len elt germaniumgöt, som kan använ 
Jas "om utgångsmater ial för dc i ger
maniumdioderna ingående små germa
niumplattorna . 

Det germaniumgöt, som erhölls vid 
J e ll nyss antydda processen, skärr, ,,('
dan i tunna skivor, vilkas ena yta elsas. 
Skivorna uppdelas i små plattor, som 
monleras in i diod rna . Övriga detaljer 
i tillverkningspro eduren framgår av 
fig. 

den kompletta germaniumdioden 
ingår följande enheter (se fjg. längst 
ner L v.): 

A= plasthölje, herme ti skt förslutet , 
ll = tenn. C = gennaniumplatta, D = 
svets fogar, E = plat ina-ruteniumspet s. 
F = tätning av plastmaterial, G = nickcl
~tift , H = 5vetsfog, 1= tilledningstråd . 

GERMANIUM

SVAMP 

SMÄLTE S VID 
1050 - C 

tillverkas 

RUTENIUM TRAD 

J 
SPETS 

FÄRDIG DIOD 
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"  Exempel på kopplingar med 

BTH kristalldioder:, \ 
"

" C OCH R VÄLJES EFTER fREKVENS OCH ÖNSKAD BEGRÄNSNING " LIMITER (BEGRÄNSARE) ,, 2, 

, l.r. -STfG 
22K 

·J21t 

M.f .\ ,,'CDISKRIMINATOR, \ , 
öra U.HJ. DI SKRIMINA TOR, " små \ 3. 
oömma 

\ 
I aoEG. AUTOMAnSK 

MF. ~ r-"T------t-4-....,...--,.......,~- VOLYMKONTROLL\el. stabila 

\ 
 FÖRSTÄRKA~ IMEG.. 

och 

\tåla \arktisk ky la , 

\ FRÅN U .· STfGtropisk hetta 

ANDRA DETEKTOR OCH AUT. VOL.-KONTROLl 100% fuktighet , \ 

r--+--t~+----....-
CG5 

CGS 

TRANSFORMATOR Lrf"JT'.-------' 

8TH Germaniumdiod Typ 
1 

CG1-C 
1 

CG4-C 1 CG5-M· 1 CG6-M· 1 CG8-C 1 CG10-M· 

Max. backspänning ... ...... ... V 12080 100 100 2550 
30Max. framström kontinuerligt .. mA 2050 50 30 30 

Max. framström under 1 s . .. . mA 400 400 - -- -
Max. motstånd vtd + 1 V ... " . Q 250 500 250 500350 350 
Min. motstånd vid -3 V .. . . .. Q 2xl06- - --

5x1Q6Min. motstånd vid -10 V .. . .. . Q 200000 -50000-
Min. motstånd vid -50V .. .. . . Q 20000050000 --5000001 
För frekvenser upp till ........ Mp/s 
 10 4040 20010 200 

1 

* Plasthölje Kapacitans 1 pF Från lager i Sverige 
Pris CG5 och CG6 kr. 3 : 50 

BRITISH THOMSON-HOUSTON CO LTD. Kontakta vår el. avdelning 
representeras i Sverige av Telefon: Göteborg 105470 

SPECIALMASKI NER AB 
GÖTEBORG STOCKHOLM 

Surbrunnsgatan 6 Skeppsbron 44&J14:6 



FÖR KONSTRUKTÖRER 

Germaniumdiodens användningsområden 

I förra. numret av POPULÄR 
R.\DIO lämnades nä.gra data 
för halvledardioder. Hä.. ges nU 

nägra, exempel på. var dylika 
dioder med fördel Imn komma 
till användning. 

Användningsområdena för halvledar
dioder samman faller i stort sett med de 
som hittills förbehållilts rördioder, och 
de kan därför i allmänhet utan vidare er
sätta rördioder r de flesta kopplingar. 

I vissa avseenden har halvledarDioder

na dock gynnHammare egemJkaper än 
motsvarande rördio<ler. Genom att det 
inte krävs gloclspänning för halvledar
dioderna, får konstruktören friare hän
der i fråga om diodens placering. Halv
ledardiodema, vars storlek ofta inte är 
större än ett vanligt kolmotstånd, kan 
exempelvis placeras i Direkt ,anslutning 
till en mella'nfrekveno;transformator in

nanför dess skärmburk, vilket bl.a. er
bj uder fördelen av minskad risk för åter

kopplingsfenomen. Som likriktare i mät
kroppar ger halvledardioder en högst av
sevärd utrymmesbesparing. Överhuvud 
taget är det j ust de små dimensionerna 
och det eliminerade glödströmsbehovet, 
som gjort halvledardioderna särskilt at
tr.aktiv-a för radiokonstruktörerna. 

En påtaglig fördel medhalvledardio
den är, att ,dess resistans i genomsläpps
riktningenkan göras lägre än för mot
svarande rördic.d, vilket är särskilt gynn
samt i detektorkopplingar med lågresi
stil' belastningsresistans, exempelvis i 

televisionsmottugare. Ytterligare en för
del är den låga kapacitansen, som ger 
halvledardiodell en extra chans framför 
rördioden i vis_a kopplin·gar. 

En faktor, som i någon mån verkar 
hämmande på användningen av hal'v'le
dardioder, är det relativt hög.a priset. 
SanIlolikt ,kan ilnan dock räkna med, att 
detta kommer !Itt avsevärt reduceras ef

ter hand som pwduktionen av kristall

dioder ökar. 

I det följande kommer att genomgås 
ett antal kopplingar och användnings

områden för halvledardioder av gem1a
niumtyp. 

LIKRlliTARKOPPLlNGAR 

Allmä,nt gä'ller beträffande användnin

gen av gerrnaniumdioder, att de kan an
vändas för frekvenser upp tiil ca 100 
Mp/s. Detta betyder, att de lika gärna 
kan användas som likriktare i mätinstu

ment för 50 p/s och som detektor i tele
visionsmottagare med mellanfrekvens 

vid 45 Mp/ s. Men k@pplingarna blir ju i 
de båda ytterlighetsfallen olika. 

Grundläggande för alla de likriktare
ochdetektorkopp1lingar, som k,an tilläm
pas för germaniumdioder, är, att man 
måste se till att belastningsresistansen i 
de tiN dioden anslutna kretsarna står i 
relation tm germaniumdiodens resistans 
i fram- och backriktningen. Typiskt för 
germaniumdioder är nämligen, .att de 
i motsats till vad fallet är med rördioder 
- uppvisar en icke försumbar resistans 
i backriktningen. Data över resistansen 
i fram. ()ch backriktningen för en del 
vanliga germaniumdioder har lämnats i 

en tidigare artikel i POPULÄR RA
DIO!l 

För varje tilltänkt .använDning aven 
halvledardiod bÖJ: man undersöka, vid 
vilken signalnivå dio<len skall arbeta, och 
vidare bör man undersöka vil'ken back
resistans, som den valda dioden uppvisar 
för ifrågavarande signalnivå. Sålunda 

år det uppenbarligen önskvärt,att man, 
om man arbetar med högresistiva belast

ningsresistanser, ser till att ma.n når upp 
tilt en sådan signalspänning, vid vilken 
backresistansen hos halvledardioden är 
störst. För de flesta germaniumdioder 
uppnås maximal backresi·stans vid ca 10 
V backspänning. Vid lägre signalnivåer 

l Halvledardioder POPULÄR RADIO 1952, nr 
5, s. 13. 

minskar backresistansen, och därmed 
försämras även diodens likriktande egen

skaper. 
Man kan skilj a på två oliika kopplings

typer för likriktning: seriediodkoppling 
och shuntdiodkoppling. Vid seriediod
koppling (fig.l) bör framresistansen hos 
halvledardioden vara låg jämfört med 

Fig. 1. Seriediodkoppling. 

belastningsresistansen. För de flesta hahr
ledardiooer är framresistansen vid +1 V 

100-200 ohm, vilket betyder, .att man 
får god verkningsgrad för likriktning 
för belastnings resistanser ned till ca l 
kohm. Vid belastningsresistanser om 

exempelvis 200 ohm däremot blir verk
ningsgraden lägre, då j u resistansen i 
halvledardiodens genomsläppsriktni·ng då 
blir av samma storleksordning som be
lastningsresistansen. Vid högresistiv be

lastningsresistans bör dioden uppvisa 
hög resistans i backriktningen. 

Genom paralleUkoppling (se fig. 2) av 

två dioder kan man vid seriediodkopp-

Fig. 2_ Seriediodkoppling med två parallell
kopplade dioder. 

ling öka strömuttaget till det dubbla. Ge
nom seriekoppling ,av två dioder kan man 

öka driftspänningen till det dubbla, enär 
vardera dioden då endast får halva drift
spänningen som baokspänning. För att 
eliminera risken för olika höga back
spänningar över resp. dioder i denna 
koppling bör de parallellkopplas med tva 
lika stora motstånd; Dessa utjämnar ev. 
olikheter i back resistansen (j fr fig. 3) . 
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Fig. 3. Seriediodkopplin g med två seriekopp
Fig. 8. Koppling för växels trömsvoltm eter med germaniumdioder som 

;QQV 3011 lOV 3'j 

2,7 M O,9~1 2 eh 88 k 25 h 

1:<48 

lade dioder. R = skall vara=diod ernasj R 2 likriktare och /lA- instrument. ?vlätområden: 0- 3--10- 30-100--300 V. 
backspänning (ca O,S Mobml. Den växelspän De angivna res istansvärdena gä ll er för ett mätinstrument med inre resi
ning som kan påläggas denna koppling är stansen 2000 ohm och max. ut , lag fur 50 .LlA. 

=2xbackspänningen för resp. dioder. 

C 

JJ-
ev R 

+ 
Fig_ 4. Shuntdiodkoppling. 

Även vid shuntdiodkoppling (tig. 4) 

är det av vikt, att resistansen i genom

släppsriktningen hos halvledardioden är 

så låg som möjligt, jämförd med belast

ningsresistansen R, och att vid högresi

stiv belastningsresistans diodens back

re3i~tans är hög, jämförd med belast

ningsresistansen. Då backresist,ansen för 

halvledardioder är av storleksordningen 

l iVIohm, bör belastningsresistansen inte 

- om man eftenträvar hög verknin~s

grad vid likriktningen - ha högre re"j

Hans än ca 100 kohm. 

o-j'f-D----, 

A 

Fig. 5. Växelström sinst rument med lik ri ktare 
uppbyggd av fyra germaniumdioder i brygg
kopp ling (Graetz-koppling). 

o-j l--t::~ 

B 
Fig. 6. Växelströmsinstrument med två ger
maniumdioder i bryggkoppling. 

Fig. 7. ~Ied denna likriktarkoppling kan man 
arbeta med betydligt högre växelspänningar än 
rel'p. dioders maximala backspänning. 

16:0 

0,001,« 1\J48 0,5 ' I 
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0,5 
o~~M~--~~____~o 

Fig_ 9_ Likriktarkoppling för 
mäthuvud (seriediodkopplingl. 

LmRIKTARE FÖR MÄTINSTRUMENT 

Vid användning av halvledardioder som 

likriktarelement för mätinstrument kan 

man med fördel använda dioder i brygg

koppling så 60m visas i fig. 5 och fig. 6. 
D sa kopplingar ge högre ström ·genom 

instrumentet än en ensam diod enligt 

kopplingen i fig. 1. I de fall man arbetar 

med relativt höga spänningar kan en 

koppling enligt fig. 7 tillämpas. Man får 

med denna koppling betydligt lägre spän

ning i resp. dioders spärriktning än den 

som pålägges instrumentet. Resp. dioder 

220p lN48 
o---j If-~l-4<141---.-

n10 il J o.~I--@ O-- 50,«A 
o>----~l_ _ ............I __ _-~ 

Fig. Il. Likriktarkoppling för indikerin g av 
bästa läget för en TV-antenn. Anordningen an
s lutes mellan galler och katod på bildröret. 
Bästa läget hos antennen indikeras av maximi
ut slag på mätinstrumente t. 

50 k 

Fig. 12. Likriktare för als tr ing av gall erför

spänning från 6.3 V glödströrmlindning. 

Fig . 13. Lik rik tarkoppling för alstring av gal
lerförspänning från 6.3 V glödst römslindning. 
Genom all helvågslikriktning tillämpas. krävs 
enklare filterkedja_ 

Fig. 10. Likriktarkopplin g för 

mäthu vud (shuntdiodkoppling) . 


fungerar här som ett slags säkerhetsven

til för varandra inbördes. Jfr även fig. B. 

Samma kopplingar, som angivit3 för 

användning av halvledardioder som lik

riktare i anslutning till mätinstrument 

kan givetvis också tillämpas för de mät

huvuden, som används i .anslutning till 

rörvoltmetrar och signalsäkare. För dy

lika ,anordningar kommer halvledardio

dens små dimen6ioner och eliminerade 

glödströmsbehov sä rskilt till sin rätt. 

Halvledardioder kan nämligen bygga5 

in i utomordentligt små mäthuvuden, vil

ket i hög grad ökar möjligheterna <:Itt 

komma åt på besvärliga ställen i radio

anläggningar vid signalsökning och mät

ning. Dylika mäthuvuden kan användas 

för frekvenser upp till 100 Mp/s, och ge

nom den låga kapacitans, som halvledar

dioden besitter, blir deras inverkan på 

avstämda kretsar relativt liten. Ett par 

kopplingsvarianter visas i fig. 9 och 10. 
En mera speciell användning av lik

riktarkopplingen är användningen för atl 

indikera bästa läge t för en TV-antenn_ 

Härvid anslutes en anordning en ligt fi g. 

Il mellan galler och katod pa bildröret. 

Avläsning sker på ett mikroamperein
strument, som när antennen är bäst pla

cerad, ger maximiutslag. 

Liksom vanliga likriktareelement kan 

givetvis även halvledardioder använda5 

för likriktning av nätspänningen, givet

vis i första hand för apparater för rela

tivt små strömmar. Exempelvis i galler

spänningslikriktare passar halvledardio

der utmärkt. I fig. 12 visas en koppling, 

som visar hur man kan få -3 V galler

mailto:Jo.~I--@O--50,�A


föq}~inning frill1 6,3 V glödströmslind

/lingen. Genom att utnyttj a helvågslik. 

riktning, enligt f ig 13, kan man avsevärt 
Illin ~ka pa 3ilkretsarna. 

Germaniumdioder kan givetvis också 
a ilvändas i kopplingar för spiinningsför

(lubbling. Man kan exempelvis från 110 

V växelspänning få upp spänningen till 

ca 400 V likspill1 ning vid litet strömut

tag. De35a kopp liga r är väl knapp,ast så 

lämpliga med hänsyn till det relativt 

höga priset pa halvledardioder, men 
otänkbart är v~il inte att dylika kopp

lingar kan vara ekonomiska exempelvis 

f(ir alstring av anodspän,ningen för ka

todstrålerör i oscilloskop. Jfr fig. 14, 15 
och 16. 

HETEKTORKOPPLINGAR I 
.nOIOTT:\GAHE 

Halvledardioder kan med utmärkt resul

tat användas i detektorkopplingar i AM

mottagare. Att de hittills inte kommit till 

me ra vidsträckt användning härför 
hänger samman med att man i de mo

derna rörserierna i ,allmänhet lägger in 

en extra diod i lVIF- eller LF·röret, varför 

man får signallikriktningen så att säga 

gratis. I speciella mottagare och i expe

R2 

Fi~. 17. Vanlig detektorkoppling för AM
mottagare. CI = C =50 pF, R I = 100 kohm,

2 

R2 = 0,5 Mohm. LF-röret erhåller här nega

ti, förspänning genom likströmskomponen

ten i den likriktande signalspänningen. 

Ii ' If 
rv 

Fil'. 15. Alternativ koppling 
L---~____ 

Fig. 14, Koppling för spän r----r----------> + 
ning , fördubbling. 

D-- -r----I ~ 
'TIciF 

----~o för spänningsfördubbling, 

rimentmottagare erbjuder dock halvle
dardioderna intressanta möjligheter. 

I princip :kan man för detektering av 
radiofrekvenser använda 6amma likrik· 

tarkopplingar som hittills genomgåtts. 
Emellertid tillkommer vissa speciella 

krav, som måste uppfyllas genom speciell 

utformning av detektorkretsarna. 
I fig. 17 visas en vanlig detektorkopp. 

ling för en AM-mottagare. I de fall 'I1Hll1 

önska r automatisk förstärkningsregle
ring (AFR) bör man ta till ytterligare 

en diod för AFR·spänningen. Hur denna 

AFR--spänning kan el1hållas visas i fi.g. 

18. I de fall man önskar fördröjd auto

matisk förkänslighetsreglering, kan man 

Fig 19. Koppling med tre dioder. Diod DI 
demodulerar signalspänningen, diod D

2 

alstrar spänningen för den automatiska ~ 
förstärkningsregleringen . Fördröj ning av 

automatiska regleringsspänningen åstad· 

kommes med diod D3 som har fast negativ 

förspänning och kortsluter regleringsspän

ningen, till dess den likriktade spänningen 

från dioden Do överskrider förspänningen. 

R = 10 Mohm: R = l Mohm. Övriga vär3 4 
den = fig. 18. 

Fig. 18. Detektorkoppling med en diod DI 
för demoduleringen av signalspänningen 

och en annan diod D
2 

[ör alstringen av 

spänningen för den automatiska förstärk· 

ningsregleringen (AFRl. = C =50 pF,CI 2 

C =200 pF. C = 0,05 ,uF, RI = 100 kohm.
3 4 

+R = 0,5 Mohm, R = 1,0 Mohm, R = 0,5
2 s 4 


Mohm. 


Fig. 20. Koppling med två dioder för de

modulering av signalspänningen (diod DI) + 
och alstring av spänning för fördröjd för· 

stärkningsreglering (diod D
2 
). Vid denna 

koppling alstrar dioden D
2 

automatiskt fö,'· 

spänning för fördröjningen av automatiska 

förstärkningsregleringen . Fördröj n ingen 

Fig. 16. Koppling för spännin g:~ fyrduhblin~ 
med germaniumdioder. Alla kondensatorerna 
=0,25 ,uFo Strömuttag ca 30-50 mA. 

tillämpa en koppling enligt fig. 19. Man 
kan också tillämpa en koppling enligt 

fig. 20 med en tredje germaniumdiocl, 

som har viss förspänning. 
An.ledningen till att man bör använda 

skilda dioder för likriktning och alstring 
av AFR-spänningen är, att man bör und

vika den ökade belastningen på signal. 

dioden med åtföljande distorsion: 50m 
uppstår, om man för detta ändamål an
vänder endast en diod.1 ) I enklare mot

tagare kan man dock bortse härifrån och 

kan då tillämpa en koppling med endast 
en diod. (F orts.) 

l Se Distorsion i dwdlikriktare. POPULÄR 
RADIO. 1952 nr l. s, Il. 

] 


kan regleras med hjälp av det variabla 

mot.tåndet R • C4 = 0,1 ,uF, el = 0.05 flF.3
Ra= 5 kohm , R

1 
= R; = l Mohm . övriga 

värden = fig. 19. 

17:/. 
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L itet var har vi väl en del gamla mot
stånd och kondensatorer liggande i 
skrotiådan. En del är kanske ,använda 
vid experiment, så att man inte är riktigt 
säker på, att de äro fullt j usta, och på 
andra har kanske märkningen förstörts. 
För att man skall kunlfla få någon an
vändning för dem, måste man mäta upp 
dem, och det är av .denna anledning, som 
denna kons truktion sett dagens Ij us_ 

Nu är det ju i aHmänhet så, att en ex
perimenterande amatör inte alltid är så 
pigg på att bygga sina mätinstrument 
sj älv, om nu inte denna speciella gren av 
tekniken råkar vara hans hobby, därför 
att h an a v erfaren het vet, att det oftast 
är förbundet med stora svårigheter att 
få dem att fungera tillfredsställande. 
Denna lilla apparat utgör dock ett undan
tag: den är billig, den är mycket lätt 
att bygga och den innehå'ller endast så
dana detaljer, som de flesta radioamatö
rer ha liggande eller som äro lätta att 
anskaffa. Sist, men icke minst: det är 
mycket lätt att få den att fungera! 

KOPPLINGSSCHEMAT 

Schemat är, som framgår av fi g. l, myc
ket enkelt. Koppligen består av en mät
brygga, i vilken mättråden ersatts med 
en potentiometer P 1> som bör vara tråd
lindad och av mycket stabil konstmk

18:() 

tion, omkopplaren °1, som växlar mellan 
R- och C-mätningar, och 02' som växlar 
mellan de olika normalerna. 0 1 och O2 

skulle givetvis kunna kombineras, men 
detta har inte gjorts i modellapparaten, 
eftersomd'enna byggts med användning 
av befintliga detaljer (det är säkert lät
tare att hitta två engangsomkopplare i 
Sikrotlådan än en tvågangsomkopplare, 
som passar för änd,amålet! ). 

Spänningen till mätbryggan tages från 
en liten transformator T I , som ger unge· 
fär 50 volt, och som lindats på kärnan 
till en kasserad utgångstransformator. 
Primären har för 220 volt lindats med 
2420 varv, 0,15 mm emaljerad koppar. 
tråd. Sekundären består av 550 v,arv 0,4 
mm tråd. Spänningen från bryggan för
stärkes i rör VI' som är ett EF 9 eller lik
nande, och den förstärkta mätspännin
gen tillfäres sedan styrgallret på indika
torröret V2, som är ett »magiskt öga» av 
typ EM 4 eller liknande. 

Nätaggregatet är mycket enkelt. Även 
här har transformatorn lindats på en 
kärna från en uttjänt utgångstransfor. 
mator. Lindningsdata : 

Mätbrygga 

för motstånd 

och kondensa

torer 

Halvvågslikriktning är tillräcklig, och 
filtret behöver, på grund av den låga 
strömförbrukningen; inte innehålla mera 
än två kondensatorer på vardera 8 ,uF 

och ett motstånd på l 000 ohm. 

UPPBYGGNAD 

Konstruktionen framgår tydligt av foto
grafierna. Chassiet har bockats av 1,5 
mm ,aluminiumplåt, det är 240 mm långt. 
120 mm brett och cirka 70 mm högt. Pa. 

nelen är 280 mm X 180 mm. 
Placeringen av de olika detaljerna är 

inte särskilt kritisk, och det gäller endast 
att få så korta ledningar som möjligt i 
själva bryggan. Även styrgallerlednin
gen till VI bör göPaS så kort som möjligt 
ooh skärmas. 

Normalern,a RI , R2, R3, CI , C2 och C3 

skall ha en noggrannhet, som helst bör 
vara bättre än ± 2 %, och det bästa är 
följaktligen att köpa färdig,a nonnaler. 
men man kan ju också välja ut några 
med lämpliga värden från v,anliga stan· 
darddetaljer, om man har möj lighet att 
få disponera över en tillförlitlig mät
brygga. Det lönar sig att lägga ned en 

Primär: 220 volt 2420 varv 0,15 mm emalj. koppartråd 
Sekundär: 220 » 2420 » 0,13 » » » 

6,3 » 66 » 0,6 » » » 
4 » 44 » 0,.5 » » » 



En enkel ol~h billig brygga med 
mätområde 1 pF-100 ,uF och 
0,1 ohm-100 \\Iohm. Bra sak 
för sel'l'icemän och amatörer! 

Av ingen jör B Clausen 

hel del arbete på att få fram goda norma

ler, då ju hela apparatens noggrannhet 

blir beroende av dessa. 
I modellapparaten har den sista utvä

gen .använts, och för aU få rätta värdena, 
är varje normal s ammansatt av flera en

heter, vilket dock icke antytts på sche

mat. 
Modellapparatens skala har textats på 

en pappskiva, \ ilket ju är enklaste sättet, 

men här finnes stona möjligheter för den 
enskilde byggaren att göra konstruktio

nen sådan, att den passar j ust honom. 

K.\LIBRERI:\'GEN 

För att kunna kalibrera bryggan är man 
tvungen att ha tillgång till så många mot-

x 

+ 

C9 :.r-

Fi g; . 1. Princ ipschcm8 för 

mälbrrggan. 

stånd som möjligt mellan 100 ohm och 

l megohm med största möjliga nog
grannhet. 

Sedan man slagit till strömmen, och 

låtit apparaten bli ordentligt varm, stäl
les 'kiinslighets'kontrollen P 2 ungefär 

halvvägs in vriden, och omkopplaren O2 

ställes i läge 2 (se schemat). Ett mot

stånd på 100 ohm anslutes till uttagen X, 

och man vrider P I till dess »ögat» ger 
uts1ag. Om man får detta utslag på vänst

ra halvan av P I : S skala, står omkoppla
ren 0 1 riktigt, alltså i läge R, men om 

man får utslaget på högra sidan av ska
lan, står 0 1 i läge C och måste ställas om. 

Därefter kan man utföra kalibrerin

gen, som helt enkelt göres så, att man mä

ter upp alla de tiilgängliga motstånden, 

och avsätter deras värden på P1:s skala, 

ooh på så vi s får denna kalibrerad. Om 
nu bryggans norm'aler ha små toleranser, 
behöva icke de andra områdena kalibre

ras, utan skalan stämmer för samtliga 
områden. 

Den allra sista biten på skalan blir nå

got sanunanträngd, och teoretiskt skulle 
man kunna mäta kondensatorer upp till 

l 000 ,uF och motstånd upp till l 000 
megohm, men avläsningsnoggrannhetens 

försämring i denna ände av skalan omöj

liggör ,detta. Områdena överlappa var
andra så kraftigt, aU alla mätningar kun

na kontrolleras på två områden. Vid 

mycket små kapacitanser spela läckkapa-

STYCKLISTA 

R
I 
= 10 ohm, 0,5 V\' . C I = 10 pF 

R = 10 kohm, 0,5 W C = C = C = C2 t 4 ö 6 
Rg =R =R =R = 10 000 pF7 s 9 

l megohm, 0,5 W Ca = l,uF 
R = 0,5 megohm, C = C = 8 uF ("Il y t. 

4 7 s 
0,5 W 320 V 

R5 = 2 megohm , PI = 3 000 ohm 

0,5 W p 2 = potentiometer. 

Rij= 3 500 ohm. 0,5 megoh m 
0,5 W Tt' T2 se text. 

Rlo=lOOO ohm , 3 W S =säkr ing 0,2 A 
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citamer en VI";; roll varför noggrannhe
ten för kapacitanser <5 pF torde vara 
ganska ringa. Samma sak gäller p.g.a. 
övergångsTl'sistanserna omkopplare 

m.m. för resi"lanser < 0,5 ohm. 
Instrumen tet har i dagligt bruk visat 

sig vara till stor nytta, och noggrannhe
ten kan jämföras med en god ohmmeters. 

Tab. 1. Mätområden 

l 0,1 ohm- l 000 ohm l 
2 1000hm--l Mohm 1000 
3 10 kohm-lOO Mohm 100000 
4 l pF-IO 000 pF 10 
.) 100 pF l ,uF 1000 

6 10000 pF-IOO ,uF 100000 
Den färdiga rnätbryggan 
sedd bakifrån. 

Ä T T A T T B Y G G A, 

Enkel kapacitansmeter 

Yid uppmätning av kapacitan ser brukar man 

vanligen använda bryggkopplingar. En annan 

möjlighet är, att lå ta den sökta kapac itansen 

inga i en avs tämd krets, vars frekvens jämfö· 

re .. med en kalibrerad krets. I fi g . l visas en 

intressant variant av denna senare mätmetod, 

beskriven i Radio Cons/rl/etor. 
Instrumentet bes tår av två oscillatorer med 

rören VI och V · Oscillatorn med röre t V an2 2 
vändes också som nollsvävning.-d etektor. Den 

okända kapacitanse n anslutes till polkläm

morn a över a vst äm n ing ~ ~ pole n för röret VI' 

Avstämnin gskondensatorn för o,ci llatorröret 

V~ på 500 pF justeras tills de tva osc illatore r
na ger nollsvävning, vilket indikeras med 

hjälp av hörtelefonerna i anodkret:;cn för rö-

Fi .~ . 

tan'N med två skilda o,;c illatorer, av vilka den 

enl av;;tämmes med det sökta kapacitansvärdet 

e ' ~är frek vensern a överensstämmer, erhålless 
nollsvävning , vilket konstateras med hört elefon 

inkopplad i anodkretsen på rör V
2

, lVlätonuå
de l pF- IO 000 pF. 

+ 

Fig. l. Koppling för enkel ~nrörm\Otlagare m ed 
avs tämd ramantenn. Likriktningen 
diod -pentodens dioddel, som ger 
signalspänning, som påföre ' pentoddelen, 
lämpligen bör va ra triodkopplad. 
förspänning erhålles genom katodmots tåndet 1000 pF 

sker med 
likriktad 

som 
Rätt galler

på 1,5 kohm. 

ret V2' Värdet på den okända kondensatorn 

kan sedan avläsas på en kalibrerad skala på 

den variabla kondensatorn. Med områd 01l1

koppla ren 0 i läge l är maximalvärdet på den
1 

avläst a kapacitansen ca 500 pF. Om denna om· 

koppla re lägges i läge 2, in kopplas en konden

sator på 400 pF i ser ie med den okända kon

densatorn och kapacitansvärden ända upp till 

0,01 pF kan då avläsas med god noggrannhet . 

I oscillatorerna användes identi ; ka spolar, 

som exempelvis kan utgöras av standardspolar 

för meJlanvågsområdet. De bör monteras på 

ston avstånd från varandra ocll med axlar· 

na i rät vinkel mot vara ndra. Om kopplin~cn 

mellan spolarna skulle vara för liten fö r all 

gr en tillräckligt stark interferenston, får den 

l. Koppl ing för uppmätning av kapaci

ena spolen vridas något, så att kopplingen mel

lan spolarna blir fastare. 
Kal ibrering sker genom att man anslut~r 

kända värden på kondensatorer till inst rumen

tet och markerar värdena på den variabla 

kondensatorskala n. 
Betr. rörtyp i oscillatorerna så gäller all. 

man kan använda pra kti skt taget vilken typ 

av rör som hel st, nätanslutna rör eller batteri 

rör. Man kan också an vända annan oscillator

koppling än den som ang~~ , exem pelvis Col

pitts- eller Hartley-koppling. 

Billig l-rörsmottagare 

En en rörsmottagare av enklaste slag vi sa s i fig _ 

l. Antennen ut göres aven ramantenn, som av

stämmes med den variabla kondensa torn C l · 

I stället för ramantenn kan man också använ

da en liten avstämningsspole och ansluta en 

antennstump till den ände på spolen , som är 

ansluten till dioden. För hörtelefonmottaglIin g 

är ett 45 V miniatyrbatteri tillräckligt. Lämp

ligt rör är exempelvis en trioclkopplad 155. 
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FÖR SERvtCEMÄN 

Avstörning av bilradiomottagare Av ingenjör Robin Hult 

i\"edanståenc1e adil,el, som utgör 
ett. referat av ett förec1rag i 
Stockholms Rac1ioklubb, behancl
lar några, av de åtgärder, som 
I,an vidtagas för att eliminera 
störningarnll från tänd- och 
generators)"stem m. III. i bilar. 
Omsorgsfull avstörning I,an ge 
hättre muttagning i bilar än 
hemma ilägenheteu ! 

T )'värr ä r det no~ så , att det här i landet rul· 

lar omkrin:;o: alltför många med bilradio ut

rll stade bilar, i vilka icke ens de mest elemen

tära avstörnings tgärder vidtagit s. Och de,,

värre är det ocksu så, att allt flera sä lla r sig 

t ill denna skara för varj e dag. Det är en miss-

n 'kommendation inte blott för radion som så

dan . utan även för dem, ;;om lämnat ifrån sig 

dt rlåligt arbete. et är givetvis inte vederbö

rand e montörs aV i ikt att göra arbetet dåligt, 

ll~an missl yckandet beror oftast på br istande 

kun"kap om hur avstörningsproblemen skall 

angripas och bristande vetskap 0111 hur bra en 

bilradio i själva verket kan g~, när den är som 

häs!. 
De stö rningar, som försvåra radiomottag· 

nin gen i bilinstallationer härröra huvudsakli

gen från gn istor, som uppstå på någon plats 

i varje bil. Bilens elektriska system svarar gi

v"'v is för huvudpJrten av dessa s törningskäl

lor, och de vanligaste äro: bilens tändningssy

~ t "m, laddnin gsgeneratorn , elektriska motorer 

o ~ h slutligen di~'erse indikeringsinstrumenL 

S törningarna verka inte endast besvärande för 

r gen radio, med nuvarande känsliga mOlIagare 

kan man s töra and ra bilar på 1-3 km av· 

~ tund. De äro ej lokali -crade till visst fre

kvcnshand utan höras öve r mottagarr ns hela 

tl\' .::\ t iirnningböm räde. 
Deroende på s lii rningskällans art tillgriper 

llIall olika metoder för m'störning. I llög-pän-

Il in;!<:~y> t C \ll c t ( tändn ingssys temet) söker man 

Ilcg rän <:a strömst; rkan med an vändning av 

, cri clI1otstånd och i svåra fall skärmning. I 

Ll p;s pänning._ 's ternet kan man tillgripa bloc

kPrin~ <:kond en .. a torcr som avleda qii rströlll' 

111 l1 ma till cha,. iet. I svåra [all får man d ," " 

111001 ta till dro~> la r. 

Hilkollstruktörerna sy nas i allmänhet ägna 

den sy npunkten mycket ringa intn'>."". att llIöj

lig ht, t skall finna s alt koppla in en radioappa

rat j bilen. }Ian lar ibland se mycket olämp

liga ledningsd ragningar. som fordra ändring 

innan bi len kan avstöras. Det är sålunda 

olämpligt att draga tändnin gskablar och låg

spännings1ednin gar i samma kablage. T änd

nin::;sstörnin ga naa fortplantas då äv en genom 

H~spän nings yslemet och inducerade 'törfält 

uppstå i karo"seriplåta r, balkar etc, l\-1e d litet 

tålamod och sunt förnuft kan man dock av· 

s töra va rje biL 

STORNINGAR FR.-\N T,:\NDSYSTEMET 

Den högspänning, som användes i tänd nings

systemet alstras vanlig tvis i en induktions· 

spole med brytare i primärkretsen, Primär· 

strömmen går all tid via tändningsnyckeln på 

inSlrumentbrädan till spol en och därefter 

till brytarkontakten, Brytarkontakten är shun

tad med· en kond ensator på ca 0,2 ,uFo Hög

spän nin gen ledes till en fördelare med e tt ro· 

terande gnistgap (0,5-1 mm) som d istri bu

era r spänningen till de olika tändstiften. Tänd

ningsgnistan är ju helt innesluten i blocket, 

varför den är tämligen ofarlig, Däremot strå la 

tilledningarna, och enda sättet att minska dess 

utstrålnin g är att minska strömstyrkan genom 

seriemots tånd "ii nära tändstiften som möjligt. 

S-IS kohm brukar vara lagom, Gnistan i 
fördelaren är däremot ej innesluten i blocke t, 

OCll den brukar ställa till med ganska besvär

liga störni ngar. Ett seriemotstånd 5-------15 ko hm 

i ledningen från tändspole n till fördelaren, 

så nära den sistnämnda som möjligt bru

kar hjälpa ganska bra. Det bästa sätte t är a lt 

använda en tänd kabe l, som i sin helhet består 

av motstånd (10--15 kohm/ meter), Denna 

metod har vi . at sig kunna göra und erverk, 

speciellt på frekvenser vid 40 Mp/s och där

över, En annan å tgärd är att minska gni3tga· 

pet i förde laren genom att förlänga rotorn, 

Härvid måste man dock kontrollera fördelar

axelns lagring, så att inte kontakterna kunna 

, kaka ihop och därigenom förstöra fördelaren, 

I USA finns "peciella rotorer som ge mycket 

litet gnistgap att köpa, speciellt avsedda för 

avstörning. 

j speciella fall (Lex. vid flygmotorer) har 

man valt att helt skänna hög"pännin g."Ys te

met och ordentligt jorda alla skärmar i håd a 

ändarna. Detta förfarin g,;;;iit t är givetvis myc

ke t effektivt men samtidigt mycke t dyrbart. 

Samtidig t uppträder genom de extrakapacitan

ser skärmnin gelI ger diverse icke ön . härda bi· 

fenom en, som måste avhjälpas samtidigt. 

Tid -

Fio- L Strömmen mellan elektroderna i ett 
tä;dstift utgöres aven dämpad svän gning. G, '
nom serie mots tånd i tändkabeln erhå lles star· 
kare dämpning av svängningarna och dänned 
mindre störningar (kurv an övers t t.h, ), 

Fig. 2. Tändstift med inbyggt dämpmotstand 
( R ) , Egenkapacitansen till chassie t verkar som 
avkopplingskondensa tor ( e). 

Fig, 3, Dämpmotstånd i centerkabeln mellan 
fördelare ( Lv.) och tändspole ( Lh.) inkoppla . 
;(1 nära förd elare n som möjligt. Kabeln mellan 
fördelare och tänd&tift skall vara så kort "om 
möjligt. 

Numera fin nas i handeln speciella tändstift 

med inbyggda ser iemotstånd . I dessa komma 

rnot,tånden mycket nära gniötgapet vilket ju 

ä~ fördelaktigt ur störnin gssynpunkt. Dessutom 

verkar kapacitan,en mellan godset och anslut

ningsdclen pa tändstiftet som god avkopplin g:; · 

kondensator. F,n, kända fabrikat på >,k. re, i: 
torotift äro »Auto·Lite» och »Beru». Det nägot 

högre pri ,,,, pa resislors tiften lär mer än väl 

konlpenseras av deras större livslängd, 
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Till tändningslås 

Fordel arskydd 

Fig. 4. Exempel på avstörningsåtgärder i tänd
ningssystem. Överst: fördelan , för<edd- med 
axiella uttag. Nederst: fördelare meJ 61douttag. 

STöRNINGAR FRÅN GENERATOR
SYSTEMET 

Av lågspänningsledningarna är den ledning, 

som sammanbinder tändnings pol e och tänd

ningsnyckel farlig ur störningssl'npunkt. En 

kendensator till jord, placerad så näTa tänd

ning5spolen som möjligt, brukar dock vara den 

rätta lösningen. Man måste givetvis se upp, sa 
att man inte sätter kondensatorn på fel led

uing (den, som går till brytaren). Kondensa

torns storlek beror på vilken frekvens man vill 

avstöra. I amerikansk litteratur rekommende

ras ofta värdet 0,5 ,uF, vilke t räcker för ame

rikansk\ mottagare utan lå ngvåg. Om även 

långvågmmrådet skall avstöras bör kondensa

torn vara på 2- 3 ,uFo Stor betydelse har i det

ta fall kondensatorns serieresistans (väl alt 

skilja från dess isolationsresistans). Serieresi

stansen kan uppmätas i mätbrygga eller prak

tiskt med hjälp av signalgenerator och mot

tagare_ MottagaTen anslutes över den kon den
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sator , som skall provas, varefter s ignal genera

torn anslutes via ett seriernots tånd. Den kon

densator, som ger lägsta signalen in på radio

motlagaren är bäst. Kondensatorer av olika 

fabrikat och kvaliteter har mycket varierande 

serieresistans och därmed avstörningsförmåga. 

Konden satorerna muste vara väl kapslade och 

mås te tula ('n arbet <temperatur av minst 70° 

C. Man bör givetvis undvika att placera kon

densatorerna .,å onödigt heta platser. 

Bilgeneratorns kollektor är en annan stör

ningskälla . Det brukar vara bäst att koppla en 

stor kondensator (2- 3 ,uF) direkt från den 

spänningsförande borsten till jord. För spän

ningsregleringenanl'ändes numera så gott som 

utpslutande tickande hjälpreläer, som givetvis 

utgöra förstklassiga störning"källor. Här är 

det j möjligt att lägga stora kondensatorer 

direkt från reläkontakterna till jord, emedan 

då koutakterna lätt brännas -"önder, vilket 

medför dyra reparationer. Man har praktiskt 

funnit, att 10000 pF utan ",riemotst1i.nd ut

gör en lämplig kompromiss, och då är det 

lämpligt att välja keramiska kondensatorer, 

som ju utmärka sig för låg serieres istans och 

god värmebeständighet. Det är vanligtvis lätt 

att avstöra reläer, placerade direkt pa genera

lorn. Två ledningar utgå från reläet, en till 

ackumulatorn och en till laddkontrollampan. 

Den senare, som leder direkt till spänninp;,fö

rande borsten, avkopplas till jord med en 

10000 pF kondensator. 

Tyvärr ser man allt oftare att reläet , kiljes 

från generatorn och placeras pu brandväggen 

mellan motorrum och kupe. D" ssa reläer kun

na vara mycket svåra att avstöra, och ofta är 

dPI nödvändig;t att skärma de strömförande led· 

ningarna, som sammanbinda generator och 

relä , nämligen huvud borstens ledning och fäl

11-1, ledning_ Skärmarna jordas ordl'ntligt i 

båda ändar och dessutom, vid längre lednin 

gar, med ca 0,5 m mellanrum. Vid reläet an

bringar man kondensatOl'cr till jord från led

ningen till ackumulatorn och från ledningen 

till kontrollampan. Om man placerar konden

satorer även vid generatorn kan man lätt få 

cirkulerande störströmmar i chassiet. Gäller 

det att avstöra generatorer för höga effekter, 

t.ex. på stora dieselvagnar med 24 V-systern, 

kan det vara nödvändigt att inkoppla speciella 

störskydd med inbyggd dros~el. 

~\Ian kan lätt avgöra, om en störning kom

mer från tändning öystemet eller från gene

ratorn med reläer_ Motorn rusas upp i högt 

varvtal, varefter m1n slå r ifr n tändningsnyc

keln. Kvar,tår då störningarna under det mo

torns varvtal sjunker kommer störningarna 

från generatorn eller reläet, men om s törnin

garna för,,-inner samtidigt med att man "tän

ger av tändningen kommer de från tändnings

systemet. Är man osäker kan man t. ex. stan

na generatorn genom att taga av fläktremmen. 

Om det emellertid efter tändn.ingsnyckeln Jig

ger kopplade vissa elektriska mätanordningar, 

som kunna ge upphov till störningar, kan dock 

förväxling ske mellan sådana och tändstör

ningar. 

LiiMPLIG AVSTÖRNINGSMETOD 
En lämplig metod att avstöra bilar är följan

de. Antennen bortkopplas och ersättes med 

en skärmad kondensator med samma kapaci

tans som antennen (s.k_ blindantennl. Lyssna 

på mottagarens alla frekvensområden och för

sök fa stställa störningarnas art. Tändnings

störningar och generatorstörningar avhjälpas 

på sätt som ovan angivits. Ofta kan det emel

lertid förekomma störningar från cirkuleran

de störströmmar i chassi och karosseripliitar_ 

Dessa störningar bli ofta besvärliga , om lllot

tagaren är uppdelad i flera enheter (t.ex. vi

bratordelen i seperat enhet) då man kan få 
störströmmar i lörbindelseledningarna. Mot 

dcssa gör en kort och grov jord ningsförbindel se 

mellan brandväggen och motorblocket god nyt

ta. Placeringen av denna ledning kan ha stor 

betydelse, en kort flyttn-ing avena jordnings 

punkten kan ge en helt annan verkan. Jordning 

av bowdenkablar, lermometerrör och ratt rör 

vid brandväggen är ofta nödvändigt. Likaså 

måste ibland avgasröret jordas på lämplig 

punkt i chassiet. 
Sedan man på detta sätt fått mottagaren 

tyst med blindantennen ansluten kopplar man 

in bilantennen. Denna bör lämpligen vara pla

cerad så långt bort som möjligt från bilens 

tändningssystem. Förbindelseledningen mel

lan antenn och mottagare skall givetvis vara 

skärmad, och skärmen jordas vi<l antennen och 

eventuellt på flera platser, om så erfordras_ 

Antennkabeln bör vara så kort som möjligt , 

och detta är ju bra även ur signalsynpunkt, då 

ju en kort kabel har lägre shuntkapacitans än 
en lang. 

SI ~16' 
10- ~"O ,

D. l , ' 

' l---j) 

--41 
Fig. S. Överst: generator med relä. Kontakt SI 
anslutes till batteriet, 61 till laddningskontroll 
lampa_ Al'störning med 4 f tF (2) och 10000 pF 
(1). Nederst: Generator och relä placerade p& 
skilda ställen_ Skärmade kablar måste använ
das. Avstörningskondensatorer anslutas till 
kontakterna 51 och 61, 3 ,uF resp. 10000 pF_ 
Jfr ovan. 
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.\~TEN~ENS PLACERING 

Beträffande antenn,~ns placering växla lisik
terna, men en antelln mitt framför vindrutan 
(frontantenn) har fördelen att i regel komma 
nära mottagaren, var för mycket kort HF-kabel 
kan komma till användning. Dessutom blir an
tennen betyd ligt mindre åtkomlig för mindre 
nogräknade medmänniskors klåfingrighet. 
kl ng'" antenner ha blivit deformerad e under 
tid en bilarna stall parkerade. Monteras anten
nen på sidan, är ur denna synpunkt här i Sve
rige höger sida all föredraga. Där är den också 
bättre skyddad för slag från grenar på träd, 
som på smlivägar kan stå alltför nära vägkan

ten. En antenn får icke monteras på någon del 
av motorhuven, enär denna sällan har tillräck: 
ligt god förbindelse med karossen för att hålla 
störspänningen nere på tillräckligt låg nivå. 

Vid slutlig avstörning med antenn tillses all 
motorhuven är stängd. På lång- och mellanvåg 
stf' lar nämligen stcrningar annars direkt från 
tänd kablarna på antennen. På kortvåg däremot 
tycks egendomligt nog slutning av huven of
last sakna betydelse, i varje fall på 25- och 20
metersbanden (12 och IS Mp/s). 

ANDRA STÖRNINGAR 

En del tillbehör. wm alltid finnas inmonte
rade i bilar, föronaka även störningar. Van
ligtvis finnes et t antal elektriska motorer, l.ex. 
för vindrutetorkare, värmeledning etc., och det 

Fixa TV-mottagaren själv! 


Det ~ir sJ enkelt sj ~ 
hur man lagar si n ('gen Följ bara tabellen over 

TV -mOtlagare 

.Jag hal" kopt en bOk om 

,symptom och ft tgärdcr 

I senaste nUffiIet av Sylvania 
News berättas i ord och bild 
vidstående sedelärande hislO 
ria, som vi inte vill undan
hålla vära läsare, då den har 
en del all säga inte bara ama
törbyggaren utan också den 
blivande TV-servicemannen. 
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brukar räcka med en kondensator för all få 
dem tysta. Om mc,torn har bakelitkåpa kan 
det vara nödvändigt alt förse den med jordad 
metallskärm. I en del bilar förekommer så som 
n-ivare till vissa instrument (bensinmätare, 01
jetryeksmätare, kylvallentermom etrar ) bime
tallfjädrar med påbyggd kontakt. Dessa avstö
ras med en 0,5 ItF kondensa tor. Elektrisk 
bränslepump förekommer på vissa vagnar, och 

även denna avstöres med en konden~ator. Im
pulsgivare för körriktningsvisare, som är pla
cerad under instrumentbrädan får ofta fl yllas 
t iII motorsidan. Elektriska klockor förses med 
,hulltkondensator. 

De kondensa torer man använder ha papper 
som dielektrikum, och alltså tåla de ej höga 
temperat urer. Om man måste placera en kon
densator på en het plats kan man koppla in en 
värmebes tändig keramisk kondensator på 
exempelvis 10000 pF närmast Etörningskällan 
och på en lämplig, kallare plats den större 
papperskondensatorn. För de högsta frekven· 
serna räcker det med den keramiska konden
satorn , och för de lägre frekvenserna spelar 
de längre ledningarna underordnad roll. 

Vid hastig körning på torr väg kan man 
r åka ut för ötatisk uppladdning av däcken. 
Farligast är därvid torr cementväg, därnäst 
sten\'äg och asfalt, äg. Hastigheten måste vara 
hög (70-90 km/h ). På grund av spiinning.s
skillnaden blir det gnisturladdningar genom 
oljeJiJmen i lagren, som kan botas genom fjäd

rar, som göra metallisk kontakt mellan hjul 
och axeltapp. Denna störning konstateras lätt 
eftersom den oftast försvinner om man brom
sar, då man ju får metallisk kontakt mellan 
hjul och chassi. Bromsbanden äro nämligen 
dåliga isolatorer, och ofta äro de fastnitade 
med mässingsnit. Vissa bromsband kunna 
dock ge upphov till störningar vid bromsning. 

Förutom ovan behandlade störningskällor 
förekommer ibland, särskilt på gamla bilar, 
störningar som har rent mekaniskt upphov. 
De kunna ha sin orsak i glapp på grund av 
lösa mutlrar och skruvar eller dylikt och bo
tas genom att glappet repareras. 

Som regel gäller, alt avstörningen måste gö
ras fullständigare för en mottagare med hög 
kän;;lighet än för en med lägre känslighet. I 
vårt avlånga land med stort avstånd mellan 
sändarstationerna, fordras mottagare med rätt 

Fig. 6. Fjädrande kOll takt måSte anordnas mel
lan hjul och axeltapp. 

hög kän~lighet för all man inte skall ga miste 
om programmen, när man lämnar sin lokalsta 
tions närmaste omgivning. 

Alla de i det föregående beskrivna avstör
ningsåtgärderna behöver giv etvis icke tilläm
pas på alla bilar. Vissa bilar äro nämligen yt
ters t lälla atl avstöra, andra däremot kan sätta 
tålamodet och uppfinningsrikedomen pa hårda 
prov. Det märkliga är, att två bilar av samma 
fabrikat, samma modell och med lika utruöt
ning i övrigt kan uppvisa högst olika stör
ningsegenskaper, förmodligen beroende pil vid 
fabrikationen varierande övergängsmotstånrl 
mellan bilens olika metalldelar. Det kan int e 
nog poängteras vikten av goda och väl rengjor
da jordningsförbindelser med ofta grov area på 
ledningarua för alt lyckas med avstörnings 
arbetet. Även ett omsorgsfullt montage av själ 
va mottagaren med god jordning på avsedda 
ställen är en av förutsättningarna. 

Men väl framme vid mil.let har man vid 
landsvägskörning oftast förmånen av en god 
mottagning med obetydliga störningar. l ho
stadslägenheten, öärskilt i städerna, mås te man 
ju alltid dragas med ett otal störningskäJlor. 

och belysningsledningarna tjänar här som goda 
öVf'rföringsmedia. Om man avstör bilen on1
oorgsfullt är det mycket vanligt att man filt' 

betydligt störningsfriare mottagnin g i lJilen än 
i hemmet! 
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150 W amatörradiosändare för telegrafi och telefoni 


detta a\'snitt behandlar förf. 
ett av honom utexperimenterat 
llycklingssystem, som nog kom
mer illealet ganska nära. 

( Fort.s. fr. nr .1/1952 s. 27.) 

NYCKLINGSSYSTEMET 

Det gällde att konstruera ett nycklino 

system, som uppfyllde flera olika ford· 

ringar. För erhMlande aven absolut 

klanderfri kurvfonn på telegrafitecknen 

visade 5ig någon form ·av rörnyckling 

nödvändi /!. Vidare skulle fullt »break· 

in » vara möjligt. Trots detta skulle fre

kvensstabilitetenabsolut ej påverkas av 

nycklin ge n, varföroscillator-nyckling i 

egentlig mening ej kunde ifrågakomma. 

Vidare skulle nyckelns hävarm kunna 

j ordförbindas, och dessutom fingo inga 

höga spänningar förekomma på nyokelns 

kontakter. Det gällde även att und vi ka 

»bakton» mellan tecknen. Nycklingssy

stemets nycklingsrör - som tydlige n då 

blir nödvändigt - fick emellertid ej ar· 

beta j 5ådan koppling, att något för högt 

spänningsfall för det nycklade stegets 

strömmar kunde uppkomma. 

Alla dessa önskemål ha uppfyllts vid 

konstruktionen . I princip sker nycklin

gen i det steg, som ligger omedelbart 

före högfrekvens-slutsteget. Nycklinp:en 

har där la gts i skärmgallret, vilket har 

negati vblockeri ngsspänni'ng i tecken

mellanrum men normal positiv spänning 

vid utgående tecken. Sam~idigt har en 

annan blockering lagts i oscillatorn på 

sådant sätt, att o~cillatom startar OlllC

delba rL före ett utgående tecken och ar

betar ulan uppehall under pagående 

nyckling och stoppar för~t ett korr ögon

blick efter nycklingens upphÖranJC'. 

Oscillatorn svänger sålund.a hela tiden 

under bobtäver och ord men stoppar i 

längre ordmellanrum. 05cillatoms egna 

start· och stopp-förlopp »bo rtklippas» 
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Av förste telegraiassistent Sune Breekström 

sålunda, så att bärvåg utgår endast vid 

de tider, då frekvensen är stabil. Två 

nycklingsrör användas, varav det ena 

stY r det nycklade stegets skärl1lgaller 

rent elektroniskt och det -andra styr ett 

relä, som startar och stoppar oscillatorn. 

Rörtypen är 6SN7GT. 

Här skall särskilt framhållas, att det 

nämnda reläet icke kommer att slå i takt 

med nycklingen, vilket ju också framgår 

av ovanstående. Någo t störande oljud 

el. dyl. kan alltså icke uppstå . 

PRI~CI PSCHEi\'IAT 

Principschemat för nyck!ingssystemet 

visas i fig. 7. I schemat synes skärmgal. 

lernycklingsröret till höger och reläröret 

till vänster. Tätt intill nyckeln synes en 

gnistsläckare med 100 ohm+SO 000 pF, 

därefter ett högfrekvensfilter med 2 mH 

+2000 pF+2 mH och sedan en ledning 

till sändaren. Skärmgallernycklingsrö

rets högra trioddel i sohemat utför nyck

!ingen i egenskap av anodjordat steg, 

men här gäller det en likströmsförstär· 

kare med spänningen +400 V som 

»jord». Den vänstra trioddelen blir en 

gallerjordad likströmsförstärkare med 

- ")5 V som »jord», och här förstärkas 

nycklingsimpulserna och vändas dcss

utom i rätt polaritet. I reläröret däremot 

arbetar den vänstra trioddelen i schemat 

.'UII1 vanlig tr iod ; den högra trioddelen 

är diodkopplad. 

Arbetssättet är följ ande. Vid tecken· 

mel/.anrum, då nyckeln är uppsläppt, 

kommer - 100 V in ge nom katod mot

stån de t på 150 kohm i skärmgaller. 

nycklingsrörets vän~tra trioddel. Genom 

gallermotståndet på 500 kohm kommer 

-ss V in på gallret. Då emellertid det

ta skulle innebära, att gallret bleve pu

sitivt i förhållande till katoden, uppstår 

i gallermotståndet en svag ström, så att 

gallrets potential kommer att ej skilja sig 

så mycket från katodens potential. I det

ta tillstånd är emellertid trioden starkt 

ledande, och en anodström genom anud

motstån.det på 2 megohm uppstår därför 

med ett stort spänningsfall över anod

motstån det men ett litet spänningsfall 

över röret. I förhållande till j ord = null

potential erhåller dädör anoden en pu· 

tential på omkring 40-50 V. Denna 

kommer in på gal,lret i den' högra triod

delen. På grund av dennas -koppling 

kommer katodpotentialen att ganska nä

ra följa gallerpotentialen. Den högra 

trioddelen är nu ganska hårt »strypt». 

Då katodmotståndet 500 kohm slutar vid 

- 100 V, är det ingen svårighet för k:a

toden att antaga potential på ·omkring 

-30 eller --40 V, och denna spänning 

fortsätter till skärmgallret i sändaren via 

förbindelsen B i schemat. Förstärkarste

get i sändaren är här,igenom spärrat. 

Samtidigt kommer oc'kså minusspiill

ning in på relärörets diodkopplade del, 

varifnin den vidare fortsätter till den 

triodkopplade delens galler och »stry

per» triod delen. Reläc t i triodens anod

krets är därför näsran strömlöst, 'uch 

dess kontakt för via förbinD elsen A 

;;chemat -100 V till oscillatorns styrgal

ler. De t gäller emellertid att få reläet at! 

slå till lättast möjligt, varför man med 

den i schemat vi ~ade potentiometern p, 

111l1'gohm skall släppa så stor ström för

bi trioden, att strömmen i reläet ligge r 

omedelbart under rehiets frånslagsström, 

i 
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vilken j u alltid ligger lägre än tillslags
strömmen_ 

Då nyckeln nedtrJ'ckes, blir den »gal
lcrjordade likströmsförstärkarens» ka

tod jordförbunden. Gallret har emeller

tid fortfarande - 55 V. Nu blir triod

delen tvärt strypt. Men innan vi fortsät
ta beskrivningen, skola vi se, vad som 

händer i Teläröret. J ordningen, som nu 

nämndes, kommer även på diod delen 

där. Kondensatorn på 0,1 f/F urladdar 

sig snabbt genom dioden, men det höga 

motståndet, S Muhm, vid dioden hindrar 
nedshuntning av skärmgallernycklings

rörets kretsar. Gallret i relärörets triod

del får n u j ordpotenti al, trioden blir le
dande, och reläet slår till. Emedan relä

kontakterna så kopplats, att -100 V för

svinner genast, när relätungan börj ar 

röra sig, startar oscillatorn mycket fort. 

När relätungan slagit mot den andra 

kontakten, blir -100 V sluten till någon 

I schemat anges felaktigt 0,2 .uF. 

Sändare 

- 100 

annan apparat, som man kan önska .an

sluten till det där lediga uttaget, t. ex. 

mottagare el. dyl. för blockering under 

egen sändning. 

Emedan skärmgallemycklingsrörets 

vänstra trioddel blev »strypt», kommer 

kondensatorn på 5 000 pF att långsamt 

laddas genom motståndet på 2 lVIohm. 
Den högr,a triod delens gallerpotential 

stiger långsamt; och av orsaker som 
ovan nämnts, följ er katodpotentialen ef

ter, och det nycklade sändarstegets 

skärmgaller får en spänning, som från 

förutvarande minus långsamt och mjukt 

höjes till +300 V. Tecknet är nu upp

byggt, och bärvåg går ut. 

Någon invänder säkert mot att poten

tialskillnaden mellan katod och glödtråd 

i den använda rörtypen, 6SN7GT, drives 

upp till 300 V. Förf. har emellertid pro
",at flem rör-exemplar och funnit ,det 

hela gå utmäTkt. 

Då nyckeln släppes upp, återtager den 

-, 

»gallerj ord ade hkströmsförstärkaren» 
sitt ledande tillstånd. Den till +300 V 
förut uppladdade kondensatorn på 5 000 
pF urladdar sig nu långsamt genom den 
vänstra trioddelen. Potentialen på skärm

gallernycklingsrörets högra galler sjun

ker åter ned till den ursprungliga minus

spänningen. Katodpotentialen följer ef
ter, och det nycklade sändarstegets 

skärmgallerspänning sjunker långsamt 

och mjukt till minusspänning. 
I reläröret åtel'k,ommer samtidigt här

med även minus til! dioddelen. På grund 

av dioddelens likriktarverkan är emel

lertid passering genom röret nu omöjlig, 

och i stället går minusspänningen genom 
motståndet på 5 Mohm ooh laddar upp 

kondensatorn på 0,1 ,uFo Detta tar nå

gon. sekund i anspråk, och gallerpoten
ti,alen i triod delen sjunker sålunda lång
samt och reläets s,tröm minskas alltså 

långsamt. Inkommer nya nycklingsim

pulser under dessa sekunder, hinner där
för reläet ej slå ifrån utan ligger kvar. 

Om emellertid nyckling ej sker på längre 
stund, hinner reläets ström sjunka under 

från5lagsvärdet , och ankaret faller. Bloc

keringsspänningen på -100 V brytes 

bort från den apparat, som möjligen kan 
vara ansluten till »extrautt.aget» vid rE'

läet, och -100 V kopplas i stället till 

oscillatorn, varvid denna stoppar. 

Jordning och minussättning i takt 
med telegraferingstecknen sker, såsom 
framgår av schemat, även på ansl,utnin

gen C i schemat. Detta är avsett för mo
dubtorn. Närmare beskrivning häröver 

återfinnes längre fram, då modul·atom 

beskrives. 
(F orts. i nästa nummer) 

Ri\TTELSE. 
I förrH avsnitt.pt IlV u enna artikel finns 

tyvärr nug l'a mindre felal\ti~h et(' r t .princiP
kchemut fig. 5, I fl e l'faldar.t<'get skall kon
densatorn i A.\'~tilmc1a krets~ lI. oJO pF, vara en 
tim me r, I buffert-dubblar . tegel och flE" 'dal
lia l' ~ tc!;'et saknar pilen från skill'mg;all er mot
stftnuet lJeteckning-c n + 300 (I) . I dubblar- och 
llrlystcg .kall l<o nuen,atorn pii 40 pl', ,mellan 
aYl:>tiimningskrets och jord, vara en tImm Or. 
I lIF-slllttl te~et anges, att ena s kärm,:.!,'allel' 
a,-kopptlngskolluenS9.tol'n iir p å 1000 V. Sl~ull 
,'arl1 1200 V, Motståndet t serie m ed g-I1l s t· 
)!'Rpet i lednin g"n till Illouulatol'Jl saknar upp
~ ift om l' c "ist~L1s\'iirdet, Skall yara 10 kohm ,
l' alltenIlfiltret .kall jordning'clI i den avstiim
du kre tsen li gg'1l symme triskt. Lindningsuata
fr.l' dro~~lar: ~ 
DR, : 8 ,urv clIlUlj e l'ad tdd, DR, : 8 ,·an·. trau~ 
ulame LCr 1 mm. nll' ,'mellanruOl 11l1111, DR, : 1" 
"arv emaljerail lrihl. DR, oel! DU, tlitllnUR" yå
,kl med dro"sein parallellkopplade lllotslan-, 
det, 
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~______~A~____________ 

Oscillator Dubb lare-och drivsteg 

B 

100 

~ 0,0/ 

\ Fasvandare 
y-_--=-Oc...r--,iv-"s""te,-"9,--~/ 

Mod latar 

Fig. 7. Princip"chema för sän
darens nycklings , ystem. Lednin
gen A anslutes till styroscilla
torn, vars principschema åter· 
gavs i förra numret (fig. 3). Led· 
ning B an,lutes till d ubblare
och drivsteget, vars principsche
ma likaledes återgav, i förra 
numret (fig. 5), Ledning C an
slutes till modulatorn, som kom
mer att bc, krivas i nästa num
mer. 
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Riktantenn 

för 


UKV 

En enl,el riktantenn med 12 
glingers effektförstärkning i 
maximirild,ning. Bra sal, för 
experiment pli 144 och 432 Mp/ s! 

E n riktantenn, avsedd för TV-mottag
ning på decimetervågbandet 470-585 
Mp/s, som nu kommer att exploateras 
för television i USA, beskrives i senaste 
numret av »Sylvania News». Antennens 
konstruktion är mycket enkel, men trots 
det uppnås en betydande riktningsver
kan, varför den bör vara av intresse för 
amatörer som sysslar med experiment på 
144 och 432 Mp/s. 

Modellantennen, vars mått utryckt i 
våglä,ngden som enhet anges i fig. l, var 
konstruerad för 525 Mp/s. Utförda 
mätningar visade en förstärkning i maxi
miriktningen av 11,7 dB jämfört med en 

enkel vikt dipol. Horisontella och verti
kala strålningsdiagrammen visas i fig. 2. 

Av intresse är att notera, att antennen 
är konstruerad för matning med en 450 
ohms matarledning av stegtyp, detta på 
grund av de betydande förluster, som 
man måste räkna med i matarledningar 
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Fig, 1. Mätten för de olika antennelementen 
samt principen för anslutningen av matarled
ningen, },=våglängden i m=,300Ii, där i frek
vensen i Mp/s. Matarledningen mellan dipoler
na skall ha ca 300 ohms karakteristik, 

av typen »Twin Lead» vid mycket höga 
frekvenser. Förlustel'l1a kan bli så höga 
i en sådan matarledning, att man kan 
förlora hela antennförstärkningen och 
mer därtill! 

Förf. till artikeln i »Sylvania News», 
James S Allen, anför några data för 
dämpningen i olika matarledningar och 
anger även dämpningen i matarledning
ar av typen »Twin Lead» för det fall att 
matarledningen är våt. Se tab. 1. Som 
framgår av tabellen kan förlusterna i en 
våt dubbeltrådsledning hli högst hety
dande, för att inte säga katastrofala vid 
våt väderlek. 

Tab, 1. Dämpningsförlust er i dB för 33 meters matarledningslängd 

Fig, 2, Strålningsdiagram för antennsystemet. 
Överst: horisontalstrålningsdiagram, N eders/.: 
vertikalstrålningsdiagram, 

100 Mp/ s 500 Mp/ s 1000 Mp / s 

våt torr våt torrvåt torr 
Typ 

I I I 
450 ohms matarledning av 

steg typ - 0,35 - 0,78 - 1,1 

300 ohms Twin Lead 7,,3 1,2 20 3,2 30 5,0 

RC-59U - 3,8 - 9,4 - 14,2 

RG-ll U - 1,8 - 7,6 - 5,0 



TV-besvärligheter _ _ _ Forts. fr. sid. 16. 

en särskild enhet, uppställd ovanpå 

upptagni ngsenheten och är förbunden 

med denna med en mångtrådig kabel. 

Elek troniska sökaren innehåller ett 

katodstrålerör, som återger ·den inställ

da bilden i storlek 9 X 12 cm. Med 

hj älp av denna sökare ställer kamera

mannen in bilden och reglerar ljud

sty rka och kontrast med h j älp ·av kon

troller, som är å tkomliga från kame
rans baksida. 

3. Optiskt linssystem med omkopplare. 
Denna del är cn separat sekti on och 

består aven uppsättning linser i revol. 

verfattning med intressant hydraulisk 

omkoppling och in3tällning. Med en 

dast en hävarm kan aHa manipulati o

ner utföras för inställningen. Om 

exempelvis hävarmen röres fram åt, 

påverkas skä rpeinställningen , tryckes 

hävarmen nedåt, förskjutes nästa lins 

i läge, vrides hävarmen åt sidan, på

verkas kamerabländaren och tryckes 

hävarmen helt framåt, inkopplas ön . 
skat färgfilte r. 

Förf. försökte sig i studion i Bussum 

jJå j obbet som amatörkameraman och 

fann , att betj äningen av den nya Philips

kameran verkligen är yUerst enkel. Med 

en hand kan man manövrera kamera,ns 

läge, medan man med den andra handen 

manövrerade den nyss onJnämnda häv· 

armen för de olika inställningarna. 

Som tidigare nämnts, arbetar man 

med västeuropeiska televisionssystemet, 

och man kan endas t konstatera, att man 

i Holland nått mycket långt tekniskt sett, 

vilket förråder många års omsorgsfullt 

forskningsarbete på TV-området inom 
Philipskoncernen. 

BOKRECENSIONER 

SLATER, J C: M icrowave Elec/ro
nies, van Nostrand Comp., New York 
1950. 400 s. Pris: Skr 33 : 60. 

Materialet har använts vid föreläsningar vid 
l'vIIT. Övningsproblem finnas. Boken är ingen 

konkurrent till den stora MIT-serien ut an när· 
mare ett komplement. 

Först behandlas förlu~tfria vågledare, TE
och TM-vågor, randvillkor och ortogonalitet. 
I kap. 2 diskuteras reflex ioner och stående 
vågor. Behandlingen är noggrant matematisk 
men mycket intressan t. l / 4-vilgs transforma
torn beröres. Kap. 3 behanular Poyntings vek
tor och dess sammanhang med energitransporl 
och grupphastighet. Förf. inför även komplex 
frekven s i samband med vägledare med för
luster. 

Härefter kommer i de fyra följande kap. re
sonalorn med en resp. flera anslutningar samt 
kopplade resonatorer. Hela detta avsnitt har 
på sä tt och vis blivit kärnpunkten i boken. Be
räkningen av fältfördelning av resonansfre 
kvens sker via införanuet av ortogonala funk· 
tioner. Ur innehållet: Förluster i väggar och 
dielektrikum, mätning av Q-värde, överkritisk 
och underkritisk koppling, avstämning av ka· 
vitet, insvängn ingstid. Som specialfall av ka
viteter med flera anslutningar behandlas våg
ledare-T och koaxial-T samt magiskt-T. Våg 
utbredning i periodiska strukturer kommer i 
kap. 8. Speciellt är hänsyn tagen till fall av 
betydelse för linjära acceleratorn och vand 
ringsvågröret. 

Kap. 9 är även ett av de mest grundläggande 
avsnitten. Häri behandlas principen för inter· 
aktion emellan elektronstråle oeh HF-fält för 

GERMANIUM DIODER 

Kristalldioder av General Electrics välkänd a tillverkning förena högsta 

elektriska stabilitet med mekanisk oömhet. 

• 	 Svetsat kantaktstift av platina-ruthenium 

• 	 Självläkande 

• 	 Gjutet, värmesäkert plasthölje, termiskt slutet 

• 	 Lång livslängd - minimum 10000 timmar 

Några exempel på användning inom mättekniken 

001 \.I~ 

t N48 ~~ 900K{l '2681<0. 881<0 2SK fi 

:WO'" tOO " 30'1 lO V 31/ 

l NotS 


a. 	 Omkopplingsbar voltmeter för vöxelström med b . Voltmeter för vöxel c. Detektor för radiofrekvens
angivna data ca 9000 ohm pr volt. Halvvågs ström. HeIvågsli k mötning . 
likriktning. riktning . 

GENERAL. ELECTRIC 

o 00 

SVENSKA AKTIEBOLAGET TRADLOS TELEGRAFI 
Tel. _ 23 2005 STOCKHOLM 32 232005 
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oscill a torer, förstä r ka re och acceleratorer. Se

dan följer klystronen, reflexklys lronen, k lyst

ron med två , tre och flera kavi le ter a nvä nd 

som förstärkare oc h som oscillator. Ä"en mag

netroner behandlas utförligt. 

Såsom framh å ll", i förordet vill förf. visa a t t 

området ifdga icke enda ,; t är nagont ing vik

tigt i p raktiken, det ä r också en gn' n av leo

retisk fysik med avsevärd matemat isk :;könhd. 

Man kan också inte annat än beund ra hans 

logiska och pedagogiska framställnin g,;sält och 

varmt r ekommendera b oken till alla inom om 

råde t . in trc'5crade. 

( Sigvard Tom ner) 

BOKREVYN 
TECKE~YOllKLARINGAR OCH L XE


VILLKOR. 


Teckenförklaring'ar, se POPUL." R RADIO 
nr 8, 1UGO, s. 25G. 

J.'i\ 1' tekniska bib ll M, 'ke Ll S I5nevi lll<or m. m. 
se POPULÄR RADIU nr 9, 1050, s. 302-:304, 
306 och 308. 

LI'.rTER.\1.TR PÅ NORDISKA SPRAK 
255 

E le l,trokemi , e lektrnvärme m. m ., ruUtle knik 
och teleteknik. Stock holm 1050. i :0, 516 M., 
328 ii I. (ElektrotpknlMl; handbok. 3 om arb. 
uppl. Band 4.) Natu r och Kultur. Inb. 

Fw n a vdelningen M;itt~k nik och tel Ptc'l;nik 
kall 111' 	 inne h:1ilet antecknas: Elektr;,'k mät
telmik : Mätinstrument. Mutnlngar med \' isar
instrum ent. ~nitare. ~1ätbryggor . - 'l'elesig-na l 
teknik, telegrafi och telefoni : Allmiinna p;run· 
ll e r. Appa rater OCll lcon s truktionse le ment. In
stallationsmate rial, planer ing och mon tage uv 
ledningsnät. Strömkilllor. T eles iKnalanHigg
ningar. Telegraf i. Offent liga telcfonan lägg' 
nil1g'ar. Pl'h"ata te lefo n anUi gg n inga l". 

+K'.r HB Ce-22f,\) (M 29/11(52) 

Mätområ delI : 


[" duktan ser : 0,5 - 50-500-5000 ,,, H . 


Kapa citan ser : 0- 500 - 5000 - 50000 pF. 


,l1ä t nuggr OJl IJ1I c t : ± 2 %. 

Begär offert och närmare 

256 
G I1\s. E T: RaoioanlPILIl C' l"S yerknhl g'8~ii tt o(:h 
"ilctig u"te ege n'kap" l' . Stock holm [1032] . 8 :0, 
ca 125 S., ca 100 ill. Te legrafstyrelsens a rk.;'·, 
Brunkebergsturg 2 . Inb. 
För(ut t aren: L ektor i tele te lmik "id Högre 
(eknl"ka läroverke t i Stoc khol m. 
Ur i.nne hålLet: Elektromagne t isk Rll'å lni ug i 
fria rYlllden . V g bildning pil lellHrc. Allmä n t 
om antenner .. YCl'ti kala sändaran te nner . Hori
;-;,ull tC' ll a sändarantenner med sfacndc YU:!u l", 
Ilorisonl clla antenner med f orls kl-idunde ' \', . 
goO \'. ~[l 0ciella Rynpunkter på l1l uttag a r an ten· 
lI Cl". AJ ltennsysb: m. 

257 
~{o lrngreJl. E : l(Onl[l('ndiulll i ralli otek n i k. 2 
u ppl. Utarbe ta t 1iH!l. Stockholm [1050]. S :0 , 
302 S., 302 Ill. T eleg.rRC"tyrelsens arl,i\', Brun
ke ber gstorg 2. Inb. 10 k l' . 
Fiirfattarcn: By rfldireklör i Telc;.: r nf . t yreIse n . 
r ,o inneh illlct: Elc l;tl'l citctsliira: ); ~I-( r a g rund
I.!l'g rCI'P inom elekt r ostatil;en. Elckt r udyna
m ik . . Elektromagnetis m. E lekl r i ~ k ind uktiun . 
glektri ska mätinst l' Ulltent. Lik~trömsnlask i " 
ue r. - Växe lströmliHira: A lstrin g- av perio
di,!; pmlc Växels trömsk r etsenR c~enRI{QPc r. 
Transformatoro. Alstring nv fria elek t riska 
s \'liug'llin gal'. Kopplade sväng ll ing-sk retsi.1l' . 
.:th~lrin g av elektromagnetiska yag-ul' . - Ri ir 
t e l,n ik: Elektris k orluddning- ~l.! ll om gaser. 
Elel;:tri:k u r ltidllnlug' ge no m ,'akuuln _ D et 
td~ l ektrodiga röre t. (dioden) . D e t tr celcktr o
di g-u rö re t (triode n ) . '.rri o rl e n som g en er a t or. 
För stär kare m ed negativ :"cterkoppllng. E lek
tronrör med skärnlgall er . Mottag ning nv 
eli!ktromagnetlsku vågor . Radiotele fo ni. 
Be t'k r ivning aven far tygssta t10n av s t andard
utförande : Sändaren. ~IottRgfl ranIU !;gningen . 
NöusÖndaren . De n automa tiska alal'luuppara
ten. Radiomateri e l för li vl.! :1la r . ~lilllh'e rö r 
l:llinda r e för fartyg-o - R aclionBvig-cring: Ra
diope j ling. De~cas ra(liollavlgcrlngssystem . 
Radar. 
Ur fö rordet: " Nä r (l en första II pplagan a\' 
detta kompendium j<om till ( 19~ 6), " ar uess 
uppgift närmast att Il tgöra ett lcoretlsl;t 
unde r lag rör undervisningen i radiotekn ik prL 
radlote leg rafistl<u rHerna. De t visade sig emel
l e rtid s nart att kUlllpenlliets a ll"Hndning b lev 
vidsträck.tare li n sil. Tillfölj e hr lst på Ulmp
lIi!' Iltteratur i iimne t anviin(l cs de t s,!luuds 
1}!I k u r ser , för vlljw (let från börja n in te \'111' 
a" sett och diirför ej hell er pil l:tmp li !4' t 'titt 
tl llrittlalagt. Dellna urist har jng- s:l l Ll ngt 

\ 

.. 
LC-MATBRYGGA 

Kimmel typ LC580K 

F.tt ,-ällwnstruerat och tillfurlltligt 
instrument av tyskt fabrikat fUr 
mtitning av spola r och kondensaLo 
rer i högfrekvensluetsar, speciellt 
Hilllpat för raclioseniceverkstiider. 

Genom en speciell koppling samt 
grnom balansering medels t visare
instrument, erhålles -·törre tillför
litlighet o('h nogg rannhet än vid 
enklare mätbryggur med »ögu». 

Stor och l;ltta vläs t skala . 

Yi kunna även leverera impedans
miitbryggor a v högre kmlitc för 
hlboratu l'iebruk och vilja för detta 
ändam ål ~;~.l'"ldlt rekommendera 
Brown typ ~.'iO-B, a v 'filken vi le 
vererat ett "tölTe antal bl. a. til l 
Kungl. Armeförvaltningen. 

upplysningar från 

Ingenj ör sfirman INTRAM A.-B. 
Stopvägen 22 - BROMMA - Tel. Stockholm 2635 30 

, 
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Drömresa för ,.adio

intresserade! 

.. 

POPULAR RADIO 

anordnar 

STUDIERESA 
tm .. 

V AST -TYSI(LAND 
med besök på den stor a radio. 

och TV -utställningen i 

DUSSELDORF 

POPULÄR RADIO anordnar i är den 
22-31 augusti e n gruppresa ti ll Viist 
'J.'ys.kland med be.ök på radiout.täll 
ning-en i Dii"ijeldorf . Resan före tIlges 
i en modern och bekväm s\'ensli 1:1 n~
fiirdsbuss . Start oc h slutpunl't för re 
"all blir Hil l.ingborg, och förutom be
sök pit tCledslonsstudios , UKV-s tatio
ner och radiofabrik er 1 Hlllllburg och 
Hanllover salllt I'ad io lltstiillninge u i 
Dlisseh l orE göres e n avstickare utef~er 
dPII hii rliga Rehndalen, e tt av Tysk
laulls oc h Europas förniimsta turist 
stdk. 

PreliJn i ll~i r t r eseprogra m: 
22 aug. R esa Jl iil si n g borg- Padborg

Neu m il nster. 
23 N eumunster-Hnmbu rg .. Besök 

på radiofabrike r Ill . m. 
2-1: Ham b urg - Soltnn-Ho n uover . 
25 " H nnnovcr-Diissel dorf. 
2(; ·27" D ii sseldo r L B esök pil uts täll 

niu gen , 
28 	 DU.seldorf-KÖln_ D iiri frii n 

"te[ter Rhen till Bo nn och vi
elare ,;öderllt till Kob len z. 

29 Jio ble nz- Cassel- Hildesh eim. 
8,0 Hildeshi em-Ne uJniin s t.e r. 
31 :Senmunster-P"dbor!l'- Hiil 

si llgbor g . 

Pri s (ör reRa n iiI' endast kl'. 4GO : -. 1 
priset iu g-~ r log- I på gOlla hotell , 3 
maltider 0111 ela gen, intrHd csavgifter 
UC II alla r e"c utg ifter utom må ltlds 
drycl'cl' o. dyl. rent personliga u tgif
gifter . 
fngen som har ti ll fä ll e bör försumma 
att deltaga i denna studierp,a, som 
"iikerlige n kommer att bli lika stor 
slice!'! som d e tidigare av POPU LÄR 
RAD I O allo r clnade reRorna till Eng
la nd . AnmUlan, sonl Hr b i n llande, iu
sii !ldes snarast oc h sellast 1 .Juli til l : 

POPULÄR· R ADIO:5 red " P os tbo.\: 3221, 
S t ockholm 3. 

\. 

RITARE 

väl fört rog en med radiotekniska sym

bo ler kan få intressant kvällsarbete. 

Ev. ka n heltidsanställn in g beredas. 

POPULÄR RADIO 
redaktionen. Tel. 22 7560 

http:Hildeshiem-NeuJniinst.er
http:sv�nglling-skretsi.1l
http:LI'.rTER.\1.TR


Världens första kompletta serie 


för allström 

Vid de höga frekven ser, breda frekvensband och höga 

spänningar, som förekomma inom te levisionstekniken, stä llas 

på elektronrörens konstruktiva utförande helt andra och större 

krav än vid normala radiorär . Philips tillverkar därför en spe

ciell rörserie, som står i särklass just för dessa ändamål och 

som dessutom är avsedd för TV-mottagare fär al lström. Detta 

innebär att kompieIIa te levisionsmottagare med bild- och ljud

mottagare, högspänningsenheter och av länkningsanordningar 

numera kunna konstrueras för direk t drift även från likströms

nät. De nya rären ha blivit en stor framgång på vär ldsmark

naden och tillverkas redan i så stora serier, att priserna ligga 

på samma nivå som för vanliga radiorör. Vår radioavdelning 

stå r gärna ti il tjänst med tekniska data och närmare upp lys 

ningar om dessa rör och tillbehör. 

PHILIPS 


l Bildröret MW 36-2~ med gråglosskörm 


2 '-kallaivöIlare med höglrekvenssteg och blondarrör för 4 


telev isionsko noler 

3 Llkrllttarröret PY 80, "booster"-diod och PY 82 för likrik tning 

" Dubbeltriodea ECC 81, osc i llotor" och blonda rrör 

S Peatodea PL 81, siuirör för horisontala vlönkningen 

6 Dubbeldlodea EB 91, bilddetektor och liksnönningsålerstöliore 

7 Pentodea PL 83, bildförstörkare 

8 Penlodea PL 82, slutförstörkore 

9 Neoden EQ 80, FM·deteklor 

10 Högfrekvenlpentodea EF 80, högfrekvensförstörkore, 

bla ndorrör och mellanlrekvenslörstörkore 

11 Trlodpeatoden ECL 80, mul tivibrator och synkseporolor m.m., 

12 Dioden EY SI, nögspönningslikrik tore 

13 AvlÖakalagl- och lokulerlagleahet AT 1000/01 
Radioavdelningen, Stockholm 6 

l" HöglpÖDDlag.- och lIaleutgångltranllormator AT 2000Tel. 340580, lör rikssamtal 340680 
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Oljekondensatorer 
Fabrikat : Dubilier, TIK , Te sla , GEG. 

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

SaIOradio
batterier 

finnas passande typer och stor

lekar för alla batteriapparoter. 

Säljas i de flesta 
radioaffärer. 

JUNGNERBOLAGET 
WENSKA AC.(UMUlATOII: AKT le80~AG(T JUNGN[II: 

Stockholm 

Göteborg Karlstad Molmö 


Norrköping Skellefteå Sundsvall 


,------------------------------./ 

Bilradioantenner 
~~~ 

~.~ 
,=::~.~----_... __.. 

1622. Sidomontage 3-deL 
1623. Torpedmolltage ·;-deL 
1623 B . » ;J-del. 

för mindre bilar. 

1623 C. Torpedmontage 4-dcl. 

1624. Sidomontage 4-del. 


Slörskydd 
984. För tändstift. 
984B. » »(vinkelmon tage) 
985. » fördelardosan. 
987. » generatorn. 

Stor sortering av aktuella elekt
riska artil<lar, som kan bidraga till 
ökad försäljning. 

Cramolin 
erkänd som verkligt förstklassig 
kontaktolja. 
Flaskor om 15 och 250 gram. 

WÄIIGREN5 

Göteborg 2 


Tel. 17 49 80 (växel) 


,Id varit mÖjli g t ~ökt a\'hjiilpa i föreliggan
ll· uppla~u." 

C'I'DB TE: (M 1G/ 51(51) 

268 
Preliminär radartckni"k orlllistu . 1. Engelsk
sn:~nsk ordlista . 2. Sve ns1): orcJförtec knin g . TJt
urb. av Kungl. Krigsmatpri eh ' crkets te!~lek
ni.ka d Icgation. Av J)'ör"\'arets slandardi se 
ringsuclegatioo godkänd för utgivning. Utg. 
av Kungl. Krig~materiel\·erket. Stockholm 
19G1. 8 :0, 31 s. [~ordiska "bokhande ln .) 2: GO 
kr. (Omslaget : Rauarteknisk ordlista .) 

LITTERA'l'UR PÅ FRÄ)IMANDE SPRÅK. 
'~59 

Bll>liogrn.phy. SUpel'Non!cs or ultrasonics l02G 

to 1940, w i th supplement. to 1\1.,0. Compi](~ ,1 

hy B Curry, E Hsi .•. F nr Wilco:x:. StiIlwatcl' 

19"l. 4:0, 277 S., c1uplic. (Oklahoma agr!('ul 

tural and mec hanical collcge. l{csearch foun

dation .) 

P r inneh " lIe t: Pulllica tlon ~ CO\'I·rNI. Rubi l'~ l 

inuex: List of topics [omkring ett SO-tal Hm

n ~"grupper i alfabe ti sk ordn in g l. ....utllor 

intlex. Supple m ents . 


ICTHB Äb·1152 (~I 12/ G 1051) 

260 
Briggs, G A: Pianos, planist~ and sonirf.l . 
Brat1ford 19;:;1. 8 :0, ca 182 s .. 102 ill., Wha"[e 
da le wireless \\'orks. Inb . 10 ,11. () ,L 
Upptagen i Asllb book- Il s t ö"er rekomme n
derad engelsl,sprukig' litteratur och förd till 
gr upp a. 
Anm:ild i Electrooic engineer ing, dl'c. 1951, 
". 4U6, 3/4 sp., varur m, nntecknas fUljand e : 
• A neat s ummary of tbc hi s t o r y and con
struction of the piano Icall R to 89veral ,~c
tlons c1ealiug with touch u nd tone . IJal'lnonic 
analysis, room !lcotl s tic~ and sundry forms 
or vibration. '.rhcsc rcp rescnt much pain,
taldng work on the part of the aUlhor, and 
to many these featu res \"ill b e w eil wOl'th 
the prlce of thl' book . No attempt is made 
to place muny of the autllor's oh,er\'ulions 
on too acallemlc a [ootiog', as ind" el mu s t 
foIlow "hen so large a part of the sub,iect 
mat!.er properly lie" In tbe sp llere of art, an,I, 
conse lluently, personal nssc;;sment." 

Bl:LLETIN FRÅN WORLD RADIO 
HANDBOOK 

(Dp. ti,ler , 80m anges ! hull e Un cn, a,·.Qr 
m edeleuropeisk tlu svensk normaltid.) 

Equador. "The Voiee of the Andes" använuc r 
nu frekv""s erna 6 050, 9750, 11 915. 12 'l55, 
Iii 1000ett 17890 kp/ s. D e nya sij l1duin g stl 
dPrna iiI' följand e: engels ka: 12.3l}-13.~O p,. 
30 och 2~ m-band en , 22.00-23.~10 pil 2-1, 19 oeh 
16 m-banc1en. 03.3(}-O6.30 po. 30, 2-l och 19 
m -banuen (friln 05 .00 liven p,\ 49 ll1 - l)anllot); 
pr. tyska: 20.30-21.00; p~ f l' anska: 21.00
21.30; på svenska: 21.30-22.00 på 24, 19 oell 
16 m-banden. 

Guo.temnln: '1' G N A ("TelIing the Good ~ew" 
Abroad") - "the Radio Voice of the e n tr ul 
American i\Iissiou" - sil oder pii engels ka 
dagligen fr un 04.00-04.30 (torsdagar 05.00) 
p il 96GB och 11 850 kp/ s. "Lo Voz de Guate 
mala", '1' G W A, bar lindrat sin frek" ens frun 
9 760 till 9 (l50 kp/ s - Radio Nuevo Mundo 
('1' G J A) använder nu 6265 kp/ s 14 .00---00.00 
och slinder med 3 I(W - En ny St:lt!on Radio 
Quetzal ('I' G A R) anvilnder 5980 kp/s och 
La Voz uel Paeifico TGBL 6590 kr/s. 

Indien. "All lnclta Radios" nya ~iil1(loing5
prograIn iir följande: Nortl1 R~gir)nal See 
De!h! etc. A: 02.0(}-o3.30 (söndagar 04 .1G) pil 
O190 kr/s, 07.0(}-o8.00 pil 9630 kp/ s. 07.0l}
08.20 på 15190, 21700 kr/ s , 14.45-17.30 pil 
3 495 kp/~. "Additionai broadca;;t.": sönd. 
W .30---00.30, pa 9630 kp/ s. Dag ligl'n 15.0l}
15.30 pr. :~ 250, 4870, 49·W, n gno, o tiOO och 
119~0 kp/ s . Delhi B: 07 .~(}-o8.30 flå 15100. 
177-10 kp/ ., D8.0()---4.).20 pu 9 HaD kp/ s, 1:1.1.''>
H.1r. på G960 kp/s, 13.15- 14.45 pr, 3495 l,p/ s. 
Addit!onal broadcasts : 15.0(}-]5.30 på 11 710, 
15290 kp/ s, 16.3l}-17.30 1'u 72(;0, 9500 lip/ a. 
"' ~s t Regional Servicc - Bombay A: 02.0l}
03.30 på 7240 lep/s. 07.1G (sönd. 05.30)-09.00, 
10.~1l .30 (månc1. frec1.). 12.00-1-4.15 pil 9550 
l<p/s. 14.30-17.30 pil 7240 kp/ s. Bombay B: 
02.00-03.30 på 0150 l<p/s, 07 .15 (sönd. 05.30)

1,uF 

2,uF 

2 ,uF 

2 ,uF 

4 ,uF 

BH5,uF 

8,uF 

8.uF 

700 V 

600 V 

1000 V 

1500 V 

1500 V 

BOOY 

600 V 

1000 V 

... .. ....... Kr. ;-;: 50 


» 6 : [jO 

» 10:;-;0 

» 17:

» ]8: 30 

» 18: 50 

» 14: 50 

» ]8:

............ 


............ 


......... . 


........ 


Televisionskondensatorer 
Fabrikat: TGG "Viscollo l" 

0,001,ul!' 12,5 kl' . Kr. 4: 

O,OOl ,uF 6kV » 2: ;-;0 

0,002., ,uP 6 kV » 4: 

AB GÖSTA BÄCKSTRÖM 

Ehrensvärdsgatan 1-3, Stockholm. 


Tel. 540390. 


\ 

\ 

Vårt tillverkningsprogram 

omfattar 


alla slag av 


HÖGTALARE 
Standard

Kombifon

Kraft

Sekundär-

Ring eller skriv tiII oss för offerter, 

upplysningar oeh leveransbesked. 

SINUS HÖGTALARE AB 
Försäljningsbolag lör 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB 


SEGELTORP Tel. 461846, 461980 

\.~__________________/ 
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http:02.00-03.30
http:14.30-17.30
http:12.00-1-4.15
http:05.30)-09.00
http:16.3l}-17.30
http:15.0(}-]5.30
http:13.15-14.45
http:D8.0()---4.).20
http:07.~(}-o8.30
http:W.30---00.30
http:14.45-17.30
http:07.0(}-o8.00
http:02.0(}-o3.30
http:14.00---00.00
http:04.00-04.30
http:21.30-22.00
http:20.30-21.00
http:03.3(}-O6.30
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/------------------~\ 09.00. 10.50-11.30 (nuind . Cred.). 12.uv-13.50 

TRÖGA 

Fl NSÄKRI NGAR 

Trögn och normala finsäkringar 

för radio, förstärkare, 
instrument etc. 

50 mA-I5 Amp. 
Servicekartong. 

FINELEKTRO 
Lektorsvägen 5 B, VÄXJÖ 

\ 

SERVOTEKN'IK 
Selsyngivare oc h mottagare för av

ståndlimanövrering och överföring av 
lllätyärden . 

Vi kunna till g ynnsamma priser till 
handahålla ett . tort antal typer, liven 
lämpliga för (som) servostyrningar, 
computing systems, sinus och cosinus
givare, \'e lodyner, tllchymetergener ato
rer, intcgratorer ID. ID. 

Vi stå gärna til l tjänst med u[Jplys
ningar oc b förslag i hithörande frllgor. 

Ingeniörsfirma Telex 
Engelbrektsgatan 24 


Göteborg 


TREVLIG 

INTRESSANT 

LÄHORIK! 

llehanclIar hela televisionstekniken utan 
kringgående av ~vårigheter eller uteläm
nande a v uågra väsentliga fakta, och är 
av största värde för såvä l tekniker som 
amatörer. 

ö,·ersättning från franskan a v Civil
ing. U. Dahlbäck. 

Serien omfattar 20 häften om c:a 350 
sidor och utkommer med l häfte i må
naden, varav det första kom i nov. 1951. 

AB BEVA·TEKNIK ••LINKÖPING 

och 7240 kp/8, 1400-17.30 [J;"t '1 SiO I, p/ s. 

Turkiet: Istanbul" univcr"itct "Hnder [J ll 7300 
kll / s från 16.00-10.45 oc h (Iet tekni s ka Uni
yc rtiitetc t i htanbul am'Hnd r 7100 I' pls från 
1~ . 00-13.00 m;jnd ., on"u., [rcu. och de ÖYl'iga 
veckodagarna fr!l n 19.30-21.00 - Radio Izmir 
Smyrna siindcr på 6400 kp/ 9 från 17.00-20.30 
mcu nyhetel' kl. 18.00 och 19.1u fd.n R. An
kura. 

FrIlD.I<o. ekvo.torllllatrlko.. ltadio A E le siinder 
fd,n 12.30-14.15 på (; 065, !) 570 ocb 17 840 kp/ s 
och frun 18.30-21.05 på 6025, 9970 och 15 (;95 
kp/ 9. 

HawaiI. V O A relästation: Honolulu, sii nd~r 
nu frun OS.1~9.45 U N O program på 9650 
I,p/ s till Fjärran öste rn. 

Polen. Engelska pl'ogram fnin 'Varzi1\\'3 till 
I':uro[Ja "indes pli r1.iljandc tidc l' och frel"'en
ser: 18.30-19.00 p:\ 7155, 9525, II 600 kp/ s, 
19.1ä-19.45 på 7145, 9555, 9570 k[J/ s, 19.50
20.20 på 597:;, 7155, 9 525, 9555 kp/ s . Varje 
onsda;; uch lördag Id . 15.30-18.45 sänele, ett 
speciellt musikprogram för eng-clsksprå l{iga 
ly_snare [JU 715:;, 9525 ocb 11 600 l{p/s. Det 
.;inlles också ett dagligt program pii svenskafr iln 18.30--1D.00 pil 6140 kp/s. 

SÄNDNINGSSCHEMA FÖR HöRBY
STATIONEN 
E'öljnnue Riindningsscbema g-iiller för utlands
[Jrog-rammet f,·tln S" e rigcR Uadio fiir s;ind
nin garna över de nya 100 kW -sändarna I 
IHirby u nde l" maj-augu s ti. 

Riktad sändning. 

Riktning: Eng-el.k Sv!'n.k 
Frekv. t sUndn. s;indn. 

östra Kord
ame ril<R il 01.00-02.00 02 . 0~0~.45 

b 13.0~13.1" 13,F 13.45 
V,istra NOl'd
amerIka c 0:;.00-05.1;; 05 . 1~:;.4" 

b 22.00-·22.30 22.30-23.00 
Sydalllerika 	 c 01.00- -02.00 02.00-03.00 

b 12.00--12.1:; 12.15--12.45 
c 24.00-00.15 00 .1~1.00 

Fjiirran östern 	b 14.00-14.15 14.1ä-14.4(; 
b 24.00-00.15 00 .15--00.45 

Södra Asien o. b 05.00-05.1G 05.15--0:;.45 
V ~l~tra Austra
lien l.J 15.00-15.1 5 15.15- 15.45 

b 15.45--16.30 16.30-17.00 
Friiuue 
Orlentc ll 	 c 04 .00-04..15 04.1~4.4;3 

b 18.0 18.15 18.15--1S.4[i 

Afrika 	 b 06.00-06.30 06.30-07.00 
b 19.00-19.15 19.15--19A5 

Rundstri'IJning 
S \'f' Il sk silndn. d 20.00-20.30 
Ty"l, d :LO.:l0- 21.00 
En';'elsk d 21.00-- 21.30 
Fransk d 21.30- 21.45 

Riksprogrnmmet 
e 06.00- 11.00 
e (Söndag 06.00-10.00) 

c 06.00-11.00 
c 17.00-:l3.45 

e (Sundag- 10.00-17.10) 

Hlkspro:;ranllnet sändes ocbå ö,er l\lotala 
12 kW på 7270 kp/ s . 

I 	 a = 11 880 k pi s 
b = 15155 k[J/ s 
c = 11 705 kP/ s 
d = 9620 k[J / s 
e - 6 06:) kp /s 

Radiochassie realiseras 
Plåt 1,25 mm 70 X210 X 31::> kr. 8: - pr s t. 

(19 st .) 
Plåt 1,25 mm 70 X 150 X3JO kr. 7; - pr st . 

(9 st.) 
Plåt 1,25 mIn 70 X293X395 kr. l:l: - pr st . 

(2 st.) 
Plåt 2 mm 70 X200 X3:;0 kr. 10: - pr st. 

(3 st.) 
Plåt 2 mm 70 X300 X350 kr. 14:- [Jr st. 

(l st.) 

Utförda i alulll.-[Jl iit med " 'ctsade hörn. 
Portofritt för orde r öve r 25: - k,'. 

JOHN.ERIK JANSON 
'U l G'· d 4 A ika gg as ran , r" 

\.\.____ _ _ -----_______-' 

Fo··r Rad.·o·.ndustr.·n m. fl. \ 

Skärmad ledniug (pick-up ledn., 
mikrofonledn. etc.) i olika utförau 
den; metervara eller komplett mou
terade snören efter bes tii. ll areus 
anvisningilr . 
Bauanstift av ny, pri:sbillig kon
struktion. Förmånliga leveransli 
der. Begä r offert. 

Elmekan-Produkter 
Vulkangatan l, Norrköping 


Tel. 33501 

\. 

Signa.generator typ Voc. 

Pris 195:
Områden; 

140-410 kc 
500-1600 kc 
6-21 Mc 
400-540 kc 
Precision : 1 % 

HF ; 1 mY. 
0,1 Y. 

lF; 2 Y. 
Generalagent: 

P. JAC. BJERRE 
Lidingöv~gen 75 - Kungliga Tennishallen 

Tel, 609662, SlockhoJm 

RADANNONSER 
önskn.s köp.. : Populiir Radio n:r 3 årg. 

1U:H . P. A . Jansson, Box 690, Luleå 2. 

Till salu : l st . oscllIograf med inbyg-gd 
vobbulator avsedd för trimnlng av radlo
appllratc'r siiljcs till bögstbjuuunde. Svar till 
N. Söderberg, Lundagiirdsvlig- ' n 18, Sp,1nga, 
tel. 363223. 

Jag aoonnerar härmed på serien :.Tänk, 
att Television är så enkel». Abonnements
priset, kr. 24: - erliigges med 12: - vid 
1 :sta och 12: - vid 11 :te häftet. Redan 
utkomna häften sändas omgående. 

Namn: ........ ............. ..... ....... ..... . ........ . 


Bostad: 

Postadress: ..... ......................... PR 6 


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

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


®
Dag- ocb aftonskola. Ingenjörs-, .erkmästare- och förmansexamen. 
Teleteknik med radio- ocb radllrteknlk. Maskinteknik m ed .erkstadsteknlk. 
LA!:'a levnadsl(ostnader: 100 kr. ltlgre pr mån. ä n I Stockholm o. Göteborg. 
~oderna kursplaner. Höstterminen börjar l RCPt. Studiehandhok .'indesKli pli begäran. Angiv fack, praktik, ålder m. Dl. Aberopa denna tidning. 

Murmii.taregatlln 9 A - lii)PING - Tel. 113]0 - Rektor. 
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http:Sundag-10.00-17.10
http:17.00-:l3.45
http:06.00-11.00
http:06.00-10.00
http:06.00-11.00
http:21.30-21.45
http:21.00--21.30
http:LO.:l0-21.00
http:20.00-20.30
http:19.00-19.15
http:06.30-07.00
http:06.00-06.30
http:16.30-17.00
http:15.45--16.30
http:15.15-15.45
http:15.00-15.15
http:05.15--0:;.45
http:05.00-05.1G
http:00.15--00.45
http:24.00-00.15
http:14.00-14.15
http:00.1~1.00
http:24.00-00.15
http:12.15--12.45
http:02.00-03.00
http:01.00--02.00
http:22.30-23.00
http:22.00-�22.30
http:02.0~0~.45
http:01.00-02.00
http:18.30--1D.00
http:15.30-18.45
http:19.1�-19.45
http:18.30-19.00
http:OS.1~9.45
http:18.30-21.05
http:12.30-14.15
http:17.00-20.30
http:19.30-21.00
http:1~.00-13.00
http:16.00-10.45
http:1400-17.30
http:12.uv-13.50
http:10.50-11.30


75·PCIM 

MIKROFONKONTAKTER 

Amphenols mikrofon kontakter användas sedan många år av alla ledande 

mikrofonfabrikanter. De äro likaså standardutrustning i de flesta sändare, 

75 ·(L·PCIM 	 förstärkare, tråd- och bandinspelningsapparater, etc. De mest använda 

mikrofonkontakterna, Amphenols 1-poliga s. k. »75»-serie, är nu mer mång

sidiga än tidigare därigenom att typen MC1 F - hylspropp med gängad 

låsring - kan omändras till att bli typ MC1M genom bortskruvande av 

låsringen. 

»75»-serien - 1-poliga. 

Typ Beskrivning 	 Pris 

~C1M Stift propp utan låsring 2: 25 

M.(lF Hylspropp med låsring 3: 

PC1M Stiftuttag för chassi 2: 

CL-PC1M » » kortsl. 2: 75 

CCC1 Gängat lock med kedja för PC1M el. CL-PC1M 3:25 

MC1P Telefonproppadapter för MC1 F 2: 85 

»91 »-serien - 3- och 4-poliga. 

MC 3M 3-pol. Stiftpropp med låsring 6: 50 

MC4M 4-pol . » » » 6: 50 

MC3F 3-pol. Hylspropp utan låsring 6: 50 

MC4F 4-pol. » » » 6: 50 

MC3M1 3-pol. Stiftpropp utan låsring 6: 50 

MC4M1 4-pol. » » » 6: 50 

MC3F 3-pol. Hylspropp med låsring 6: 50 

MC4F 4-pol. » » 6: 50 

PC3F 3-pol. Hylsuttag för MC3M 3: 25 

PC4F 4-pol. » » MC4M 3: 25 

PC3M 3-pol. Stiftuttag för MC3F1 3: 25 

PC4M 4-pol. » » MC4F1 3 : 25 

Hylsuttag för chassimontage (= vanl. am. rörhållare) för ovan specific. stift

proppar typ PM lagerföras till gängse priser. Beställ MIP-serien eller RS-serien! 

Stiftuttag för chassimontage (= han-kontakter) för ovan spec. hylsproppar 

typ PF. 

Antal 	 PrisTyp 
kont. kr. 

RCP4 4 O: 90 

RCP5 5 O: 90 

RCP6 6 0 : 90 

RCP7s 7 1: 45 

RCP7L 7 1: 45 

RCP8 8 1: 10 

RCP9 9 l: 30 

RCP11 11 2: 10 
91.:l'CJf. 

32:6 



91 ·MPFJ 

MINIATYRKONTAKTER 
Dessa små, skä:made kontakter äro avsedda för skärmade eller oskärmade 

kablar. Idealiska som batteri- el. antennkontakter men lämpa sig även som 

prisbilliga mikrofookontakter och för skarvning av kablar med 3 till 6 parter. 

Insatser av bakelit inneslutna i kadmierat mässingshölje. Polariserat kontakt

avstånd förhindrar felkoppling. För max. %" kablar. 

Typ Beskrivning Pris 

MPM3L 3-pol. Stiftpropp 2:30 

MPM4L 4-pol. » 2:30 

MPM5L 5-pol. » 2:60 

MPM6L 6-pol )) 2: 60 

MPF3L 3-pol. Hylspropp 2: 10 

MPF4L 4-pol. » 2:30 

MPF5L 5-pol. » 2 : 60 

MPF6L 2 : 60 

PCG3F 3-pol. Hyl:;uttag för chassi 2 : 10 

PCG4F 4-pol. » » » 2: 10 

PCG5F 5-pol. » » » 2:35 

PCG6F 6-pol. )) » » 2:35 

PCG3M 3-pol. Stiftuttag för chassi 2: 10 

PCG4M 4-pol. )) » » 2: 10 

PCG5M 5-pol. )) » » 2 : 35 
PCG 

PCG6M 6-pol. » )) 2 : 25 

STANDARDKONTAKTER 
Dessa skärmade, flerpoliga kontakter äro på grund av sin robusta kon

struktion och sin prisbillighet utan tvivel de popu'läraste kabel!kontakterna 

i marknaden. Inbördes placering av stift [för 'han-kontakterna) och hylsor 

[för hon-kontakterna) som på amerikanska rörhållare. Följaktligen kan man 

använda vanliga rörhållare som chassikontakter för stiftpropparna. För 

skarvning av kablar användes PM-typ [Stiftpropp) i förening med PF-typ 

(hylspropp) med samma kontaktantal. 

Skärmkåpa av helpressad metall ba.ktill försedd med gummibussning för 

den utgående kabeln . Onskas gummibussningen ersatt av avbäringsklammer 

för kabeln tillägges »-11 » till typbeteckningarna här nedan. 

Typ Typ Antal Pris 
Stiftpropp Hylspropp kont. kr. 

PM4 PF4 4 1: 85 

PM5 PF5 5 l: 85 

PM6 PF6 6 1: 85 

PM7S PF7S 7 1: fi5 

PM7L PF7L 7 1: 85 

PM8 PF8 8 2 : 25 

PM9 PF9 9 2 : 25 

PM11 PFll 11 2: 25 

Merpris för »-11 »-typen med avbärningsklammer kr. O: 35. 
RC ~ 5 Samtliga ovan upptagna Amphenol kontakter levereras omgående från lager. 

Generalagent för Ampheflol 

LAGERCRANTZ 

Värtayägcn :>7 - Stockholm - Te l. 610891 
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Hä(;kstrlillJ~ ] )l'E'Hllllinieserie iir nll ut
I'idgad och fiilja n (le ~lorle],!l r la gl'rfliras. 

TYP G~l Ii. YilxpJ:.;tri·'Il1~Eiirst'lrka re med 
12 wa ll s lllL'ff(~ kt . Iii'. -150: 

TYP G;\1 :!8 Yiixf' l~tr iiulsfiil'sliirkare 1111'11 

~.) Inlt ls llle Cfe k l ............ Iii'. ;363:

TYP GM 50 ' -ii x{' ls triiJUs[iirsti irknre llIed 

::;0 w att;; lltC'fle l,1 _.... _IiI". 825: 

Tl"P B 10 Battel'idrh'en fiirstiirk ,u p Jued 
12 \I'a lls lI ll?fl'l-'I<t \'id 6 ,01(-, dri f h piin
ning .......... .. .. ......... lir. 425: 

TYP CR 12 Ylixe!.,; 1 rÖlllsfi irslii r-
kal'<' lllpd inu . radio. 12 \yatt:, 
nteffekt . Iir. ,,95: 

RO~ETTE lllil,ruf (HH'r .l!. flertal utföranden 
och jI!is!iigen fra il .... . . . . .... . . ..... Kl'. 40: 

~~-a Sl~l'S Rf'flexhiigtalare lller] inh.rg-;!c1a c1ril'
~.'""teUl j' i11 HYll. lii."re jlrj,;(·r. 

TYP Sl..'H 81 för :; "'fl tt., effekt ...... Iir. 140: 

TYP SrH 123 fiir 12 "'!ttt,.; effekt ... Kr. 180: 

TYP SI IH 253 för 2.j \\'atr ~ efi'( ' ld I{r. 290: 

AB 60STA BICKSTROM 

•• .ax........ 



