


Fladdermusen o ch Sound Radio 
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Säkert har Ni läst att Fladder
musen har ~n enastående vii.! ut
vecklad hörse l, men att den i sastället är så gott som bli nd. 
När den, företrädesvis efter 
m ' rkrets inbrott, är ute Och ._ 
flyger orienterar den si g ef
te.r radarprincipen. Dc toner ...5..1•• 
som den sänder ut är emdler- S 
[id för höga för att uppfattas 
av vårt mänskliga Öta. JO) 
Överallt i atmosfären finns 
ljudvågor - korta och långa iiiiiiI 
- som vi inte kan uppfatta S @ 
utan fö rmedlin o- av ett hjäJp
öra - en radiomottagare. 
N! ycket har hänt sedan Marconi 

~~;es~ru~~~~n~e~e[~~:~~ft::;~t~:~_ sA 
skilt under de senaste 10 åren har 
radiotekniken gått framat och allt S 5 SI 
mer fulländats. Bilradiofabrikantema 
har haft många speciella problem att 
brottas med - störningar, skakningar, S @ S 
format mm. Önskemålet har varit att få 
fram lika störningsfri och säker mottagning i 
bilradion som i en våningsmottagare . Efter 5 
års intensivt arbete presenterar Sound Radio nu s war S5 s 
SR III - den färdiga bilradion. F rån bö rjan till slut 
är den konstruerad för bilens speciella krav . ~'[ed sina 8 rör och 1 2 rörfunktioner är den 
inte bara jämfölbar med he mmaradion - i m3nga fall är den ett par strån vassare. 

!.a dra-J~.R 'Sveriges mest sålda bilradio 
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Bakom l'a(lioktllis~ C'l'na 

X,\'a kOl'tn'i.~s ~ta ti on e n fÖl' l'Ul1l1
radio i lUjrby .) 

Gerlllun i 1I lncUu(lpns an ''U Ildltil1g-s
omI'~hlen .. ,... 10 

Tl:'le\"isi()n~TIlot l ag-arell - hur (1('11 

lwrliknn. och kon stru eras ("U) 12 

150 ,y fllllatörradios iin(lufC nir t(' 
l f'~l"an ocl l t('lt~fo ni ,. l,j 

r.\.lCkpl'{-'sSe!l 0111 Radiotek llisl~ Ar's
liok 10G~ . 10 

1"n1n lHsckl'[, ~~P ll 10 

Anodjordad (' (}rtrk[orll 20 

Inkop pling' U\' stahilisatorri;!' ...... ~1 

)liittC'knisk lI h; täl1ning oell "ljll d

expo" i Stockholm ~1 

Pl'uktiska \'iukar 21 

Raclioill(]nstrins llylH':Pl' 22 

"ya böck~r 

presellterar 
ur jörsäljllillgs
programmet. 
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DUBBELSTRALE
OSCILLOGRAF 
Modell 1035 
Frekvensområde : 
20 pIs-lO Mpls 
Inb. triggergenerator 
Kontrollerna kalibrerade 
Fintecknande, plant 
katodstrålerör 

OSCILLOGRAF· 
KAMERA 
Modell 1428 

avsedd för 35 mm film 

eller papper, optik F=3,5, 

reduktionsförhållande 

2,87: 1, laddningskapaci

tet 10 m, 

Även motor och växel

låda finnes. 


TRANSPORT
VAGN 
Modell 1050 
underlättar intern trans
port av oscillografen och 
håller densamma i rött 
läge för lättaste avläsning 
på skärmen. 

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

lb========I::nf=o=r=dr=a=-o_ffert. 
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Ti llverkos 

Katodstrålerör för mötopporater finnas med Specialrör 
skörmdiametrar rrön 43 upp lill167 mm. De leverera s QV 0110 slog som thyrolroner. fotoceller, sta 
med blö -, grön- _II.r efterlysande skörm biliseringsrör, termokors, germa"niumdioder 

Rörhållare för olla normala -rörtyper somt i speci
alulföronden. Hög klassig isolering av keramiskt, 
pertinax- eller Phil ilemoleriol 

Trimkondensatorer av pressad oluminium. 
Lufri solerode, koncentriska, Kapacilanser O - 20 
och 0- 30 pF. Iso lotions motstånd .:: 30 .000 megohm Lågvohs, 25 till 100 

De delor som ingör i Philips välkända radioappara ter och telekommunika

lionsulrustnlngar sö ljas även separat. Ulom hä r visade art iklar kon Philips 

i p re cisio nsuIf ö rand e levere ra prakl iskt tage t 0110 de ko mponenter, som 

ingör i moderna e lekt ron ikut rustningar. Philips Radioavdeln ing stör gärna lill 

Ijänsl med yl/erl igare upplysningar och speciahrycksaker. Vi hor också 

lölil Irycko en ollisch som vi gärna sänder .fr . Ring eller skriv lill Philips 

Radioavdelning, Slockholm 6 Te l 34 OS 80, lö r rikssomIai 340680. 

Elektrolytkondensatorer enklo 
eller dubbla. Högvolts , 12,5 till 2>< 50 I' F. 

.u F 

Televisionsrör och -delar Philips tillverkar 
världens först o kompletta ser ie televisionsrör för all
ström somt byggenheter för telev ;s;onsmoUaQare 

Förstärkare-och likriktarrör för chefstefe 

Högtalare med Ticonolmogneter. 
i nio olika typer med diametrar If.o.m. 

5" I.o.m. 12". Leve rera s med eller ulan tonsprida re 
k,enser frön 446 till 464 kp l s. Normal- och 
Ferroxcube-filter för mellan/re

mikroutföranden. Q -värden 140 resp . 110 

foner, hörapparater, förstärkare , kina- och hÖQ 
loloreonlöggningar a v 0110 slog 

Ultrakortvågsrör för tefekommu
nilc.olionsutruslningor - för såväl balteri
som nätdrih 

Radiorör a v alla förekommande typer för växel · 
ström, a llström och batteridrift . Likr iklorrör och a v

slämningsindi ko lorer 

Vridkondensatorer m.d synnerligen smö 
dimens ioner, precision sbyggdo och försedda med 
kullager_Tvö - och tre- gangs . Kapacitans O - 500 pF 

PHILIPS 
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D {( R Ö R Il A D o T v o N o C H K T Il O N K 

Engelska FM-UI(V~försök 
För 31t undersöka vilket system för modulation syöt"met erbjöd som väntat högst päta~liga för· och endast obetydligt störs av vissa vagnar, 
på UKV, som under prakti~ka förhållanden er· delar framför AM. Man kunde sålunda med en räknar man med alt han befinner sig inom ser· 
bjuder de bästa förutsättningarna för rund· enkel dipolantenn med en FM·mottagare få viceområde L Om han däremot uppfattar lätta 
radioöverföring har BBC nyligen i England god mottagning redan vid ca 50 f-tV / m fält s ty r . störningar från minst hälften av de passerande 
genomfört några intressanta försök. Bakgrun· ka, då däremot en AM·mottagare härför kräv· motorfordonen och deswtom då och då får be
d"n till de "a försök är de kaotiska förhållan· de minst 1000 f-tV/ m. svärande störningar från viö , a vagnar, befin
dena på mellanv· gsbandet, som nu är så till En av de mest besvärande störningskällorna ner han sig i sef\' ic eomr~de 2. 
bristningsgränsen fyllt av rundradiostationer, p:l. KV är tän<iningsstörniogarna från motor· Tabellen är mycket intressant att studera. 
att s törnings fri mottagning även från stationer fordon. De subjektiva proven visade, att FM· Den visar, att man kan klara oig med ungefär 
med hög effekt endast kan förverkligas inom systemet i fråga om okänslighet för denna typ tio gånger lägre fält ; tyrka vid FM än vid AM 
begränsade områden. För en planerad utvidg· av störningar var AM·syst emet avgjort över· för mottagning av , amma kvalitet. Även jäm. 
ning av programtjänsten - som skulle vara lägset. Även AM·mottagare, försedda med stör· fört med AMS är :FM avsevän bättre. Detta 
ut esluten på mellanvågsområdet - har man ningsbegränsare visade sig i detta avseende betyder, att en F\I·sändare för att uppnå s.am
därför undersökt möjligheterna att ta till sänd· vä ntligt underlägsna FM·mottagare. I tab. l ma servieeräckvidd krävCf väsentligt mindre 
ningar på UKV. ges nägra siffror för den fältstyrka resp. räck effekt än en A:\I-sändarc. Det betyder också, 

För delta ändamål byggde man 40 km syd· vidd från sändaren, som erhölls för de olika att det krävs tre eller fyra gånger s manga 

vä, t om ·-London, i Wrotham, en radiostation systemen FM, AlvI och AMS (AMS avser här FM·sändare för att täcka ett visst landomrild e 

fiirs dd med en FM- och en AM·sändare, var överföring med AM·system med mottagare för· med AM·UKV·rundradio som med FM·UKV· 

dera med en effekt IlV 20 kW. Båda sändarna, sedd med störningsbegränsare) . rundradio. 

som anslöts till en antennanläggning, anbring I tabellen anges två olika serviceområden, Ett viktig slutsats som kan dras av under

ad i toppen aven mast ca .300 m. ö.h. , var för· nämligen »serviceområde 1» och »serviceom· sökningarna är, att en FM·UKV·rundradio· 

lagda till i\1 -rundradiobandet 88-100 Mp/ s. råde 2». Med dessa uttryck definieras mot· station får en effektiv räckvidd av samma stor· 

Förutom laboratorie· och fält prov har BBC tagningsförhållandena för en »slandardlys& leksordning som en mellanviig"tation med be· 

ock. ä gjort en del praktiska prov. Härvid ut· nare», som utnyttjar en enkel dipolantenn, 10 tydligt högre effekt. Dct är därför inga 'ivil· 

rustade man ett antal lyssnare, hade tekniker -20 m från en gata eller land ~väg med rela· righcter - ekonomiska eller rckni,ka - att 

och icke· tekniker med tVI! mottagare, en AM· tivt livlig trafik. Om standardlyssnaren inte med relativt få FM·UKV·stationer täcka stora 

och ert FM·mottagare, och vederbörande lyss· kan konstatera någon störningsverkan alls landområden. 

nare fick i uppdrag att avge sitt subjektiva från minst hälften av passerande motorfordon (Sch) 

omdöme om kvaliteten på sändningarna från 

AlVI· resp. F;\I·sändaren. Proven tog sin början 
Tab. L

i juli 1950 och pågick ungefär ett ar. 
Man har sedan länge kän t till att man vid Serviceområde, l Serviceområde 2 

FM·system kan l·äkna med en väsentligt stör· 
ungefärlig fält s tyrka ungefärlig fältstyrkaningsfriare mottagning än vid AM-system. Vad mottagaretyp räckvidd mV/ m räckvidd mV/mlilan nied dessa mer a praktiska försök ville 

ha fastställt var, hur det förhöll sig under 
FM 75 km l 100 km 0,25

ly: nareförhilllan1ien i ett hem. 
AMS 60 km 3 85 km lDet vioade sig, att de rent tekniska kalky· 

lerna höl! mycket väl s tr ck i praktiken. Fi\I· AM 40 km 10 60 km 3 

3:7 
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AKTUELLT 

Norsk televisions~ 
utredning 

I juni 1950 ti1l5atte NOEk Rikskrin3

kasting, som motsvara;- vår Radiotj änst, 

en kommitte för att utreda de tekniska 

och ekonomiska förutsättningarna för 

införandet av televi5ion i l\ orge . I ~ep

tember 1951 förelåg kommittens betän

kande. Det har redan behandlats av 

Norsk Rikskringkastings s t yrel~e, som 

föreslagit att fÖEökssändningar snarast 

s-kall igångsättas i enlighet med kommit

tens förslag. Erforderliga medel för för

sta å rets drift skall tas 'av norska rund
radions medel. 

Enligt den norska televisionskommit

tens förslag skall en l k W television.5sän

dare förläggas tjll Oslo-området, där den 

kommer att nå ca 1 / 2 milj. invånare. 

Studioutrustningen kommer underförs ta 

året att be3tå endast aven kamera och 

två filmprojektorer. Påföljande år kom

mer att anskaffas utrustning med två 

kameror för utomhusreportage. Tredje 

året an~kaHa3 ytterligare en studiokame

ra och under f j ärde och femte året sker 

vissa smärre kompletteringar. Anskaff

ningskostnaden cnder olika år framgår 
av fig. 1. 

'" 011 
"",, " o' 

.",,~v~'~~ 
Fig. 1. Beräknade anskaffnin gs- och driftskost
nader m. m. för norsk television under de f,' m 
förs ta åren av den norska televisionstjänstens 
utbyggnad. 

4:7 

Den personal som kommer att kräva3' 

för programverksamheten uppgår till 

,.ammanlagt 22 personer, 8 för den tek

niska t j äll-ten, 3 för sän daren och 11 

för programproduktionen. Sändningsti

den kommer att successivt ökas från 150 
timmar under första året till 400 timmar 

det femte. Jfr fig. 1. 

Kommittell har gj ort en ekonomisk 

kalkyl för den första femårsperioden för 

verksamheten i Oslo-området. Man har 

kalkylerat med att an.~alet licenser (som 

för övrigt kommer att kosta 60 Nkr plus 

ordinarie radiolicens) kommer att upp 

gil till endast l 500 första året och där

efter succesiv t öka upp till 20000 det 

femte åre t. 

InkomsteTna av dessa televisionslicen

ser inklusive omsättningsskatt på mot

ta gar.na beräknas under första året upp

gtt till ca 0,24 milj. mot drifts- och an

lägg ningskostnader på 2,05 milj. Det 

femte å ret i utbyggnadsprogr,ammet räk

llar man med att inkomsterna skall vara 

uJ->l-' ~ i 1,7 milj. mot utgifterna 1,8 milj. 

(j fr fig. l ). Verksamheten skulle sålun

da efter en fem å rsperiod bli nästan själv

försörj ande. 

För televi.:ionens utb yggnad på längre 

sikt har man tänh sig ytterligare en sän

dare i yttre Oslofjorden för täckning av 

de folkrik,a trakterna i Öst- och Vä~tfold. 

Sändaren skulle placeras på f j ordens 

Ö5~ra sida för att underlätta en framtida 

förbindel se med det svenska televisions

nätet. N ida steg skulle bli en sändare i 

Mj ös-distriktet, varifrån programlednin

garna sedan kan föras vidare i riktning 

mot Bergen och Trondheim. 

NIed hänsyn till de .topografiska för

hållandena i Norge räknar kommitten 

med att förbindelselednillgar må~te ut

göras av radiolänkar, som under icke

sändningstid 'sk ulle helt användas för 

annat ändamål, huvudsa'kligen telefon

trafik. En intressant omständighet är att 

notera, att den llorska televisionskom

mitten icke anser det nödvändigt att 

vänta på att dessa programledningar, 

som blir en av de tyngsta kostnadspos

terna, blir färdiga, innan nya sändare 

sättes igång. Man kan mycket väl tänka 

sig, anser kommitten, att en lokal TV-

sändare på ett tidigt stadium igångoSättes 

i Trondheim. Enbart sändare utan stu

dio kan fås för överkomlig kostnad, och 

progranunen kan åtminstone till en bör

jan ordnas vi'a film. Kommitten anser 

f.ö. , att det antal TV-mottagare, som kan 

påräknas i Bergen- och Trondheim

distrikten inte föreslår att täcka pro

gramutgifter för en studio, men däremot 

kan vara tillräckliga för att bestrida 

driftskos~nladen för en sändare. 

Kommittens betänkande utmynnar 

ett förslag att en försöksdrift under två 

års tid omedelbart sättes igång. Avsik

ten därmed är att samla erfarenheter om 

de gynnsammaste tekniska sändningsbe

tin gelserna, lära upp programfolk och 

driftstekniker, få fram en inhemsk till

verkning av TV-mottagare och utbilda 

radiohandelns servicemän. 

Bakom radio

kulisserna 


var rubriken på en ledare i tidningen Expres
sen den 14 april i å r . I denna påpekades inled

ning~v is , hur allt vad radioteknik heter under 

senaste kriget tagit väldiga steg framåt, hur 

televi:;ionen fullkomnat; och hur ultrakort

v gen utomlands funnit allt flera användnings

omril den, och hur nu också UKV börjat mer 

och mer tagas i anspråk för rundradiosändning. 

»Här i Sverige märks ingenting av allt det

ta», skriver tidningen. »Rundradion sänder si

na program ungefär på samma sätt som för 20 

år sedan, och vad värre är, det finns ingen som 

helst diskussion i ämnet. Man kan fakti skt inte 

på de senas te åre n leta fram ett enda uttalan

de aven person i ledande ställning vare sig 

från Radiotjän st, telegrafstyreIsen elIer kom

mun ika t ionsdepartementet. Telegra [styrelsens 

båda provstationer för ultrakortvåg på Söder 

omges med en oförklarlig hemlighetsfulIhet. 

Det är svårt att få reda på när de sänder, och 

det verkar wm man på telegrafstyreIsen mer 

ä n något annat fruktade att folk skulle få in

t re:;se för detta slags sän dningar och upptäcka 

deras fördelar. 

Orsaken till denna fullständiga tystnad på 

ett så vitalt område är utan tvivel den drag

kamp, som försiggår bakom kulisserna mellan 

Radiotjänst och telegrafstyrelsen, en kamp 

som, om inte alla tecken slår fel, nu går in i 

sitt avgörande skede. Motsättningarna är mån

ga, men troligen kommer de alla att koncen

treras och konkretiseras i en huvudfråga, och 

F orts. på sid. 23. 
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AKTUEL L T 

Nya kortvågsstationen för rundradio i Hörby 

Två ultramoderna )(Ortviigs än
dare, m rIlera på 100 I \V och en 
imlJOnerande UIJpsättning rild
allteJUler, av vill(a en del 
ger lOO-faldig strålningsvinst i 
maximiriktningen, ingår i den 
nya kortvågsstationen i Hörby. 
Förste byråingenjör Karl Ek
ström i telegra.fstyrelsen, som 
närmast handhaft projekterin
gen av anläggningen, gel' här 
några da.ta om den nya l(Ort
\'ågsstationen, som torde val'a 
en av de modernas te i världen. 

F örslag om anläggande aven ny kort
vågsstation för rundradio framlad es re

dan av 1943 års rundradioutredning. 
Bland de olika tänkbara alternativ, som 
utarbetats inom TelegrafstyreIsen, för
ordade utredningen det, som upptog två 
kortvågssändare på 100 kW varde ra, av

sedda att uppsättas i anslutning till den 
11 fintliga rundradiostationen vid Hör
by. Anläggningskostnaden beräknades 
Lill 5,27 milj. kr. 

l juni 1946 bemyndigade Kungl. Maj:t 
Telegrafstyreisen att taga i ansprak er
forderliga medel, varpå Telegra( tyreI

sen omedelbar t vidtog åtgärder för att 
få till stånd den nya anläggningen_ pp
förandet av anläggningen har tagi t avse"

värt längre tid i anspråk än beräknat Le
roende på under anläggningstiden rå
dande restr iktioner i fraga om material 
och arbetskraft. 

FÖRUGGN~G 

Den nya kortvåg ta tionen har för
lagts till Hörby - i anslutning till den 
där befi ntliga mellanvå O"sstationen och 

~ä lld aThtationen för den transoceana 
korlvåO" telefonien - b1.a. a följ and 
käl : 

Vid sändningar väsler ut mot 1-ord
amerika, som med avseende på kortvågs
si-indn ingam a till utlandet fu- av störs ta 

Let_delse, komm r radiovågorna att del

vis passera genom norrskenszonen, där 

Av förste byråingenjör Karl Ekström 

de tidvis utsättas för mycket kraftig 
dämpning. Ju längre norrut stationen 
placeras, desto längre sträcka kommer 

vågorna att gå fram genom norrskens
zonen, och desto kraftigare blir dämp
ningen, som under vissa förhållanden är 

1000-tals gånger större i nämnda rikt
ningar än i andra, av norrskenszonen 

icke berörda. Detta förhållande gör att 

man eftersträvar en så sydlig förlägg
ning som möjligt. Jfr fig. l. 

:::tt annat skäl att förlägga stationen så 
långt söder ut som möjligt har varit, att 
kortvågssändningarna, särskilt på de 

längre våglängderna, skull kunna bli 
hörbara även i norra Sverige, där mot
taglling förhållandena från lång- och 

mellanvågsstationerna är synnerligen då
liga inom stora områden. Genom stat io

nens förläggning tiII sydligas.te Sveri"'e 
kommer större delen av Nor rland att lig
ga utanför den s_ k. »döda zon», som om

ger varje kortvågsstation. 
För läggning av kortvågsstation i an

slutning till de förut befintliga radioan

läggningarna i Hörby har vidare med
fört betydande besparingar i såväl an

läggnings- och driftkostnader genom aU 

Fig. L Storcirkelsträckan Hörby-New York 
går inte genom norrskenszonen, vilke t däremot 
är fallet med sträckan Stockholm-New York. 
Bl. a. av denn a orsak förlades den nya kort
vågsstationen till Hörby. 

tid igare byggnader och kraftutrustning i 
viss utsträckning kunnat utnyttjas även 
för den nya anläggningen samt genom 
mindre personalkostnader. Därtill kom

mer att terrängförhållandena vid Hörby
stationen är nära nog idealiska för en 
anläggning av ifrågavarande slag (stor 
plan yta som medger fri utstrillning i alIa 
riktningar) . 

Hörby-stat ionen exteriör. Flygeln t. h. inne
håller kortvåg sändarna. 
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STATIONSHUSET 

För den nya kortvClgsstat ionen har upp

förts en särskild byggnad, som samman

byggts med det förut befintliga stations
huset för mellanvilgs ändaren. Den nya 

byggn aden har plandimenslonerna 20 X 
38 m och är utförd i två våninga r med 

samma golvnivåer som i den gamla. Den 

övre våningen innehåller sändarhalIen 

med storleken 14X30 m samt rum för 

likriktare , ställverk, rörförråd m.m. Bot

tenvåningen inrymmer transformatorer 

och nIter för sändarnas högspännings

likriktare, moduleringstransformatorer, 

glödströmsomformare och kylaraggregat 
m.m. 

c:';ll det parti, som sammanbinder el "n 

gamla och nya bygglladen, har förlagt 
bl.a. stationens huvudentre samt ett för 

mellan- och kortvågssändarna gemen

samt kontrollrum. Vid projekteringen 

har en sådan pl&nlösning eftersträvats, 

som medger övervakning av hela anlägg· 
ningen med minsta möjliga personalstyr

6:7 

Matarledn ings.,' äxeln i eän· 
darhallen. Med denna kan 
endera av kortvågssändarna 
kopplas till vilken som he):, t 
av de ju matarledningarna 
som går till ant enn tornet. 
Växeln fj ärrmanövreras från 
kontrollrummet. 

ka och eventuell framtida utbyggnad på 

rationellt sätt. 

SÄNDAREUTRUSTNINGEN 

De båda kortvågssändarna med tillhö

rande hjälpapparatur (kraftutrustning, 

likriktare, glödströmsomformare, kylut

A\·stämningsanord· 
!lingarna fö r högef
fektstegen är byggdct 
;. enheter monterade 
på truckar. Samman. 
lagt finn s det sju så
dana truckar med av
stämningsanordningar 
för lika många våg
längder. 

rustni,ng m.m.) har levererats av Marco
ni's Wireless Telegraph Co. Montaget 

och inkopplingen på platsen har utfölts 

av telegrafverkets personal. 

Sändarn a är exakt lika varandra så · 

väl med avseende på utförande som upp

ställning. Vardera sändaren har kom

plett, separat hjälpapparatur, varför sän· 
darna är helt oberoende av varandra. 

Vardera sändaren är utförd för våg

hingdsområdet 11- 80 meter. Antennef

iekten (bärvågseHekten) är beroende av 

den använda våglängden och varierar 

från 80- 100 kW inom området 13-80 
m. -id ] l m våglängd är den dock en

dast 50 kW. Totala tillförda effekten per 

sändare är i genomsnitt 350 kW vid nor

mal programrnodulering. Sändarna är så 

rikligt dimensionerade, att antenneffek

ten - med obetydl ig sänkning av sänd· 

ningskvaliteten - kan höjas ca 20 % 
över angivna värden. Moduleringen sker 

i slutstegct med klas_ B-modulator. 

De stora sändarrören kyls med destil

l"rat vatten genom ett slutet cirkulations

ys tem, innehållande en fläktkylare för 

nedkylning av vattnet. Vintertid utnytt

jas sändarförlusterna för uppvärmning 

av stationslokalerna genom att man låter 

kylvattnet från sändarrören passera även 

genom särskilda värmeväxlare, i vilka 

en stor del av förlu stvärmet överföres till 

stationernas värmeledningssystem. 

Anodspänningen, 11 kV, till de större 

sändarrören erhålles genom en 6-fasig 

kvicksil verlikriktare, som matas från sta



lionens 20 k V-nät. Glödströmmen till 

samma rör erhl1lles från en likströmsge

nerator om l 700 amp. och 35 volt. 
Med hänsyn till olika transmissions

förhållanden för olika riktningar och 

sändningstider är det nödvändigt att ofta 

byta v glänod. Med det för Hörby- än

darna a sedd a ändningsschemat måste 

våglängd;;b _te unde r vi a perioder före

tag:.. upp till 10 11 12 gång r per dygn, 

och på nytt s tarta sändaren samt inkopp

la ny antenn. 

ANTENNANLÄGGNINGEN 

Med enkla rundstrålande sändareanten

ner s.k. omniantenner skulle man behöva 

flera 1000-tals kW sändningseffekt för 

att ge l y ~ nare på mycket sLo ra avstånd 

Lex. transoceana länder tillfred tällan

de mottagning. Sändare för så hög effek t 

varför omställning bör kunna utföras· kan emellertid icke ifrågakomma av 

snab bt och lätt. 

Sändarna har för detta ändamål ut

förts med dubbla högfrekvenskanaler i 
de t idigare stegen på relativt låg ff kt, 

varigenom den ena »kanalem> kan pre

pareras för önskad v glängd, medan den 

andra är i drift. VLlglängdsbytet beträf

fande dessa stev ·ker därefter praktiskt 

taget ögonblickligt och med ett enda 

handgrepp. 

De cft dölj-ande högeffektsteaen är 

utförda med utbytbara svängningskre t

sar. vilka är fast monterade på lätt ut

växlingsbara truckar. Des a pa-sar i vi l

ken som helst av sändarna och samman

lagt finne ~åJana I ruckar för 7 olika 

v1l.glängder. Mindre våglängd:iändringar 

- inom ett och samma rundradioband 

- kan utföras med i sändarna fast in

byggda avstämningsdon utan utbyte av 

truckar. 

Ett komplett våglängdsbyte kan med 
en man utfö ras på 3 il 4 minuter, inbe

räknat den tid som åtgår för att stoppa 

Här ke r utbyte av a\':i tämning:iorgan i ett av 
sän darens sIut,t eg. 

driftsekonomiska skäl , varför man i stäl

let tillgriper 's.k. riktad sändning, varvid 

hela strålningsencrgien med hjälp U\ 

speciella antennkonstruktioner koncen

treras till ett smalt »kn ippc» i ön~kad 

riktning. Man kan lunda icke nå alla 

delar av världen samlidigt med en och 

amma sändning, men detta är icke hel

ler behövligt, då man med hänsyn till 

differenserna i lokaltid för olika delar 

av världen m[lste välja en för var je sär

sk il t område lämplig lyssn ingstid. 

Riktantennerna är utförda som gar· 

dinantenner med reflektor. » ardiner

na» är uppbyggda av ett antal horison

tella halvvågsantenner (i allmänhet 16 

per gardin), anordnade i ver tikalplanet, 

med lämplig spridning i horisontell och 

vertikal led, samt matade i fa . Reflek

torgardinen är uppb yggd på exakt sam

ma sätt som antenngarJinen och upp

hängd på lämpligt avstånd rakt bakom 
dBnlla samt avstämd till resonans . .Med 

dessa antenner erhålles en effektförstärk

ning i maximiriktningen av ca 100 gån

ger, j ämfört med en enkel halvvågsan. 

tenn i fr i rymd, vilket vid 100 kW inma

Hög;5piinning~l ikrikl:lre för anodspänningen 
lill högdf ktstegen. 

tad effekt motsvarar en -kenbart utstrå

lad effekt av ca 10 000 kW i maximirikt

ningen. trålningsknippe t h ar en öpp
ningsvinkel av ca 60° i horis ntalplanet 

och 150 i vertikalplanet. Strålningsinten

siteten avtar på ömse sidor om maximi

rik.tningen och har vid ell a \'vikelse av 

ca 18° åt ena eller andra sidan SjlUlkit 

till ungefär hälften. Jfr fig. 2. 

Kortv§gshall en med de båda sändarna. De i 
väggen infällda panelerna mitt emot varje sän
dare innehåller manöver· och inilikerings
organ för r esp. sändares hjälpappara tur. Läng t 
i bakgrund en skymtar det för kortv gs- och 
mellanv gss tationerna gemensamma kontroll
rummet. 
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Fig. 2. Principiell uppbyggnad av riktantenn· 
systemen jämte horisontal- och vertikalstrål
ningsdiagram. Impedansen imatningspunkten 
är 330 Q. Effektförstärkningen i maximirikt
ningen är ca 100 ggr. 

- ~ ~ 

" ! ; 

up I 

il Ni}J)u;;)) 

F ig. 3, Principiell uppbyggnad av TllllQst råI 
ning antennerna (omnianten ncrn a ) \'id Hö rbv
,tati nen. T vå olika \ertikaJ "trfl Iningsdiagram 
visa - dels för hiijden h = ;) 4 dels fö r h= 
- '). / 2. 

T vå av matarl edningarna till antennerna. An
pa,;sning mellan matarlednin g och antenn sker 
medel t s. k. pinch (»hopsnörpning» av ma
tarledningen på lämpliga sträckor}, + 

En av omniantennerna, sedd från marken. Man 
ser matarledningsstegen upp till de b da an
tenn sektionerna och en bit av matarledningen 
till anlenntornet. (Bilden längst t.h.) 
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En av kontrollpanelerna med sändning schema 
och lamptablå för matarledningsväxeln och 
omkopplingstornet. Här kan man i ett ögon
kast se , vilken antenn, som är ansluten till resp. 
sändare. 

Riktantenner har anordnats för 7 oli

ka huvudriktningar och för två olika 

våglängder per riktning. De uppbäres 

av sammanlagt 8 fristående järnmaster, 
av vilka 7 har 100 m och en har 45 m 

höjd. Masterna är placerade i en båge 
på ca l km avstånd från sta tionen och 

med ett inbördes avstånd av 200 m. An
tennerna kunna hissas och firas med 

hjälp av elektriska motorspel, ett vid 

varje mast. 

I ' 
l 

I 
/~-

"'-- ...-
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Omkopplingspanel för matarledningsväxeln. 
Vilken som helst av sändarna, de t\'å kortvågs
sändarna samt enkel-sid bands-sändaren kan 
här omkopplas till önskad utgående matarled
ning. Omkopplingen av matarledningarna i 
antenn tornet fjärrmanövreras likaledes från 
kon trollrummet. 

För relativt korta avstånd - upp till 

3 000 il 4000 km - kan man i allmän

het nå tillfredsställande resultat med om

niantenner. Sådana antelUler har anord

nats för 8 olika våglängder inom områ

det U-SO meter. Omniantennerna är 

utförda som s.k. kvadrantantenner, var

dera innehållande l ~t. horisontella halv

\'< gselement. De uppbäres av samman
lagt U master, av vilka 4 st. är 45 m 

höga, fristående järnmaster och de övri

': /-
'\ 

O 



Hörhystationens riktantenner 

Antenntornet med utgående matarledningar 
till antennsystemen. 

ga ta "ade träm a~ter med 5- 30 m 

höjd . 

Sändarna matar antennefJI3 VJa sym

metr i ka 4-tI!idiga luftledningar av 450 
- 1100 m längd. 'ammanlagda läng

den a ma tarledningama är (' a II km. 

Jukoppling av önskad ant 1111 utföres \ 
med hjälp av fjärrmanövrerade omkopp
lare i matarledningarna. Från ändar

hallen utgår 7 st. m atarledningar, av vil

ka 4 gar direkt t ill olika Ol1miantenner 

och 3 ti ll ett omkopplingstorn pl\ ca .500 
111 avstånd frå.n staLion n. Med en om

koppling. a llordning (mata rleduing äx
980 -

a ändama kopplas till \rilken som hel t 

av de 7 utgående matar! dningama. Om
kopplingstornet ute på fältet illnehåller 

tre ll-läges omkopplar, ·om m, nö re 

el) i ändarhallen kan \i lken SOI11 helst 

~ ....ras enligt vridscensprin .jp med hjälp nv / / Srations-
Romban fenner / byggnadenl1-v< nings hi!' ma kinerier .av standard.

utförande. Medelst si~tnämnda omkopp. 

lare kan de olika riktan tennerna samt 

vissa av omniantennerna inkopplas. Så Omkring Hörby-stationen grupperar sig en im
ponerande rad av antennsystem, avsedda dels /;I

väl matarledningsväxeln som omkopp för kort.vågsrundradion och dels för den Lrans
larna i tornet f j ärrmanövreras från sta atlanti ka kortvllgstelegramtrafikcn. Dessutom 

finns här en vertikal hahvll.g.antcnn för rund Föru tom med de a r iktanten ner, som ger
tionens kontrollrum, där även indikering radiostationen pa mellanv g. Vistående skiss, lOO-faldig effektvins t i ma.ximir iktninO'en, ar
av rkställd koppling erhålles. som samman tällt s av uppgifter i »Röster i Ra arbetar man för kOrLvAgs.run dradio ocks med 

dio» och » Verke t och Vi~ visar i stora drag hur »omniantenner~, dvs. antenner med någorlunda
Till autennanläggningen har bl.a. åt- dessa antenru,yst m är uP!Jby~gda. På v~rld s· cirkulärt horison tal tråln ingsdiagram (se arti

galt ea 300 ton järn (huvudsakl io-en för Ikartan ovan är inritade de olika bäringar, i kel på annan plats i de tta nummer) . För den 
o o vilka riktantennerna för rundradiosta tionen på transatlantiska telegramtrafiken har man ett 

Forts . pa. sl.d. 18. kortvåg är inriktade. antal rombantenner. 
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fÖR KONSTRUKTÖRER 

Germaniumdiodens användningsområden 

(ForlS. fr. nr 6/1952 sid. 17.) 

KOPPLINGAR FÖR STöRNIN 8
BEGRÄ.~S.'\RE 

. F ör ,användningen av dioder som stör

ningsbegränsare i AM-mottagare f i.nns 

elt mycket stort antal kopplingsvarian

terl). Tre kopplingar, som visat sig är

ski lt lämpliga även för germaniumdio

der, återge~ i fig. 2 - 23. 

SHU:\,TDIODBEGR;\NSARE 

I en shuntdiodbegränsare (fig. 21) utgö r 

kondensatorerna Rl och C2 ett HF-fil ter. 

R l och C2 måste väljas å, att filtret kom
mer att starkt reducer.a amplituden hos 

de transienta svängningar, som följer 

omedelbart efter varje s törningspuls. 

Lämpligt värde på kapacitansen för ladd
ning kondensatorn C1 är 47 pF. RC-filt

ret R~ , C3 måste ha en tidskontant, som 

är tillräckligt hög för att tillåta de läg;;ta 

tonfrekvenserna att passera, men tids

konstanten får inte vara så hög att spän

ningen på shuntdioden D2 inte kommer 

1 Se exempelvis BAECKSTRÖM, S: Stömings
begränsare i radiomottagare. Radio lekniEk 
Arsbok, s. Il. Stockholm 1952. Nordisk Roto
gravyr. 

J 
'~ F 

D, 

Fig. 21. Principerna för signallikriktare (Dj ) 

och störning"begränsare med shuntdiod (Do). 

C2 = 50 pF, =0,1 ,uF, R =50 koh~,Cl = C3 1 

Rt = I 1\Iohm, R'j= 200 kohm, R4 =300 kohm. 
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att följa växlingar i bärvågens nivå. 

iVIotstZmden R.3 och R4 utgör en spän

ningsdelare och förhållandet mellan R3 

och R4 skall väljas så, att vid 100 % mo

Julation likspä'nningen på katoden på 

shuntdioden D2 kommer att uppaå till 

ung fär samma värde som likspänningen 

på anoden. Justeringen av dessa mot

s l ndsvärden måste göras på sadant sält, 

att nöj a'ktig störningsbegränsning upp
står med minimum distorsion i den er

hållna tonfrekvensen. Förhålland t mel

lan R3 och R4 bör vara a\ ~,()rleksord

ningen 2/ 3 el1er 3/ 4. 

erkningssättet är följ ande: ~är en 

störpuls kommer in, kommer denna att 

likriktas av signaldioden Dl. Den jJ<.l.':'i!

rar filtret RI C2 och når därefter br) gg

kopplingen RaR... och R2Ca. Efter~om 

H.~C3 har stor tidskonstant, kommer i 
första öaoJlblickct C3 att för pulsen verka 

som di rek t kortslutning, vilket ur pulsens 

ynpunkt medför sådan obalans i bryg

gan, som är »balanserad» för 100 )'6 

modulerad signal, att pulsen kortsluL' av 
klippdioden D2 i diagonalgrenen. ~u lig

ger emelIertid LF-steget inkopplat över 

C3 och D2, vilket betyder, ·att endast en 

obetydlig del av pulsspänningcn kommer 

J 
I F 

DI 

R1 

R3 R.t Lf= 

Fig. 22. P rincipschema för signallikriktare 
(D1) och störningsbegränsare med .<o'rieuiod 

(D2 1. ej' C2' C3 ' R1 och R" = värden i fig. 2l. 
=300 kohm, R =4DO kohm, R.,=IOO kohm.R3 4 

in i LF-stegets gallerkrets. Normala de

modulerade signaler påverkas däremot 

inte förr iin mo·duleringsgraden närmar 

sig 100 % . 
Shuntdioden D2 bör ha så låg resistans 

som möjligt i framriktningen fÖll att 

störpulserna skall kortslutas effektivt. 

SERIEDIODBEGRÄNS.\RE 

I en seriediodbegränsare, som visas i fig. 

22, är verkningssättet baserat på hög 

backresistans hos diodeJl , varför man 

bör i fö rs ta hand <ilja germaniumdio

der med hög backrc"istans för detta än

damål. 

erknings::ättet för denna störnings

begränsare är likaltad det för shuntdiod

begränsaren. Den störande impulsen 

kommer även vid denna koppling in över 

en på samma sätt som tidigare angivits 

balanserad brygo-koppling R3R4 och 

R2C3• Genom den höga tidskonstanten 

för R2C3 verkar C3 i första ögonblicket 

som kortslutning för pulsen ooh den 

störningspuls, som därvid uppträder 

över bryggdiagonalen, förhindras att nå 

LF-röret genom seriediodens Di höga re

sistans i spärriktningen. Denna resistans 

"tF

JV
Rlr el 

Fig. 23. Principschema för signallikriktare 
(Dl) samt störningsbegränsare med serie

shuntdioci (D2+Ds ). C- och R-yärden=fig. 22. 



är "äsentligt högre än resistansen fö r Rö, 
va rför impulsspänningen, som når LF 
slerret, blir slarkt reducerad. 

Af R--..--c::Jr-+----I 

Fi f! . 24. Principschema för kombinationskopp

ling med ~ jgnallikriktare (Dl) som samtidigt 

ger A FR-spänning (automatisk fö r .. lärknin gs 

r eg lcringsspänning) samt slö rning< begrän are 

me'! serie-shu nl diod (Dt +D3 ) . C· och lh 'är

den = fig . 22. R;=O.s .VIohm, 4= 0,05/.IF. 

MF 

J 

F ig. 25. Principschema för kOl11Lillationskopp

ling med ignallikrik ta re (01) ' 60m samtidigt 

ger AFR-spunnin g samt störning ;;begriinsare 

med shullldiod. - och R-värden =" fig. 24. 

R7 AFR 
F 

~ C5 

F ig. 26. Principschema för likriktardiod ( Dl) 

R -d iod (D2 ) amt s törning Legrä nsare med 

serie-shunldiod (03 + 4 . C- och R -värden = 

Hg. 24. R:;=5 kohm, Rij = R 7 = l Mohm, C = 5 
0,05 .uF. 

SERIE·SHUNT·DIODBEGRANSARE 
Störning begränsaren av serie-shunt
diodtyp kombiIlcrar .de fördelar, som 
hunt- och serie.d iodtyperna be~itter. 

Denna koppling fungerar effektivt över 
ett relativt brett område av signal- och 
störningsamplituder, och vid frånvaro 
av bärvåg fungerar den de sutom som en 
effektiv »squel·h-koppling». .. ven vid 

relativt låg ignalnivå uppIl ås med denna 
koppling god störningsbegränsning. 

V rkningssättet för denna störning '
begränsarkoppling är i korthet följ ande 
(jfr fig. 23): den från signaldioden Dl 
kommande likriktade störpulsen når 

även här en bryggkopplillg, Ra RI och R2 

C:l, i vars diagonalgren Ii"". r två mot 
varandra vända dioder, en seriediod D2 

och en shuntdiod D'l. Det framgår av vad 
som sagts i del föregående, att törnings
pulsen som kommer in över bryggdiago
nalen kommer att kortslutas a hunt
dioden D3 och spärras av seriedioden D2• 

Normala signaler som kommer in över 
bryggan kommer däremot att ledas till 
LF-stegcts ingång utan dämpning, enär 
för UP"il upp till 100 % modulations
grad D2 är ·ledande och 1)3 spärrande, 
varför LF-spänningen, som kommer in 
över LF-steget, blir ungp.iiir densamma 
som LF-spänningen över }{4. 

KOMBINATIONSIWPPLINGAR 
Man kan mycket väl kombinera andra 
detektorn, AFR-dioden och störningsbe
gränsaren i en krets, exempelvis sa som 
visas i fi". 24. Dioden Dl ·användes här 
dels som signaldetektor och (lels som 
alstrare av AFR-spänn ingen; dioden D2 

och D3 utgör en störningsbegränsare av 
serie-shuntdiodtyp. Denna koppling kan 
ytterl igare förenklas så, att man kan 
nöja sig med endast två dioder, (jfr fig. 
25) ehuru störningsbegränsaren i detta 
faU inte blir fullt "il effektiv. Slutligen 
visas i fig. 26 en koppling, som ur mån
ga synpunkter är den mest effektiva. 
Som synes finnes här förutom signallik
riktardioden (Dl ), en separat AFR-diod 
D2, dessutom en serie-shun t-diodkopp 
lin O" för störningsbegränsning (D3+ D l). 

I nästa av ni lt komrneJ; alt genom
gås bl. a. n gra kopplingar fö r ger
maniumdioder, smända i begränsar
och detektor teg i F M·mottagare. 

Radiolexikon 
del 12 och 13 

nu utkomna 

PRO V IDOR R DEL 12 

D essu tom i denna del: ~ märk:n ing, 

S -mClp r , S lekti,itet., Spc!<eliuter erens, 
SpHnnin!.r.cCö rdubbling, Spöl,b ild, Ström
furtriI ng lll ng , St'le u devn ~törh:1 11u ndt' , 
·lii r nlngsRk ydd, Superrcgenerativ m ot 

IllgUI'C , Sy mbo le r (7 si<1or), SYUlboliska 
llletod n, Synkpulsseparator, Siilld ar 
antenne l·. 

PROVSIDOR UR DEL 13 

Dt!S :slltOUl i den]){\. <lel ! T~levisioll (5 
sido r), T cleYls ionsmo lagare , Thevenlns 
li"l o r CUl , 'l'nn korl'cktion, Trans (ormator 
U sidor), Transistor, Triod, T ril dspe

Jur e (3 sidor), Ultrakorta '!lgor, Ut

g-illlg' s tran~formator, Vidcorörstiirkure, 
Y" gICdare, Yag i-untenn, Återkoppling. 

- - - - KLIPP HÄR - - - 
BESTÄLL~rNGSKUPOKG 

Till ..... . 

bokhaudel 
eller direkt till NordisI;: Rotngravyr, 
Posthox ;i~21, Stockholm 3. 
'Cndel"tecknad beställer härmed 

. ..... ex. Radiolexikon del 12 u 2: 50. 

. ..... ex. Radiotexikon del 13 il 2: 50. 

.: aLUB: 

A.llnw; : .. 

Po~t:1u ress : 
~~------------------------------./ 
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fÖR KONSTRUKTÖRER 

Televisionsmottagaren hur den beräk
nas och konstrueras (VIII) 

Av civilingenjör Carl Akrell 

Bildfrelivensförstärkarsteget 
med anordningar föl' likströms
återställning samt några kopp
lingar för manuell och automa
tisk kontrastreglering behandlas 
i detta avsnitt Tidigare artik
lar i denna artilielserie har va
rit införda i nr 11, 1211951 samt 
i nr 1, 2, 3, 4 och 511952. 

Vid medelhöga fre.kvenser, l 000 p/s
100 kp/s, föreligger inga konstruktions
problem, och de flesta BF-förstärkare 

fun gera inom detta omr åde säkerl igen 

p rfekt. Vid icke likströmskopplade BF
Iörstärkare ma te emellertid id lägre 

frekvenser kompensationskopplingar till
gripas, enär amplitud och fasrik lig 
åt rgivning ned till 25 il 50 p/s är önsk

värd. ppfyllas ej dessa villkor återges 
ej bildens konstanta bakgrundsbely-ning 
pa rätt siitL , a rvid exempeh is en ur
sprungli g n järnl1 bakgrundsb lysn ing 
vid återgivningen varierar ned ifr ån och 
upp , t ute fter bilden. Ile..t framlräder 

Fig. 60. Amerikansk enhet för TV-mottagare 
tillverkad av Videodyne Inc. omfatt and e mel
lanfrekvens- och detektorsteg samt bild fre
kvcns- och L'l.gfrekven . steg för hild och ljud 
respektive. R äknat fr il n höger till vän ter ä ter
finn es i figuren s öne del ljudföl'slii rkars tegen 
med fÖJ''S ta och andra MF.·teg (2 XöB 6), AB
steg (6. U6), FM-detektorslt! g; (6AL5) samt 
tv LF-stcg (l2AU7) och slu tsteg (6AQ5). I 
figurens nedre del återfinnes vidare bildför
stärkarst gen med första LO.m. fjärde MF-steg 
(4 X 6AG5), detektorsteg (6AL5) samt BF-steg 
(6AG7). 
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felet vid en till hälften vit och till ,hälften 

svart bild. 

L 	 Resistanskoppling utan LF-kompen

sation (fig. 61-1). 

Vid lägre frekvenser min,kar förstärk

ningen och fasdistorsion uppstur som 
följd av den kapacitiva kopplingen till 
andra rörets galler. För ett godtaghart 
resultat fordras härvid att reaktansen 

hos Ca:, är låg i förhållande till re is tan
en hos R g och i detta fall att XCag:::=;O,Ol 

Rg• Då gallermotståndet Rg på grund av 
BF-röret knappast kan tillåtas överstiga 
l VID skulle XCag bli max. 10000 fl , vil

ket vid 50 p/s ger en gallerkol!densator 

CII.~ om min. ca 0,3 ,HF. En dylik konden
sa tor blir emellertid skrymmande, var
igenom läckkapacitansen till jord blir 
stor och möjligheterna för god åter6 iv
ning på högre frekvenser förs ämras. 

N ormalt välj es sålunda en mindre kon
dellEator och uppkomna amplitud
fasfel kompenseras helt eller del vi . 

och 

2. Resistanskoppling med 

kompensation (fig. 61
partiell 

2). 
LF-

Fas- och arnplitudfelen kompenseras ge

nom inläggande av komponenterna Cb 

och R{J (j [r fig. 61- 2). 
Sedan Ra beräknats med tanke på åter

givningen vid höga frekven ser blir be
räknil1gsgången föl jande : 

C/J väljes så 'stor som möjligt, ex m
pelvjs 10-40 pF. R!J väljes därefter 
~tor, exempelvis 0,5 il 1,0 {Q. Ca g er· 
hålles sedan ur 

Ca;: = RaCb/Rg (20) 

Rb väljes så stor som möjligt; 5000 il 
10000 D vid en anod-ström om 10 mA 
bör kunna ifrågakomma. 

1/2 

f ig. öL Kompensationskopplingar för kom· 
pensation av fas- och ampli tudd i tors ion vid 
låga frekven ser i BF-förs tärka re. Se texten. 

För total kompensation till Ligsta fre
kvemerna skulle Rb behöva göras oänd
ligt sto r. Detta kan givety-j ej praktiskt 

åstadkommas, men tillfredsställande 
kompensation erhålles för alla frekven
ser där Rb":::: lOXcb • Utöver kompensatio

nen vid låga frekv nser erhålles med 
kopplingen andra förd elar. R/JCb funge
ra r nämlig .n som nätfilter och vidare 
minskas risken för inverkan BF-stegen 
emellan vid återgivning av låga fre

kvenser. 
Har i ett i st fall Ra beräknats till 

2500 D och antages att Cb=20 luF s-arnt 
Rg= l,O lVIQ, erhålles ur formel (20) 
Cag= 0,05 ,uFo Antages slutligen att BF
rörets anodström är 20 mA, att tillgäng



i 

liga anodspänningen är Vb = 200 V och 
att ett spänningsfall över Rb till 100 V 
kan tillåtas, blir Rb= 5 000 Q. Tillfreds
ställande kompensation erhålles sålunda 

för frekvenser ned till ca 16 p/ s. 

3. 	 Resistanskoppling med total LF-kom

pensation (fig. 61-3). 

Kopplingen påminner om den ovan i fig. 
61-2 genomgångna; motståndet R ag 
över gallerkondensatorn C ag har dock 
ti llkommit. Total kompensation till myc

ket laga frekvenser inklusive likströms
komponenten erhålles. I kretsen ingåen

de s torheter väljes efter liknande princi
per som vid t:idigare ,genomgången kopp
ling och för riktig kompensation skall 
följ ande villkor uppfylla : 

Ra/ Rg=Rb/Rag= C",/ Cb (21) 
I fonnlerna ingående komponenter väl 

j as så, att storleken blir rimlig med tan
ke på i kretsen gällande föru tsättningar. 
Genom att gallerkondensatorn "verbryg
gats med motståndet Rag tillföres andra 
BF-rörets styrgall r en mindre posi tiv 
gallerrö r pälming, vilken alltså må te 
kompens ras så, att före t arbetar med 

normal -rörspänning. 

4. 	 Resistanskoppling med total LF-kom

pensation för i katodkretsen inla.gd 

katodkondensator (fig. 61--4). 

Då katodkondensatorn Ck ej kan göras 
oändligt stor påverkas återgivningen vid 
lägre frekven~ '.1' då konden atom reak

tans ej längr är myck l mindre än ka
todmot tandet Rk • Total kOlllpen-ati oll 
kan ' stadkoIlJmas genom att enligt fi gu
r n inlägga en motstånds onden alor

kombination R"CI!' 
S dan Ra beräknats med tanke på åter

givning vid höga frekvenser blir beräk

nin O'-sglt ng n följande: 
legfiirstärkningen Fb beräkn as på 

vanligl ät t då r ör ts branthet S är 
känd (F /I = ·Ra). Sambandet mellan 
komponenterna i kretsen väljes nu så 
att följ ande villkor uppfyll , . 

Rb= FbRk (22) 

Ck = FbCb (23) 

eller ur (22) och (23 ) 

Cb/ k = Rk/ Rb (24) 

I fonnlema ingående komponenter väl

jes så att storleken blir rimlig med tanke 
på i kretsen gällande förutsättningar. 

Antages exempelvis ,att Ra beräknats 
till 3000 Q och att brantheten hos BF

röret är II 000 /hA/ V, erhålles en steg
förstärkning Fb = 33 ggr. Antages vida
re, att för erhållande av önskad galler

förspänning k,atodmotståndet R" = 100 Q 

erhålles ur formel (22) Rb~3 300 Q. 

-äljes Ck = 50,uF, erhålles slutligen ur 

e v. (23) Cb:::;:;; l,S /hF. 
Vid planering av BF-för,stärkarstegen 

bör sådana kopplingar väljas, att kom

pensation för låga frekvenser av mera än 
en orsak per steg ej behöver ifrågakom
ma. För att ej .BF-steget onödigtvi skall 
krånglas till brukar - om lämplig gal
lerförspänning erhålles med katDdmot
stånd - katodkondensatorn C" helt ute
lämnas. Utan denna erhålles fullgDd 

återgivning ner till lägsta frekvenser in
klusive likströmskomponenlen - där

emot minskas BF-stegets förstärkning på 
grund av motkoppling . .. r katodmotstån

det Rk> och rörets normala branthet S, 
kan effektiva brantheten Se beräknas ur 

Se = S/ (l + SR k ) (25) 

Är i ett visst {all S=5 000 /-.A/V och 
R,, = l OO Q erhålles alltså So ____3 300 
fiA/ V, varför stegförstärkningen Fb re
ducer as med ca 30 %. Vid BF-förstär
kare med ett steg, där full förstärkning 

måste utt agas ur steget, undvikas nOf
malt ovanstående problem genom all 

I o 

välj a en koppling, där katoden direkt 
kan j ordas. I tvåstegs BF-förstärkare 

spelar branthets reduktionen som regel 

mindre roll, då erforderlig förstärkning 
i alla fall normalt med lätthet kan er
hånas. 

Trioder användes numera ofta som 

BF-förstärkare; modernaduotrioder 
miniatyrutförande med separata katoder 

lämpa si"g speciellt för ändamålet, då en 
tvåstegs BF-förstärkare med ett sådant 
rör kan konstrueras. På grund av inver
kan av triodens hÖ@8 galleranodkapaci
tans Cga måste emellertid dels stegför
stärkningen Fb begränsas till 5 il 10 ggr 

för undvikande av sj älvsvängningar, och 
dels måste man räkna med en relativt 

hög inkapacitans Cint, 60m beräknas en
ligt fonnel 

Cint= C;,,+Cga (FIi+ l) (26) 
Antag~s att Vz l 2A 7 användes, varvid 

C;,, = 1,6 p', CIJQ= 1,5 pF och Fb =5 ggr 

så erhålles Ci "I= 10,6 pF - elt godtag
bart värde. Förd len med ,att använda 
trioder är, förutom att till en tvastegs 
DF-förstärkare endast· tgar ett dubbel
rör, att koppJ j ng ~ n förenklas, då skärm
gallennot. tånd och skärmgallerkonden
satorer bor tfalla. I tab. 12 (i nr 5/1952 
sid 20) återfinnes data för ljz12AU7. 

LIKSTRöi\'lSÄTERSTÄLLARSTEGET 

.. r BF-förstärkaren ej likströmskopplad 

från bilddetektorn till bildröret, måste 
den sammansatta BF -signalens likströms-

la 

ld 
6.lliI.r.örskörm C I Bildrörskörm 

/ PQSII,V blldsigool med oålig Pcsitiv bilasignol
kontrasl och s~nligc öluq,;ng5linje r 


' Vit inje

Gro linje 

O CD 
~__~~-U~~~______~ L-__~~~~~~~~~_ 

~ 	 V 
g Vd~ 

~ 	 I CD! 
--. ' 

I 	 I I 
I 	 II 


®~ 6;1 cöcs!'g R® 

: 	 : I 

Goilersida I åol lccsido 

CDVit linje (1) Svart linje 

Fig. 62 .• tergivning i bildrörsteget vid tillförd sammansatt BF·signal, al utan likströmskom· 
ponent, bl med likströmskomponent. 
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Fig. 63. Schema för BF-sleg och 
bildrörHeg i kombinalion med 
likslrömsålersliiJlarsleg. Bild rö r 

(anod) RI 

Rg 

+ 

komponent alerinfÖras. Detta sker ofta 

i ett speciell t Iikstr"msaler:ställarsteg, 

men även enklare kopplingar förekom
ma. Problemet åskådliggöres av fig. 62, 

och vad som inträffar om en BF-signal 

utan likströmskomponent tillföres bild

röret, framgår .av fig. 62 a. På gallersi

dan har inritats en tänkt vit (1) och 

svarl (2) linje, och på bildrörsskärmen 

erhålles, som framgår av fi guren, en po

sitiv bildsignal med dålig kontra t och 

synli p'a åtcrgångslinjer vid återgivning 

av den ursprungligen svarta lin j en, som 
förändr.ats till en grå linje. 

Vid riklig återgivning skall samman

satta BF-signalens synkpulseralltid 'ligga 

invid eller bortom den punkt på bildrö

rets laV;:-karakteristika, där bildröret är 

strypt. Beroende på om en vit (l) eller 
svart (2) linje skall återgivas erhålles 

då enligt fig. 62 b på bildrörsskärrnen en 
positiv hildsignal med riktig kontrast 

och där sålunda den ursprungliga vita 

linjen fortfar.ande är vit och den ur

sprungliga svarta linjen förblir svart. 

Detta villkor kan uppfyUas med ett 
likströmsåterställal'steg; en av de van

ligaste kopplingarna återfinnes i hg. 63. 

Den sammansatta bildsignalens växel

strömskomponenter tillföres härvid bild

rörsstyrgallret på vanligt sätt via kon

densatorn C(lJ;' och i gallerkretsen är <Yal

lermotståndet R~ inlagt (ofta är C"g= 
0,05 ,uF och Rg = 100 kQ). I serie med 

Rg skall nu ·den positiva spänning infö
. ras, som motsvarar sammansatta bildsig

nalens likströmskomponent. Den puls
negativa BF->5ign alen tillföres diodkret. 
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slröm~komponenl återinföres vid 
BF-rörets gallerkrets. (Obs. C 
skall vara Ck)' 

Fig. M. Schema av BF-steg och 
bildrör leg. BF- ignalens lik

* 

sen (C/+R/+diod) genom motståndet 
Ra! ( ;::::;10000 Q). Denegativ.a pulserna 

göra härvid diodkatoden momentant ne

gativ och ström fl yter då genom röret, 
varvid kondensatorn Cl (;::::;0,05 ,((F) 

uppladdas, så att diodkatoden blir po i

tiv. På grund av tidskonstanten hos C/Rl 
(R(:::::;l,O MQ) förblir denna spänning 

relativt oförändrad under tiden för någ

ra linjer. Den positiva spänningen över 

R[, va rs torlck varierar beroende på om 

företrädesvis lj us eller svart bild återge, 

införes slutligen i serie med Rg , och vill· 

koret enligt fig. 62 b uppfylles. Diodens 

Id V d-kurva har inlagts i figuren längst 

till vänster. Genom att Ra/ och R~ inlagls 

i kretsen påverkas BF·signalen ej av lik

strömsåter ställ arste get. 

En något enklare koppling, Eom för
utsätter att sista BF·stege t likströms

kopplas till bildröret, återlillTIeS i fig. 64. 

lo 

• 

P" IS 

Till gallret på BF-steget tillförd BF-sig

nal är pulspositiv, och BF-röret arbetar 

utan gallerförspänning (jordad katod). 

Arbetssättet åskådliggöres bäst av fig. 

65. På grund av den pulspositiva BF

signalen kommer ström att flyta i galler

kretsen och en negativ förspänning, som 
är proportionell mot amplituden hos BF· 

signalen , bildas. I fi guren har inritats 

vita, grå och syarta linjer, och på anod

sidan erhålles önskad pulsnegativ sam· 

mansatt bildsignal, som sedan på vanligt 

sätt genom likströmskoppling tillföres 

bildrörssteget. Värdena hos Cag och Rg 

väljes så, att den erhållIla negativa för

spänningen håller sig ungefär oföränd

rad under min>5 t en linjeperiod. Ofta väl

jes Rg=lMQ och ClI,~= 0,05 ,uT, mot
svarande en tidskonstant hos kretsen om 

bildsignal 

negaliv 

CD CD CD sam"'!on.o·· 


• bllosl n I ~~
\/g 

~ 
~Sist BF-steg 

~CD 
F' I~-pa~ il i ., Pt;ls - oegotiv 
50mm fiSa t SOj mcnso r 
bilds ignol bi ldsIgna i 
lJallersido BOl lersjdo 

(DVi! linje 0Gro I nje 0 5 art l inje 

50 ms. 

la 

(Forts.) 

Bildrörskärm 
Positiv 

Bi ldrörsteg 

Fig. 65. Principen för 
återinföring av BF-signa
lens likslrömskomponent 
vid sista BF-rörets galler
krels (jfr fig. 64) . 



I detta avsnitt a v sin artikel be
slu'iver förf. ll1o(lulatofll . Tidi
gare avsni tt bal' \'arit införda i 
lir 5/1952 (uen egentliga s6n
daren inldusi l 'C stYl'oscillatorn ) 
och i nr 6/ 1952 (nyeIdingssyste
met). 

M odulatoflls ingangssteg är avsett för 
kris tallmikrofon av ängse typ. Galler

. idan är försedd med hög frekvensiil tre

r all de anordningar, så att ate rkoppling 

mellan än dare och modulator ej skal! 

uppst,1. 

' ästa steg är ett fasvändarsteg. Här 

-kulle måhända distorsionen kunllat gö· 

ra5 ännu lägre genom val av .annan 

koppling, i vilken den lägre distorsionen 

erhållits på bekostnad av att andra för

delar bortfallit. Låg distorsion är emel

lertid in te av väsentlig betydel ~e, enär 

modulatorns frekv ensområde av ama· 
törtrafikteknislca skäl (trångt på ban· 
den !) beskurits till 200- 3 000 p/ s. 

digt stor moduleringseHekt ödslades på 

de föga hörbara lägsta hek ensema. 

Vid prov har konstaterats,.alt r östen blir 

liksom litet »torrare» ~in vid obeskuret 

frekven område, men det il r j u blott att 

vänta . Ett prov med avskärning upp till 

300 pi ,; i stället för 200 p/ s (h är 2000 
i stället för 3000 pF med de använda 

rörtyperna och motstånden) isade dur· 

emot, att man ej borde bortskä ra sa s tor 

del av b a ~en i talet. 

BLOC[{ERING I SÄNDNINGS· 
UPl~EH,lLLEN 

Vid telefoni trafik all ändes telegrafe

ringsnyckelns kontakter för slutning och 

brytning av bär ägen. För att ljud i 

rummet från omgivning, högt.alare m.m. 

ej skola komma in till moduleringstrans· 

formatorn , när bärvågen är bruten, och 
~ålunda orsaka, att transformatorn ma· 

tas med obelastad sekW1därsida, vilket 

kan fÖrstÖr.a dess isolationsmaterial g(~ . 

nom inre överslag och dessutom orsaka 

150 W amatörradiosändare för 
telegrafi och telefoni 

Av förs te Lelegrafa ssis cn L Sune Breeks tröm, SM~,,(L 

D nna frekvensavskärning har utförts 

genom att anoderna i andra och tredje 

stegen avkopplats till jord med 8 000 pF, 

vilket dämpar högre frekvenwr, samt ge

nom att kopplingarna Lån anod till gal

ler utförts med 3 000 pF och gallerläcka 

250 kohm, vilket dämpar lägre frekven

er. :\iormala värden vore ju annars be· 

tydligt högre fö r de~sa kopplingsele. 

ment. Märk dock, alt de angivna vär

dena gälla en dast för de i schemat .angiv. 

na rörtyperna , gallerläckorna och .anod· 

mot'Leindcn. I undra fall måste värdena 

ändru.'; för 'att ri tt angivna frekvensom· 
rådet skal . erhållas. 

Övre gränsen 3000 p/ s betingades av 

att ~iinclaren~ sidband ej borde v.ara bre· 

l"': (: än vad som fordras för full för· 
ståelighet, och (lärefter hetingades den 

undre gränsen 200 p/ sav att talet ej 

skulle bli onaturligt mörkt och ej onö

överslag i slutsteget och dess högspän

ningstilledning, måste modulatorn på 

något sätt blockeras i sändningsuppehål

len. Detta skulle kunna ske genom nagot 

relä, som slår till för slutstegets galler

ström el. dyl. (kommersiella anläggnin

gar med sådan koppling finnas), eller 

också skulle man behöva urkoppla mik

rofonen eller nedvrida förstärkarpoten. 

tiometem vid varenda övergång till mot
tagning. l denna sändare har problemet 

lösts på följande sätt: 

Andra och tredje stegen äro, <150m 

hamgår av schemat i fig . 9, så kopplade, 

att den minusspänning, som styres av 

telegraferingsnyckeln, genom högfre. 

·kvensavkopplande el ' ment även inlede· 
på jordsidan .av gallerläckorna i modu

latorns andra och tredje steg. UtfÖrd.a 

prov har nämligen visat, att de hög~ta 

topparna i moduleriugen gå svagt (och 

med distorsion) genom ett blockerat steg 

men j genom två sådana steg. 

M odulatorns tredje steg är en vanlig 

mottaktkopplad för~ tä rkare. Nega tiv 

återkoppling för fö rbättring av stegets 

egenskaper finnes genom att katodmot· 
ståndet saknar ö erbrygg.ande katod

kondensator. Denna motkoppling till
sammans med den motkoppling, som 

fa svändar teget har genom det extra 100 
kolunsmotstilndet mellan det högra gall . 

ret och jord i schemat, skall dessutom 

sörja för att eventuellt uppkommen oba· 

lans mellan fasvändarstegets båda ut· 

gångskanaler rättas till. 

I schemat synes även hurfiltrering och 

avkoppli ng äro anordnade för anod
spänningstillförseln till de tre nämnda 

steo-en. F örsta steget, som i detlta hänse

ende givetvis är ömtåligast, har allt å 

fått de flesta filtrerin garna genom av

kopplingsanordningarna i andra oeh 

tredje stegen. Spänningsfallcl1 sakna be

tydelse i de angivna fall en, i all synner· 

Fig. 8. Detta 
är sändarstati· 
vet se tt fram· 
ifrån. Jämför 
fig. 1, 2 och 4 
(i nr 5/ 1952 
sid. 23-24) . 
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het som ingång ~teget ej ,.alls är dimen
sioner,at för hög förstärkning utan i stäl
let är beräknat för största möjliga för

hållande signal/ störning. 

AUTOiYIATISK NIVÄ.KOMPRESSION 

Modulatorn är utrustad med automatisk 

nivåkompression, för att medelmodule
ringsgraden skall kunna hållas hög utan 
risk för övermodulering. Då dessutom 

all modulering begränsats till frekvens
området 200-3000 p/ s (ungefär), har 

man alltså möjlighet att med förståelig 
telefoni »tränga igenom» även ogynn
samma förbindelseförhållanden i radio

trafik. Anordningen för nivåkompres
sionen utgöres av det i schema t synliga 
6H6-röret, som likriktar en del lågfre

kvens efter tredj e steget och återför den 
så erhållna likspänningen till bromsgall
ret i ingångssteget med negativ spän
ning. Anodströmmen i ingångssteget 
minskas därigenom så snart likriktning 
inträder, och förstärkningen sjunker. In
matning på styrgallret rekommenderas 
icke, då röret ej är något exponenti,alrör. 
Sådant rör valdes ej , då detta skulle 
fordrat en mer invecklad koppling för 
undvikande av distorsion , och det är ej 

motiverat att komplicera modulatorut
rustn ingen för blott telefonimodulering. 

Genom potentiometeranordningen 
vid 6H6:s katoder får 6H6 en tröskel
förspänning, så att kompressionen ej 
,tartar förr iin vid viss uppn ådd lågfre
kvensspänning. 

Anodströmsinstrumentet för modula
torns ingångssteg visar kompressionens 
arbete. Man inställer tröskelspänningell 
så, ,att den högsta lågfrekvenc,:spänning, 

som modulatorn avgiver, ej modulerar 
sändaren mer än 80 %. Man bör ej gå 

ända upp till 100 %, då detta medför 
risk för sidbandsstörningar och enstaka 
övermoduleringstoppar. Nivåskillnaden 
mellan 100 % och 80 % är blott om
kring 2 dB, vilket saknar praktisk bety

delse i detta fall men i stället ger betryg
gande marginal. Förstärkarpotentiome
lcm inställes sedan så, att vid normalt 
tal och normalt mikrofonavstånd ,anod
strömsil15trumentet för ingångssteget 
går ner till sitt halva normala vilovärde, 
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när man har högsta ti llåtna modulering 
enligt ovan. Obs.! Gör inställningarna 

vid om möjligt ren , sinusformad ton! 
Med de ,angivna inställningarna ka'n 
man anse, att förstärkningen gatt ned till 

hälften när 80 % mo dulering uppnåtts. 
Förstä rkningen är då oförändrad ifrån 

nollutstymin g och upp till hal lågfre
kvent utstyrn infT , och sändarens modu
leringsgrad har då hunnit upp till unge
fär 70 'lo. Vid ökning från halv lågfre. 

kvens.utstyrning till full lågfrekvens-ut

tyrning sätter kompressionen in, och 
hela den återstående delen av talets dy
namik sammanpressas nu inom module
ringsgradsområdet 70 % -80 %. Sålun

da kommer talets medelmoduleringsgrad 
att ligga i närheten av 60 %-70 %. 
Hade man nu inte haft kompressio
nen , skulle man varit tvungen att hålla 
medelmoduleringsgr.aden vid 30 % fö r 

att topparna skulle stanna vid 80 %. 
Energifördelningen i normalt tal är 
nämligen sådan, vilket skulle innebära 
d lig utnyttjning av sändaren. 

Sål des har medelmoduJerinO'sgraden 
genom kompres ionen hö jts till silt 
dubbla värde med de ovan angivna in
ställningarna. Då man vet, aLt i allmän

het en effekt beror av kvadraten på spän
ningen resp. kvadraten på strömmen, 
förslår man sna rt, att en fördubbling av 
medelmoduleringsgraden ökar sändarens 
hörbarhet lika mycket som en fyrdubb
lin ,j av sändareHekten . N ivåkompres

sionen innebär i detta fall detsamma 

som att sändarens effekt ökats fyra gån

ger! 

Al\'ODJORDAT DRIVSTEG 

Moclulatorl1 4 tredje strg är tillr~i('k l i gt 

kraftigt för alt utstyra t\'å 807 i klass 
AB~ . P grun l av galler-Lrömmarn a i 
ett kla AB2 - tc n- kullt: t ransfurmator

kopplin cr erfordrats h ån modulatorns 
tred je steg vid vanliga kopp lingar. Emel
lertid finnes en Iörstä rkarkoppling, som 
h ar :förmåga att med myck t låg ut
g ångsimpedans och hög ingangsimpe

dans ge st Ir 10 gfr kven t dr ivcHekt med 

god spänningsreglering även vid varie

r ande gallerströmmar i följande steg, 

o h det är den koppling, ~om benämnes 

anodj ordat förstärkarsteg. Det sista 

6SN7GT i schemat är kopplat på detta 
sätt och ersätter sålund.a drivtransforma

torn. Man slipper drivtransformatorn 
och får ett extra 6SN7GT, vilket är en 
stor fördel mot en ganska obetydlig 
nackdel ri form av ett extra rör.1 

änJaren är så konstruerad, ,att sam

ma spänningsuttag från gallerspännings
likriktaren passa till såväl lågfrekvens

kanalen , högfrekvenskanalen som nyck

lingssystemet med modulatorblocke
ringssystemet, varigenom antalet uttag 
på gallerspänningslikriktaren nedbrin
gats till det minsta möjliga. K'onstruk
tionen är vidare så beräKnad, att kato
derna i det sista 6SN7GT automati skt få 

den minusspänning i förhållan de tiil 
j ord , som gallren i kir.ss AB2-steget sko
la ha , varigenom direkt koppling till 
gallren kunnat göras enligt schemat, så 
att kopplingskondensatorer och galler
läckor där kunnat bortfalla. Härigenom 

erhålles, som synes, en mycket god pas
seringsmöjlighet för klass AB2-stegets 
gallerströmmar, vilka så att säga tagas 

ifrån anodströmmarna det sista 
6S1 7GT. 

UTGåNGSSTEGET 

Modulatorns utgångssteg i klass AB2 in
nehåller två 807. De äro parasitskydda
de i anod och styrgaller samt högfre
kvensavkopplade i skänngaIlren. Över 

l Se BAECK TRö L ; Drivsteg utan driv. 
trans/ormat or. P OP ULÄR RADIO, 1950, nr 2. 

moduleringstransformatorns sekund är

sida finnes ett gnistgap på l mm, vilket 
t j änstgör som skydd för transfolma
torns isolation, ifall transformatorn ge
nom något fel skulle bli utsatt för mat
ning utan sekundär belastning. Omkopp
laren »S» i schemat används vid om
koppling mellan amplitudmodulering 
och annan modulering, dit t.ex. telegrafi 
kan räknas. I det senare fallet brytas 
glöd-, skärmgaller- och anoilsp änningar 
för 807 och det sista 6SN7 T, och trans
formatorns sekundärsida kortslutes, Eå 

att induktiva överspänningar ej uppstå, 

när högfrekvensslutstegets anodström 
varierar (hade självmoduleringsdrossel 
använts för slutstegets skärmgaller, hade 
även denna måst kortslutas i detta fall). 
Omkopplarens axel är ·av säkerhetsskäl 
jordförbunden. 

öVRIGA DETALJER 

Invid 6H6-röret synas i schemat ett par 

extra uttag för lågfrekvens, dels likspän
ningsblockerade med 50 000 pF, dels 
hughekvensavkopplade med l kohm 
(motsvarande kapacitans till jopd f.ilJncs 
i och med 8 000 pF vid an oderna för det 

andra 6SN7GT). Här skall lågfrekvens 

uttagas, om man önskar anordna någon 
annan moduleringsmetod än amplitud
moduler,ing, exempelvis enkelsidbands
telefoni eller smalbands fas- eller fre
kvensmodulering. Modulatorns omkopp· 
lare skall därvid stå i läge »annan mo

dulering». 

Modulatorn sedd bakifrån. 
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I övrigt kan för modulatorns del till

läggas följ ande: Tilledningarna för mi
lI1usspänning till det sista 6SN7GT måste 

vara avkopplade för högfrekvcns (se 

schemat), så att återkoppling mellan 

sändare och modulator ej uppstår- Mo

duleringstransfonnatorn bör vara för

sedd med uttag för olika belastningsim
pedanser på primär- och sekundärsidor
na_ I denna sändare har vardera ~j(lan 

tre olika möjligheter, och det ski ljer 

l 000 ohm i impedans mellan utLagen; 
den skillnaden är ungefär lagom_ Modu

leringstransformatorns lindningar skola 

vara uppdelade med s_k. blandad kopp

ling, så att full symmetri råd r i ·allaav

seen den från primär- till sekundärs idan ; 

det är a grundläggande betydelse: all 
den magnetiska kopplingen från primär

til! sekundärlindning är möjliga t exakt 

lika för primärlindningens båda hälft 'r. 

Transformatorn måste .arbeta tys t, dvs. 

järnkärnan och/ eller lin dningarna få 

icke »spela»i takt med tal l så starkt all 

Tab. 1. Sambandet mellan moduleringsgraden 

Modulering '/c. .... .. .... 
Strömökning 7u .............. 

det uppstår återkoppling till mikrofo

nen, vilket lätt händer vid mindre om

sorgsfull konstruktion. 
Beträffande kompressionssystemet 

slutligen kan nämnas, att den filtrering, 

som utföres efter likriktningen i 6H6, 

måste vara så grundlig, att ej återkopp

ling till ingångssteget uppstår, och hög
frekvensavkoppling måste finnas även 

här. Filterked j an, vilken synes i schemat 

lI1edanför 6H6, bestämmer även tidskon

stanten för återgången från full kom

pression till ingen kompre si on, vilket 

har iss betydelse för regleringen i för
hållande till talets rytm. FilLerked j an 

ha r, som synes, kondensatoringilng, var

igenom den negativa spänningen till in

gang_ teO'e t blir beroende av lågfrekvens

pänningens to ppvärde. Om här i stället 

används »mowåndsingång», alllså med 

ett mol tänd före första kondensatorn, 
blir den negativa nedregleringsspän

ningen i stället beroende av lågfrekvens

. pänningens likriktade medelvärde. 

och ökningen i matarledningsströmmen. 

O 10 20 30 4,0 50 

O 0,5 l 2 4 6 

För kontroll av att bärvågen följer 

moduleringen någorlunda rätlinjigt kan 

ma'n mäta växelspänningen över modu

leringstransformatorns sekundärsida 

(varning jör högspänning!) och multi

p]'icera värdet med y'2"= 1,4.1, så att 

toppvärdet erhålles. Toppvärdets belopp 
i % av anodspänningen till högfrekvens

slutsteget (märk, att denna går ned nå

go t vid moduleringstopparna, ehuru 

rl)'cket obetydligt) anger »modulerings

procenten» ur lilgErekvcnt synpunkt. För 

kontroll av ,att denna stämmer med mo

dulering"procenten ur högIrekvent syn
punkt avläser man matarledningoström

mens ökning i %, när module1'ing utläg

ge~ på <indaren; härvid gäller det sam
band som anges i tab. L 
Märk, att tabellen gäller endast för er. 

ren, sinu"[:JJ'lilad tOll. Vid normalt tal 
bli värdena lägre .1 (Fo rts.) 

1 Se D_\ <,CKSTRÖM, S; Synpunkter på am
plitudmodlllerade sändare. POPUL" R RA
DIO 1949, nr Il. 

60 70 80 90 100 

9 12 15 19 22,5 

Hörby-stationen ... (Forts. fr. sid. 9.) 

master), 75 km koppartråd och lina, ca 

12 000 isolatorer av olika typer, 400 tele

fonstolpar samt ungefär 3500 m haft· 
och 4500 m manöverkablar. 

SÄNDNINGSTIDER OCH VÄG
LÄNGDER 

Enligt det sändningsschema som upp

gjorts för de båda Hörby-sändarna kom

mer utsändningarna att omfatta special

program med sammanlagt ca 21 sänd
ningstimmar per dygn, vara 19 timmar 

riktade sändningar till olika transoc 'ana 

länder samt ca 2 timmar omnisändning

ar ( = sändniugar med rundstrålande an

tenn) för Europa. Dessutom kommer he

la riksprogrammet att utsändas på omni
antenn med den ena av sändarna. Sam
manlagda sändningstider för båda kort

vågssändarna i Hörby blir sålunda i ge
nomsnitt omkring 35 sändningstimmar 

per dygn. 
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De riktade sändningarna, som är av

sedda för avlägsna länder, kommer att 

omfatta en morgonsändning och en 
kvällssändning (lokal t id på mottag

ning5platsen) i varj e huvud riktning. 

Morgonsändningarna kommer att om

fatta ca l timme per riktning och kvälls
sändningarna 1-3 .timmar (olika för 

olika riktningar). Omnisändningarna, 

som i första hand är avsedda för Europa 

och relativt närbelägn a farvatten, omfat

tar hela ribprogrammet samt dessutom 

en kvällssändning om ca 2 timmar med 

specialprogram för Europa. 
För att sändningarna skall nå fram 

till avsett område med tillräcklig et) rka 

må te man ta hänsyn till de speciella ut
bredningsförhållanden, som gäller fö r 
de korta radiovågorna. 

Som bekant är de korta vågornas ut

bredningsegenskaper i hög grad beroen
de av tillståndet i j onosfären. De jonosfä
riska förhållandena är starkt beroende 

av solstrålningen vilkf'.lt i sin tur gör, att 

utbredningsförhållandena i en given 

riktning blir olika vid olika tider på 

dygnet, under olika årstider och under 
olika faser av solaktiviteten. Man måste 

därför i varje särskilt fall använda den, 

gynnsammaste (optimal-a) våglängden 
för att nå bästa resultat. Om avsevärt 

kortare våglängd än den optimala an

vändes, kommer strålningen icke att 
återkastas fr:in jonosfären utan försvin

ller ut i världsrymden. Om däremot av

sevärt liingre våglängd än den optimala 
användes, absorberas under vissa förh ål

landen en slor del av strålningen vid 

brytningen i jonosfären. 
Olika våglängder måste säIedes i all

mänhet användas för morgon- och kvälls
~ ändningarna, och dessa våglängder 
måste i sin tu r ändras med årstiderna 
oeh dessutom vart tredje eller fjärde år 

med hänsyn till variationer i solaktivite

ten. 
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Fackpressen on1 
o 

Radioteknisk Årsbok 1952 
RaJiotekni_k Å r<hok har fålt el! myck t gynn
ti3ffit mottagande i den nord i~ka fackpres e lL 

T idskriften Radiohandlaren skriver bL a_: 

»- Den inhem~ka radiolitteraturen är skäli
gen mager och tillskotten hälsas därför meJ 
glädj e, särsk ilt när dc är av den kvalitet ~om 
det här är fallet. - Det ,kulle föra rör långt 
a lt här räkna upp alla de olika avsn itten, och 
dN skall därför blott unders trykali _ att den 
rauiotekniskt int rc. -crade här ha r en rik 
gruva att ösa värdefullt vetande Uf.» 

D ovenska sändareamlltörernas organ 
»QTC» skriver: 

)- Det är sällan vi ser något på svenska be
handlande något som ligger oss så varmt om 
hjärtat som det vi här re laterat.» 

I Teknikens Värld skriver signaturen B. S. 
bl. a.: 

»- Vad man särskilt vill framhålla om den
na radiotekniska handbok är att den inne
h· lIer alltigenom sven skt material , författa t 
av inom ~åväl uet praktiska som det teore
ti ,ka högt kvalific erade venska radiot ·kni
ke r och amatörer - .» 

Den norska A malör Radio skriver: 

»Rad ioteknisk J rsbok 1952 be tegm'r noe 
nyll i den nordiske radiolitt era turen, ett 
fri k l och brennaktuell t pus t , om det er en 
fornpyelse ii anbefa lk B d typogra fi k og 
teknisk ligger den på pt meget hjjyt plnn, og 
de t.al1rikc og " od e illustra jonerne j1: j!!Sr den 
lettlest og intres eveekend e. Ved sid .n av er 
den en fyllig oppslagsbok med tabeller, no
mogram 00' opplyc, ningpr av forskj elli ge slag, 
som det alltid är nyttigt al ha for Mnd - .» 

Den danska tid ~kriften POP i\ ER RADIO 
skri, er: 

»M d argang 1952 beg)'nde r 'Radioteknh;k 
Årsbok' sin lllbebane inuen fo r den radiotek
ni~ke litteratur, og det ma s i ge~, at s tarten 
har vncret held ig_ Under redak tion af John 
Schröder har en raek.ke special ister skreve t 
artiklcr om saerlige områder- 'Radiotek.nisk 
Årsbok' forsjJger at g ive alle radiot ekni k in
!['resö 'rede artikler af besl cnde vaerdi - og 
dett r. fo rspg er lykkedes fuldt ud. Der fin d ; 
stof bå de for den praktisk arbejdcnde radio
lekniker, hvad en ten han er in gc ni ~;r, tekni
ker eller servicema nd, og for amat!!Srcn , der 
har radio som hobby. I bogen er hovedvacg
ten lagt pit beregning eksempler , ta beller og 
kurveblarlc, s,lledes at bogen til stad ighed viI 
kunne ben ytles som opslag. bog. Foruden 
disse ren t tekniske Il rtikler find ,., en raekke 
oversigter OV('f intc rc ante nye emller ind en
fo r radio- og vagstrpffistekn ikhn. For kon
stru ktllrer og oenderaJl1 llt!!S rcr findes en raek· 
ke prakt iske art ikler om konstr uk tive detail 
ler, bland! h"ilke eksempelvis str5 jbegraense
re ka n naevnes. 

Som ffilge af bogens h!!Sje standard - ng å 
rent papir- og trykmaess igt se l - kan den 
anbefales til alle radiointcres~crede . Og så 
glaeder vi os til at se udgavc 1953.» 

Även dagspressen har varit mycket välvillig 
och gett Radioteknisk Årsbok 1952 de bästa 
lovord. Sålunda skriver Svenska Dagbladet: 

»- Radioteknisk Årsbok kommer i sin första 
är g ng och riktar sig till bad e radjotekll iker 
och amatörer. Teknikern file värd efulla refe
reo sartiklar, amatör n får rarl angå~nde hob
bybeto nad tillämpningar på ett begripligt 
sätt. De ·eoaste eriarenhetema inom radio
tekni ken ha sammanställ r tili gagn för alla 
intre en. För amatörerna ha r år boken ta
git upp nugra betyJel d ulla sändareproblem. 
Till alla parters gagn ha nyttiga nomogram 
och ta beller samma nfört i slutet av boken _ 
- U ppslaget med årsboken är gott. ~Ia l1 kan 
enda;;t önska att kommande ilrgilogar må nå 
upp till samma hö,' a allmänna s tandard som 
denn 3. fö rsta rgA ng -.» 

[(välls posten i Malmö skriver bl. u. : 

»- , rsboken och dess eft erfölja re, som man 
väl fd r förutsätta kommer al t hålla samma 
klasö, förefaller att ul göra ett vurdefull t 
komplement till sAväl servicemannens som 
sändareamatörcns fa ckbibliotck -.» 

Karlstads-Tidningen skri,·er: 

»- Radiotekni kArsbok 1952 innehåller myc
ket nytt och nyttigt för al.la katec:orier av 
radioint resserade; del är utan t ekan en re
ferensbok av be t o ende värde fö r radiot 'k
nikcrn och en stimulerande uppslagsbok för 
radioamatören. K ort sagt en ön sk bok för 
alla radiointresserade.» 

ouer denna. rubrilc i nföres kortare 
komnlentnrer eller dJ9k u ss ions lnliigg 
f rå n 'värn Hisare. D e åKik te r som fraln~ 
föra~ står helt f Ur cdcrböro.ndl\' in .. 
sändares räkning. 

SYNPUNKTER PÄ KONSTRUKTION 
A V MJATÖRSÄNDARE 

Hr redaktör! 

»Populär Radio» nr 2/ 1952 förekommer en 
artikel i rubricerade ämne. r tjkcl n är give t
vis mycke t bra; men det var nigra smasaker, 
som jag ville uttala min något avvikande me
ning om. 
1. VFO:n ligger på 3,5-3,65 Mp/s. Häremot 

invändes : 
a) Det är önskvärt at t kunn a gå upp till 

3,95 Mp/s, så att t illdelade frekvensband 
utnyttjas å myckpt fOrn (tek.n iskt) ,ir 
möjlig t. Det är vidare av intrc e ur för
svarssynpunkt, ifall anläggning(~n någon 
gång skall tj äntgöra i »frivjJliga radio
organisationer», a lt frekv ensområrlc:t på 
VFO:n göres så bre tt, som de följande 
s tegen t illå ter. 

b) Ibland blir de lokala förhållandena 

För fackbiblioteket: 

Varje I'adiotckniker vet, hur nöd
~·ändigt det är att lut t illgång till 
n~(kl'hHftiga vch sy ' lem a ti"kt upp
s tii llda u.iJW lagsverl . Men bur ofta 
är a et in i e sa , att uppgifterna i 
ll ::mdböc! crna är alltför koncentre
rade urh l{ llapph~ind iga - eller 
!{811 ·ke r eu t fi l' inte till räckligt 
up to date - f öl' a tt de u tan yi
dure skall k u m Ul tinämp:"1S . En 
lllf't'a u tfijrlig b h lllluling lmns l,e 
lmn il te rfillllil :;; i a rLiklar i fack t id
sln ' ifter , lIle ll de l iiI' iote alltid si'L 
liitt u tt f il. t ug p~ just det önskade 
numre t. 

Radioteknisk 
o 

Arsbok 1952 

är ett oumbärligt komplement till 
hanclböcl,erna. I Racliotelmisk Ars
bok fl terfinnes saUlmanfa ttande 
översik ter, u tförliga beräknings
a rtik lar och m atnyttiga data för 
konstrul,liir er , s a mma nsllillda med 
hänsyn tngen t ill sena s te erfaren
h ete rna p:l omr [lde t. 
I lbdiotckn isI, Arsbok 1952 åter
tiun es så lunda utförliga <tniklar 
med en miingd gcnom6iknade exem
pel för berälming av t ransfurma
torer av olil< a s lag och f ör beräk
nillg" av indukta ns polar f ör radio
frekvens r. Villare a rtiklar om mul
tipe lre,;onanf<kre ·'ar och om stör
nin.t;"s begl·Ullsa re i radiomottagnre 
sam l övel's iJ,:l artiklar om balv
ledareleme n!, radioas tronomi, HF
filf"e r i Yidroförstlirkare, meteoro
logi. och mikroVI gsutbred n ing m. m. 
D essutom a rbe tsbespara nde nOillO
grull1, tu1)e lldata , radioLekni ;;,k lat
hund ill. lLl., ll!. lll . 

En r efercusbol{ av bestående värde! 
240 sid. P ris 12:-

Beslällningskupong återfinnes på 
sista omslagssidan, 

,~---------------------------------~ 
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oundvikligen sålunda, all man ej kan el
ler vill köra »rakt igenom» på 3,5 Mp
b ndel . VFO:n bör då läggas på 1,75
2,0 Mp/ . Då kan Lö_ dess tredje ö erton 
(på 5 i\1p/ s och där omkring) bli ganska 
användbar för annan radiotrafik än ama
törradio - j fr föregående stycke. 

2. 	Bredbandskopplare används. Man kan dock 
fil ut mera styrning till följande steg med 
avstämda kretsar. Dessutom är det i de av
stämda kret_arna lättare att undertrycka 
sidofr kvenser av typen 28 ±3,5 Mp/s o.dyl. 
Det g, r alt få en lättskött sändare även med 
sådana system - se nedan. 

3. 	Dubblare och blockschema. Om man använ 
der sådant rör, som lämpar sig för direkt 4
dubbling med god verkningsgrad, t. e . 
6AG7, EL41, EL42, 6P25, UIAI eLdyl., r
bjuder sig vissa förenklingar. Exempel: 
Om VFO :n lämnar 3,5 Mp/s ut : 
I stället för bandfiltren 14,0 och 10,5 Mp/s 
e fter dubblarsteget kan man ha en en kel 
hets, som utan svårighet täcker omradet 
10--15 Mp/s med 50 pF_ Med h red bands· 
filter eller andra kretsar erMIler man sam
manlagt 3 rattar. 

4. Multipelresonanskretsar användas. Vi~seI 
!igen påpekar förf ., alt anodströmsminima 
är ganska svaga på de ); förbju dna» reso
nanspunkt rna. En blick på fi g. 9 visar 
dock, att resonanserna ligger blott 25°_30° 
från bandkanterna, vilka Lö. själva ligge r 
nära varandra. Excitern släpper alltid ige· 
nom en liten del förbjudna frekven ser 
( svagt). E tt slutsteg med beamrör med hög 
förstärknin g kan under s d na förhållan
d en ) luras» aven multipelrc onansh ets, , 
alt dämpningen av förbjudna frekvenser blir 
fö r låg. Då man som bekant kan komma jor
den run t med effekter på 2 watt, när ) cond· 
en» äro goda, kan sådana förete elöer abso

lu t ej till ta _ Enligt bestämmel erna skall 
e ffekten hos övertoner och parasitfrekvenser 
vara minst 40 dB lägre än grundfrekvcnsen 
men får dock aldrig överskrida 0,2 watl. 

Sammanfattningsvis kan ägas, att följanue 
s ynpunkter förtjäna att undersökas och bemö
ta . : 

Anod jordade 

detektorn 


Den anodjordade detektorn eller injinit·impe

dance detektor, som den engelska benämningen 

är, erbjuder en intressant möjlighe t att mins

ka dämpningen på sista MF-kretsen. Som be

kant används som standard för demodulerin

gen en diod likriktare, som har den nackdelen, 

att den starkt dämpar sista MF-bandfiltre t. 

Denna nackdel konuner man helt ifrån i den 

anodjordad e detektorn, som får oändligt hög 

ingångs impedans och som dessutom har prak

tiskt taget försumbar distorsion i motsats till 

diodlikriktarna, som vid höga modulations 

grader kan ge upphov till en högst betydanue 

dis torsion'_ 

Anledningen till att denna detektor inte få tt 

någon mera vidsträckt användning är, att man 

inte kan ta ut någon spänning för den auto

mati ska förstärkningsregler ingen. Denna sy n

punkt är kanske av mindre betydelse för ama-

RJ(: = 0,\ MS? 

Cl::Z~OpF 

Fig. L 

törer, som i kort\'ågsapparater i första hand 

eftersträvar stor selektivitet. 

I fig. l visades ett schema för den anod

jordade detektorn. Som synes är det fråga om 

ett slag av anod likriktning. Den lagfrekventa 

utgångsspänningen tas emellertid inte ut ge

nom ett spänningsfall i anodkretsen utan ge

nom spänningsfallet över ett stort ka todrnot

s tånd Rk • Anoden kan förbinda s direkt med 

anoclspänningskällan men man kan ocksll 

koppla via en filterlänk, så att man kan hålla 

anodspänningskällan fri från högfrekvens. Ka

todmot.ståndet överbryggas med en kondensa

tor C2 , som leder hög frekvensen förbi katod

motstä ndet, men var - s torlek är så vald, högst 

250 pF, att den inte påverkar lågfrekven sen_ 

Fördelen med den anod jordade detektorn 

ligger i det faktum, att s tyrgallret hos den 

demodulerande trioden under inga omständig

he ter kan få positiv potential. Varje ökning 

i den positiva potentialen för styrgallret ger 

anledning till en anodftröm, som automatiskt 

höjer det forn gallerförspänning verkande 

spänningsfallet över katodmotståndet. Det kan 

därför aldrig inträffa, att gallerström flyter, 

och därför uppträder aldrig någon dämpning 

över avstämningskretsen. Av denna anledning 

är givetvis också den HF-spänning, som kan 

demoduleras enbart begränsad av anodspännin

gens storlek. Inga andra kända detektorer för

mår att demodulera så höga HF-spänningar 

som anodjordade detektorn. 

'Se Di.storsion i diodlikriktare, POPULÄR 

RADIO nr 8/1951, s. 10. 

VFO:n lägges på 1,75-2,0 l\Ip/ och följes 
av ett buffert s eg, som samtidig t dubblar till 
området 3,5-4,0 Mp/s. I det följande sleget 
används e tt rör, om kan 3- och 4-dubblu med 
g od verknin gsgrad. j lästa steg gör endast van
l ig fördubblin g eller kan ~gå rakt» (för att 
hålla förlusterna nere vid högre frekvenser bör 
man alltid göra 3- ell er 4-clubblingen fön och 
2-duhblinge n si t, aldrig lvä.r tom). Anordnin g
ar, där frekvenser , som ej önEkas samt icli~!, 
ligga näm. va randra pli en och summa konden
atorskala eJ.dyl., böra undvikas. 

Sune Breckström, SM4XL. 

SVENSKA ~IATEl\IATmt\lASKINER 

Herr }{euaktö r! 

Vi ha med in trc e tagit del av artikeln })S,'en 
_oka rnatr matikmaskiner» i P OP LAR RADl 
nr 3 1952. Dock vilja vi lämna ett beriktigan
d b ·träffa nde den snabba elek troniska c1iffe 
rentialanaly:;ato rn vid Chalmers T ekniska nö"'
skola . Denna matemati kmaskin, wm byg rr7 
vid I n~ litution en för T el teknik I , färdi g- läll 
des redan 1950 av doktor A Macnee. N!gon 
ma. kin med samma cn-cn skapcr som denna 
finnes för närvarand e ej i Sverige, men vid 
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Lunds universitet är en exakt kopia av Chal· 
mers-maskinen under byggnad. Des utom på
gar vid Institutionen för Teletekn ik l konsLruk

tion av 'n snubb elektronisk integralanalYoa 
tor, viJken är av-edd att arbeta i förening med 
di fferentialanalysa torn. 

i bifoga ett fotografi på differentialanaly· 
satorn i de s nuvarande skick. 

Vigga Wentzc[ 
Förste ass i tent 

UKV-l\10TTAGNING 

Herr Redaktör! 

Under ett besök i Stockholm i februari i år 
kunde jag avlyssna rundradioprogrammet på 
41,07 Mp/ s från FM-stationen vid Mosebacke
torg meJ en enkel enrörs !iUp~rregenel'ati; 
motlaga re. Jag tyckte att mottagnIngen var sa 
pass lyckad, att jag ville delge mina intryck. 
Und r en vecka hade jag möjlighet att avlys 
na stutionsprogrammet med ett 10·volts-batteri 
och uLan 81 tenn. 

:'Ilen det om var mest intressant, tyckt e jag 
dock var , när j ag kunde avlyssna hela »Karu
sel1em) på Ccnt ra15tat ionen innan tAge ts av
gå ng mellan 19.30--20.45 utan störnin"ar. är 
jag kommit in i 50vvagnskupen, var jag rädd, 
ut! \ agnen skull e verka skärmande amt att 
elektriska störningar k ulle störa programmet. 
:'Ilen J et gick förv nansvä rt bra. Ä ven sed an 
tåge t satt _ilO i rörelse, var mottagningen per
fekt, oc h jag kunde avly. sna mottagningen un
der t io minu ter, ända tills markv llgen var 
dämpad. 

Jag vill till slu t hoppas, att fler UKV-sän
uare ko mmer till Hilfld i övriga städer och att 
mot tagare för en bill ig penning kommer att 
säl jas i form av fickmottagare. 

A Brusqu.ini 

http:19.30--20.45
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Inkoppling av stahilisatorrör 


rörhandböcker står angivet bet r. stabilisa

torrören av typ VRIOS, VR150 osv. att »ett 

strömbegränsande motstånd alltid skall an

vändas i serie med röret och linjen. Storleken 

av della mots tå nd beror på hur stor ström

bela, tningen är». Eller något ditåt. Della är 

inte sa värst upplysande för den, som inte är 

närmare insa tt i stabilisatorrörens egenskaper, 

varför litet vägledning genom några praktiska 

exempel torde vara på sin plats. 

Inkopplingen av ett stabilisatorrör framgar av 

fig. L Den reglerade spänningen uttages från 

punkt B och C, där C går till minus eller 

chassi. A är anslutet till anodspänningskällan . 

Motsta ndet R kan vi sätta till 5 000 ohm 

( trådlindat, 10 watt), Vi antaga, att spännin· 

Fig. L 

gen i punkt A är 250 volt, samt att stabi li sa· 

torröret är VRIOS, som såled es håller spä n· 

ningen i punkten B vid IOS volt. Spännings· 

fallet över motståndet R blir då 250--105 = 
145 volt, vilket motsvarar en s tröm genom 

motståndet av 14.5/5000=29 mA. Om nu 

ingen yttrc strömbelastning anslutes till punkt 

B, kommer hela strömmen (29 mAl att gå ge· 

nom stabilisatorröret. Hur går det tlå om spän· 

ningen i A stiger över 250 volt, t.ex. p.g.a. va· 

rierande nätspänning'? Ja, den reglerade spän

ningen i B kommer fortfarande all förbli vid 

105 vo lt, genom all strömmen genom stab iIi· 

satorröret ökar i erfoderlig grad. Denna ström 

får dock ej stiga till mer än 40 mA om ej 

röret skall taga skada. 40 mA genom motstån· 

det R på 5000 ohm ger ett spänningsfa ll på 

200 volt. I detta fall får således spä nningen 

före seriemotståndet stiga till högst 105+200 

= 30S säg 300 vol t. 

Antag nu att vi kopplar in en yttre belast· 

ning mellan punkt B och C i schemat. Om då 

spänningen i B fortfarande skall vara den· 

samma, så måste strömmen genom stabilisator· 

röret minska i samma grad som den yttre 

strömbelastningen ökar. Detta är också vad 

som sker, ehuru den reglerade spänningen ej 

håller sig exakt vid 105 volt, u tan ändrar sig 

ungefär l volt för var 10:e mA. Bortsett från 

detta kan vi emellertid öka den yllre klast· 

ningen ända till ca 25 mA, utan att den reg· 

lerade spänningen ändras. Ökar belastningen 

mera, slocknar stabilisatorrÖret. Man kan vis· 

serligen taga ut mera ström genom att minska 

på mots tåndet R, men då uppstå r ri sk för 

att stabilisatorröret överbelastas, om den ytt· 

re belastningen bortfaller. Vidare får man till· 

se, att matningsspänningen (i A i schemat) 

ej blir lägre än stabilisatorrörets tändspän· 

ning, som för VRIOS ligger vid ca 130 volt, 

och för VRlSO vid ca 180 volt. Att röret har 

tänt, ser man därpå, att det lyser med blått 

eller rödaktigt sken mellan ele ktroderna. 

( Folk e Wedin) 

MäUeknisk utställning och "ljudexpo" 


i Stockholm 


Våra Hisare ur ,·älkomna med btdrslIJ 
under denna ru brlk: knepi«a koppllnJrllr 
och miltmetouer, lllttlllverkade detaljer, 
enklu och effektlv-B hjälpmedel för eer
"Iee och (elsökning etc. VnrJe Infört bt
dra~ honoreras med kr. ~: -. 

KNEP MED VRIDHONDENSATOR 

En vridkondensator, som man tagit ur en »skro· 

tad» mottagare har i allmänhet för stor kapa· 

citans för att kunna användas på kortvåg. I 

ställe t för all ta bort plattor kan man .orr ie· 

koppla va rj e gang med en liten fast konden

sa tor (bör vara av god kvalitet ). Ex.: En kon· 

densator med C max = 500 pF och Cmill 50 pF 
seriekopplas med 100 pF ; då blir C . = ma c 
500 . 100 50 . 100 
.500+100 ca 83 pF och Cmin = SO+lOO= ca 

33 pF. 
(A I-IW) 

BILLIG MIHROFONIiONTAHT 

Som hankontakt användes sockeln till en tra

sig skallampa metl bajonettfattnin g, i vilken 

uppklippes ett jack, där skärm st rumpan lödes 

fast. Scm honkontakt användes vanlig lam p-

En internationell mätinstrumentutställning 

»Instruments and Measurements Exhibition» 

blir det i höst i Stockholm under tid en 23-30 

sept. Denna utställning, som står under be

skydd av Ingenjörsveten skapsakademien och 

Teknioka Fysikers Fören ing, anordnas i S:t 

Eriksmässans mässhall C (maski nhallen) och 

torde bli den största utställning av della slag, 

som någons in anordnats i Sverige. Deltagare 

från Väst- och Öst-Tyskland, Frankrike, Eng· 

land och Schweiz är red an anmälda, och totala 

antalet utställare beräknas bli be tydligt över 

femtio. Även högskolor och unive rsit et kommer 

all deltaga och kommer all visa upp forsk· 

ningsresultat på det mätteknis ka området. 

Ungefär vid samma tid, närmare bestämt 22 

-25 sept. blir det i Stockholm en internatio

nell mätteknisk kongress »Instruments and 

Measurements Conference» anordnad av Ingen· 

jörsvetenskapsakademien och T eknis ka F ysi· 

kers Förening. 

»Stålbandet för nylla och nöje» är arbets

namnet på en utställning i Stockholm, den 3 

-12 okt. i år anordnad av Kursverksamheten 

vid Stockholm s Högskola . Denna utställning, 

som är avsedd att orientera allmänheten och 

teknikern~ om den magnetiska inspelningens 

möjligheter, kommer att förlä gp;as till Oster· 

mans marmorhallar. 

hållare av bajonett yp med fäste, som kan böjas 

ut och skru\'8s fas t i chassie t. Kan användas 

för grammofon, band· och tråd inspelninJr -a p

parater etc. 
(l-INg) 

BILLIG SHALTANG 

Som skaltång för plastiso lerad ledning 0,75 

mm" och mindre kan man använda en vanlig 

krokodilklämma. lIIan trär in ledningsänden i 

käften på klämman, trycker till och drar. Kro· 

kodilklämman, som mås te vara försedd med 

»tänder» i spetsen, drar då av isoleringen. 
(AHW) 
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MÄR.I\NING AV STRÖMBRYTARE 

För att vara säker på om en strömbrytare är 

till· eller fråns lagen märker man strömbr ytare 

@~ Strömmen 
sluten 

~örg~ Strömmen 

~ ~bruten 

som på ski ssen. Det är bäst all ta röd färg på 
vita strömbrytare och vit färg på s\"arla . 

(T. L.) 

POTATIS SOM POLINDmATOR 

Vid bestämning av polariteten i ett likriktar· 
ao-grcgat samt vid undersökning huruvida ell 
sådant över huvud taget lämnar någon likspän· 
ning kan man använda sig aven kluven, rå 
potatis i vars snittyta man ned sticker två ;rå· 
dar, förbundna med utgången fra n aggregatet. 
Kring den pol som för ]Jo,itiv spänning färga s 
potatisen grön, medan den negativa ell'ktro· 

dens omkrets börjar koka. 
rH N) 

Unu e r rubriken Radioillllustrins lI:Y
heter införes uppg-iUcr frun tilh'('."karc 
och importörer 011\ nyheter, s6m av 
företagen introduceras på marknad e n. 

~l' RADIOTELEFON 

Pre LIr!, Cambridge, har introducerat en 010· 

bil racliolclefon mecl mycket , ma dimensioner 
och med mycket låg effektförbrukning. Ytter· 
måtten på anliig~ningen är 23 X 33 X 14 cm och 
den väger 7,7 kg ink!. mikrotelefon. Den är 

avsedd att arbeta på 6 ell er 12 V ackumula· 

tor, och strömförbrukningen uppgår vid 6 V 
batterier till ca 6 A i mottagningsläge och ca 
8 A i sändningsläge. Apparaturen är i första 
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hand dimensionerad för installation i motor· 
fordon, exempelvis i taxibilar, men den kan 
givetvis även likaväl användas ombord på 
mindre fartyg. Frekvenwmrådet för anlä !Yg. 

ningen är 60-100 Mp/ s eller 100---184 Mp/ s. 
Känsligheten hos mottagaren , som är en dub· 

belsuper med 9 rör, är ca 1,5 fl V, Sändaren in· 
nehaller .5 rör och ger ca 2,5 W uteffekt vid 

60 Mp/ s, och ca l W vid 185 Mp/ s. 

NY KRISTALLMIKROFON 

AB Champion Radio, Sto~kholm, har introdu· 
cerat en ny kristallmikrofon frän Cosmocord 

Ltd, England, "med typbeteckningen MEC30. 

Mikrofonen är en handmikrofon men har ett 
inbyggt stöd, som kan fällas ut, så att den kan 

utnyttjas som bordsmikrofon. Se fig. Mikro· 

fon en, som är av ro"bust konstruktion, förefal· 
ler att vara idealisk för exempelvis amatörer. 

Frekvenskurvan är rak inom frekven sområdet 
50---5000 p / s. Tn gån gs impedansen är 2 Mohm. 

MJNIATYRHONDENSATORER 

En ny kon struktion och en ny produktionstek. 
nik har - meddelar Plessey Co , Essex, Eng· 

land - möjliggjort en ny typ av variabla kon· 

densatoreI' i "lark miniatyriscring men med hi· 

behållna goda elektriob · data och mekani8< 
stabilitet. Des~a kondcmatorer tillverkas av 
Pl essey för kapacitanser upp tiH 525 pF. En 
ny typ av lager av ~å enkel konstruktion, att 

en betydande materialbesparing kunnat för
verkligas, används i dessa kondensatorer. Sam· 

tidig t lär ri sken för dal iga kontakter ha redu· 
cerats med de nya enklare lagren. 

HöGKLASSIGA OSCILLOSIWP 

Ingenjörsfirma Erik Ferner, Stockholm, har 
översänt några tekniska data för e tt par hög· 
klassiga oscilloskop fra n Teklron ix. Typ 517 

är ett oscilloskop avsett huvudsakligen för ob· 
servation och fotografering av ytterst snabba 
transienta förlopp. Den består av två enheter, 
själva oscilloskopet och nätaggregatet, monte· 
rat på en vagn för att möjliggöra bekväm för· 

. .. 
r· .
\ .. 
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:. .,...... 

flyttning av d(:t omfång. rika instrumentet. Ho· 
risont ella avlänkningens hastighet kan varieras 

i 10 steg frå n 100 till 0,05 cm/ ,us. Vertikala 
för.stärbren, w m är en brcdbandsförslärkare 
av typen »dislril>uted amplifier», innehåller 

inte mindre än 46 rör. Förstärkarens in sväng· 
ningstid är ca 0,007 f lS ( !) och känsligheten är 

ca 0,1 V/ cm. Avsökningen kan startas från 
signaler, som ger en amplitud på skärmen av 

lägst ca 2 mm. 



O,cilloskop 51<1·D från Tektronix innehåller 

en direktkopplad vertikal förstärkare med 
passomd de 0- 10 Mp/ s forn ger kän ligheten 

0,3 \'l em. I <) cillskopel in gå r en kantvllg' · 
genera tor, kalib r~rad och variabel från O till 
SO V i 6 omruc!en. oggrannheten är ± 2 % vid 

fullt ut ·lag. 

NY TYP ilV BANDSPELARE 

En ny typ av bandspelare, tillverkad av ingen· 
jörs firman T Gassirl{!, Arboga, kommer att i 

höst släppas ut på ;;venska marknaden. Denna 
handwelare, som hygges dels pii licens frän 
AEG (avbccnde inspelningstekniken), dels på 
licens från /talo Ninni i Turin (av,ecnde band· 
mebni~mcll) , är av: edd att anbringas på och 
drivas aven vanlig radiogrammofon. Bandme· 

kanismen är uppbyggd p ett chassie av gju· 
ten lättmetalL Genom växling av drivrullen 
kan man erh,lla tvii hastigheter 9,5 cm/sek. 

och 19 cm/sek. Snabb fram· och backspolning 
kan utföras utan att bandet behöver röras. Ton· 
huvudet är utfört för dub belsp1ir, och band· 
spolar av plast med upp till 7" diameter kan 
användas. Speltiden blir två timmar med läg. 
re hastigheten och en timme med den högre. 
Enligt uppgift krävs det en skivspelare med 

kraftig motor för att gängen skall bli tillräck· 

ligt jämn. 

I utrustningen in gn r oc: ko i't - separat mon· 

terat - en förotärkare och en HF·oscillator. 
In spelning kan ske från radioapparaten, vars 
ut~ ngstipiinning via bandspelarens förstärka· 
re pMöres inspelningshuvudet, som då även 
får HF·spänningen från oscillatorn. I läge 

»återgi\'ning» kopplas avspelningshuvudet via 
ba.ndspelarens fö n tiirkare till radioapparatens 

högtalare. 

L.\NGSPELANDE BANDSPELARE 

Ett par nya typer a" Ila ndspelarc för långtids· 
av<pelning har introduc erats av Magneeord 
Ine., New York. Fig. l \i<ar en Iyp av band· 

spelare försedd med särskilda armar , som upp· 

.fig. L 

bär 25 cm bandhjul, vilket möjliggör en vä· 
sentligt utökad ~pdtid. I fi g. 2 visas en annan 

bandspelare, !'om möjliggör kontinuerlig av· 

spelning av elt program om 4, timmar vid en 

Fig.2. 

bandhastighet av 19 cm/ sek. Band med dub· 
belspår - vardera spåret med 2 timmars av· 
spelningstid - utnyttjas härvid. Hela anlägg. 
ningen arbetar helt automatiskL När ett pår 
Hr slutspelat, växlas bandet automatiskt över 

på andra spiiret och banddrivningen växlar 
riktning. Avspelningen kan stoppas och åter 
startas på vilken punkt som helst på bandet. 
Anläggningeri är närmast avsedd för långt ids· 

spelning exempelvis i restauranger, danspa· 
lats, nöjesparker, etc. 

FÖRSLAG TILL NORMER FÖR TORR
BATTERIER 

Inom SEK (Svenska Elektriska Kommissionen) 
har utarbetats ett förslag till normer för torr· 
batterier. Förslaget har utsänts på remiss och 
remisstiden utgår den 1/7 1952. Intresserade 
kunna rekvirera normför.laget frän Svenska 
Teknologföreningen, Brunkebergstorg 20, 
Stockholm. Remissvaren skola insändas till 
Svenska Elektroingenjörsfören ingen. 

öVER 100000 S,\NDAREAMATÖRER 

finns det nu i lS \. Exakta . if{ran är 103570 
och den uppnåddes i mars i år. 

5 MILJONER TV-APPARATER 

såldes under 1951 i USA. Under samma tid 
såldes nära 6 miljoner vanliga radioapparater. 
Genomsnittspri<pt för TV·mottagarna var 178 

S och för radiomottagarna 23,75 

1000 1{\V TV-STATIONER 

I CSA väntar man att FCC, Federal Comma· 
nieatians Commission, som svarar någorlunda 
mot vårt Telegrafverk, skall tillåta max 1000 
kW effekt för TV·stalioner, som skall arbeta 
på det nya TV·bandet 170--890 Mp/ s, SOIll nu 
kommer att exploateras. 70 nya kanaler kom· 
mer att öppnas på detta band; de kommer att 
numreras från 14 till 83. På de hittills utnytt· 
jade TV·kanalerna 2-{j (54--80 Mp/ s) och 
7- 13 (l74~216 Mp/ s) kommer enligt upp· 
gift effekten att begränsas till 100 resp . 200 kW. 

Bakom radiokulisserna ..• Forts. fr. sid. 4. 

det är just ultrakor tv gen. I rundradioutred· 
ningen, d3r nuvarande chefen för tel egrafsty. 

relsen var den ledande anuen, konstaterad"s 
att Sverige skall bygga ut sitt rundradionät 
genom trådradio. Redan den gången kriti se· 
rades beslutet starkt, i nätvarande stund är det 
ohållbart, även om ett och annat svenskt om· 
råde, Lex. de långa ähdalsbygderna , fortfa· 
rande passar bättre för tr&dradio . Men kom· 
mer telegrafstyrelsens ndiobyrå, som är en 
starkt prestigeIJetonad instans, att ta förnufts· 
skäl, vika från =in position och gå över till 
den ultrakorta linjen, som Radiotjän t tek· 
niska ledning förordar? Ja, det är den frAga n 

som kampen bakom kulisserna skall ge svar 
på.-» 

Ledaren utmynnar i en besk kriti.k av tele·. 
grafstyrelsens ledande män, som enlig t tidnin· 

gen Expressen präglas »-av ett tråd tänkande, 
som kan vara historiskt förklarlio-t , men inte 

desto mindre börjar bli starkt fö råldrat. Och 
som hotar att göra detta tekniskt talangfulla 
land direkt efterblivet på en viktig punkt. 

Det vore mycket lyckligt om slu :et på drag· 
kampen blev att alla td dar skars av och Ra· 
diotjänst även tekniskt blev I"tt själv"tändigt 
arbetande organ. Där har man folk som myc· 
ket väl kan klara problemen och som inte har 
någon traditionsbelas,ning, utan kan se till 
det väsentl iga, vilket är att ge svenbka radio· 

lyssnare bista möjliga radiosändningar. Vilket 
faktiskt äJ' viktigare än både organi atori sb 

finesser och en del byr· direktörers prest ige.» 

Det kan vara intre"sant, att i detta samman· 
hang studera några rad er av Henrik Hahr i 
»Röster i Radio;) nr 19. Han skriv'r apTopå 
FM·UKV·rundradio och television : 

»- Även ett mindre land bör kunna sätta 
skuldran till och få fram några r e, ultat. Ut· 
redningar och gedigen erfarenhet kan va ra 
nödvändiga för att fä en fast grund att s tå på. 
Men det vore beklagligt om den svenska all· 
mänheten fick det bestående intrycket att pi· 
onjärandan gått ur de nuvarande radiogenera· 
rationerna . Och framför allt: framtida utbygg· 
nad och nya stimulerande arbetstillfällen inom 
radions väldiga bransch får inte hållas tillbaka 
av ovidkommande faktorer, klentrogenhet eller 

en kroniskt fördröjd utlösningstaktik.» 

Att Radiotjänst, kompletterad med radiotek· 
nisk expertis, skulle kunna sköta programdis t. ri· 
bution och station sbygge (och televis ionens ut· 
byggnad) bättre än telegrafverket är väl inte 
alldeleii säkert. Det förefaller dock som om det 
skulle finnas flera oförbrukade krafter och 
mera plats för initiativ inom Radiotjäns t än i 
telegrafverket, där man uppenbarligen endast 
med största olust registrerar nyheter och före
teelser, som är ägnade att rubba de för många 
är sedan uppgjorda och nu hopplöst föråldrade 
tråd rad iocirklarna. 
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I 	RADIO
RADAR
SVAGSTRÖMS-
Illontörer sökas till flygverkstad. 

Flerårig valla Yid felsölming oc11 

reparatiun inom resp. grupp önsk

vlirel. Erfarenhet a v flygvapnets 

JJlateriel raknas som merit. Lön ut

g,"lr enl. gullande kOllektivaytaI. 

Ett begrunsat antal bostiider fin

nas di sponibla i JlYbyggt hyreshus 

fr. <l. JU. novembe r 19G2. 

Ans(ikan m ed i'ildersbetyg, be

t:q:~sankrifte r, uppgift UJll vurn

v1iUsnuIllmer o(;h yärnpliktförhål

lllnden samt tidigaste tilltrudesdag 

insiiucles till n ti rm<1 ste <1 rbetsför

meuling. 

\ 
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Radiotekniker 

god stilist och med goda 

språkkunskaper kan få intres

sant kvällsarbete. 

POPULÄR RADIO 
redaktionen. Tel. 227560 

Studieresan 

till Väst-Tyskland 


som POPULÄR RADIO anortlnar 22-31 aug., 

är ännu inte fulltecknad. Ytterligare eU tiotal 
platser stär ännu lediga. Den l juli var sista 
anmälning~dagen, men anmälningstiden har 

utsträckts till den 10 juli för att ge dem, fom 
ännu inte bestämt sig, en sista chans. 

Om utstäJLn ingen kan nämnas, all ca 50 nya 
televisionsmollagare och ett hundratal nya 

rundradiomollagaretyper (av vilka 98 Q/o är 
försedda med UKV-band) kommer att ställas 

ut, tel ev isionsmollagarna utefter en »televi
s ionsgata», där man läll kan anställa jämfö· 
relser. Radiorelälänkar, nya tyska UKV - och 

televisionsrör, band- och trådspelare, radiode· 
talj ,!r, mätinstrument och överhuvudtaget allt 

det senaste och bästa, som den snabbt expan· 
derande tyska radioindustrien nu kan presen
tera kommer all återfinnas på utställningen. 

Både radiotekniker och -amatörer kan vara 
säkra på att få rikt utbyte av POPULÄR RA

DTO:s resa, som företages under angenäma 
former och under sällskaplig samvaro med 

trevl igt rad iofolk. 

DAWLEY R L: The Radio Handbook, 
13 :de upp!., 734 sid., 660 fig., Editors 
and Engineers Ltd., Santa Barbara 
Calil. 1951. 

The Radio Handbook·s trettonde upplaga skil
jer sig icke väsentligt från de föregående . Bo· 
kens upplä flg ning tar i huvudsak endast sikt 2 
på för sändaramatörer matnyttigt stoff. Den 

grundläggande teori som ·anses erforderlig sam· 
manfattas på bokens första sextio sidor. Vad 
därutö\"er kan behövas redogöres för i samband 

med den konstruktion där ifrågavarand e prin · 

cip tillämpas. 
Metoden kan ha sina fördelar såväl som 

nackdelar. Till de förra får väl räknas all e l t 
ganska stort antal praktiska konstruktioner 

kan presenleras . Den erfarne amatören har ju 
sedan fria händer atl kombinera, välja och 

\ 

Vårt tillverkningsprogram 

omfattar 


alla slag av 


HÖGTALARE 
Standard


Kombifon


Kraft


Sekundär-


Ring eller skriv till oss för offerter, 

upplysningar och leveransbesked. 

SINUS HÖGTALARE AB 
FörsUljlJilJgsuolag för 

SVENSKA HÖGTALAREFABRIKEN AB 

SEGELTORP Tel. 461846, 461980 

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

För Radioindustrin m. fl. 
Ska rmad ledning (pick-np ledn., 

mikrofonledn. etc.) i olika utföran

den; Jlleten-ara eller IWJllplett mon


terade snören efter lJestiillarens 

an\is nillgal'. 


Bananstift av ny, pris lJillig kon

struktion. Förmånliga leveransti


der. Begur offert. 


Elmekan-Produkter 
Vulkangatan l, Norrköping 


Tel. 33501 


\ 

RADIOMATERIEL 
~Iotta.ga\"e Rll.);) 319: 50 

» RI07 250: - 
» RIOD 235: 
» R1224 225: 
» BCIH7A 945: -

B egii r clatablacl <h'er cles~a Jlwtta
g'are oc·iJ div. annan materiel, hand
s pelul'diick , grammofom'erk, ciYlla
Jllet~rs, sen'omotorer ffi. UJ. 

VIDEOPRODUKTER 
Box 	25066 Göteborg 25 

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

KÖPINGS TEKNISKA INSTITUT 


€l

Dng- oell aftooslwla. Ingenjörs-, ,erkmiistnre- oell förmansexamen. 

T~t~teknik med ra<.lio- och ra<.larteknik. Maskinteknik med ,erkstn(Isteknik. 

L:iga IevnadsI;ostoader: 100 kr. Iiigre pr miln. au 1 Stockholm o. Götebor~.
Kli ~lo(lerna I;ur . ptaoer. llöstterminen !Jörjar 1 sept. Studichandbok sändes 


r\ I I på IJegiiran. Angiv fnel;, praktik, !lIlJcr ill . m. AIJeropn denna tllJnillg . 


"[urmihtaregatan 9 A - liörDiG - Tel . 11316 - Rektor. 
\ 
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THEVLIG 

INTRESSANT 

LÄ nO IUK! 

Beh andlar hela televisions telwiken utan 
kringgilende uv svårigheter eller utelä m
nan de av några väsentliga f llkta , och är 
a v s törsta värde för silvill tekniker som 
amatörer. 

över ättning från franskan a v Civil
ing. U. Dahlbäck. 

Serien omfattar 20 häften om c :a 350 
siuor och utkommer med 1 häfte i må
nad n, ,::trav det första kom i nov. 1951. 

AB BEVA-TEKNIK ••LINKÖPING 

Ja" abonnerar hHrmed på serien »Tänk, 
att Television är sit enkei». Abonnements
priset, kr. 24: - erlägges med 12 : - vid 
1 :sta och 12 : - vid 11 :te hHf te t. Redan 
utkomna häften sändas omgående. 

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


Bostad: 

Postadress: .............................. P R 7 


Bilradioantenner 

,~.~ ..._ 
.~ ._-•_.g'-i;;iI>'--_ _ _______ 

- '1622. Sidomontage 3-del. 

1623. Torpedmontage 3-del. 

1623 B. » 3-del. 


för mindre bila r. 
1623 C. Torpedmontage 4-del. 
1624. Sidomontage 4-del. 

Störskydd 
984. För tiindstift. 
984B. » »(vinkelmontage) 
985. » fördelardosan. 
987. » generatorn. 

Cramolin 
erkänd som verkligt förstklassig 

kont::tktolja. 

Flaskor om 15 och 250 gram. 


Stor sortering avalt tueIla elekt

riska fil'tikl::t l', s om kan bidmga till 

ökad försiiljning. 


WÄllliRENS 

Göteborg 2 


Tel. 17 49 80 (växel) 


vraka bland ideerna så att han slutligen får 
fram något oom motsvarar de individuella ön· 

sk ID len. 
Det ligger nära till hands att anställa cn 

jämförelse med ARRL:s »The Radio Amateurs 

Handbook», som ju vänd er sig till samma kaJ 
tegori läsare. På många punkter skilj er sig de 
båda arbeten a. ARRL:s bok tar ju enda. t upp 

omso rg~ fullt prövade ideer, är nästan äng ligt 
rädd för okonventionella lösningar och lägger 
stor vik t vid att de principiell a tankegångarna 
skall fram ställas så att vem som helst kan föl· 
ja med utan matematiska förkunskaper. »The 
Radio Handbook» åter tar med fri skt mod upp 
nya kanske ej fullt utprovade ideer eller akt u
aliserar äldre, av sk ilda skäl bortglömda me· 
toder, avskräckes ej om b1\de tv eller flera 
räll avancerade dimensioneringsformler må ·te 

sä ttas i händerna på den hugade konstruktö· 
ren·amatören. 

. . ,
Intrycket av denna metod blir l VISS man 

blanda t, men som motvikt eller om man så 
vill komplement till »amatörbibeln» har bo
ken en given uppgift. Trevliga illustrationer 
och go tt tryck bidra till all bok n tveklöst kan 

rekommenderas. 
(COR) 

MA HANDBöCKER 

Randy Kinks and Short Cuts, 64 oid., 
158 fig. Pris 50 c. 
Unusual Patented Circu.its 1944--46, 
64 sid., 125 fig. Pris SO c. 
Radio Questions and Answers, 64 sid., 
92 fig. Pris 50 c. 
Advanced Serv ice T echnique, 64 sid ., 
60 fig. Pris 50 c. 
A m pliliers BuildeTs Guide, 64 sid., 55 
fig . P ri s SO c. 
R adio ElectTonic CiTw;ts, 6,~ sid., 123 
fig. Pri 50 c. 
Elcmantary Radio Senicing, 64 sid ., 29 
fig. Pris 50 c. 
How lo Buiid R adio Receivers, 64 sid., 
69 fig . Pris SO c. 
Radio Tube Fundam entals, 96 __ id., 75 
fig. Pris 1. 
Basic Radio Course, 175 sid., 123 fjg. 
Pris inb. $ 2,25. 

Den :;erie t itlar som återfinnes ovan är ett ur

val bland häftena 29 till 4S i ser ien Gems· 
back Library, en populärt hållen skriftserie i 
radiotekniska ämnen, som ursprungligen utgavs 

av redaktionen för det stora amerikanska ra· 
diomagasinet Radio Craft. Serien vänder sig 
till en radiotekniskt intresserad men föga sko
lad läsekrets. Framställningen blir därför gan· 
ska ytlig. Det frikostigt tilltagna illustrations· 
m3terialet gör dock även mera invecklade sam· 
manhang llskådliga och dä rmed lättfattliga . 
Vi_sa av häftena ,'illna direkt om den kontakt 
redaktionen haft med sin läsekrets och i de 
fallen blir "is a partier kamke något lättsin· 
nigt avfärdade . För svensk publik torde häf· 
tena knappast ha något av värd e att bjuda. 

(COH) 

Radiomateriel 

R1l33 mottagare ............ 319: 50 


A~/APA-1 oscillograf 145: 

\VS-3S \vulkie-talJ{ie 135: 

rlF-instrument, 3A 11: 50 

Vridlwndew;atorer, 50 pF... 3: 50 

Mnirhead ratt, prec.-skula 3 : 50 

TU8B 24:-

Oljekondensatorer, Omfor

mare, Reläer, A\'stämnings

enheter. 

S~indare-lllotlagare, R acks, Likrik· 

tare, Sänu~,\l'e , Höp:~piinningstrans

forma torer. 

Begär prislistor 

VIDEOPRODUKTER 

Box 25066 Göteborg 25 


'----------------------------_/ 


Två montörer 
\ 

vana vid teletekn iska kopplings
arbeten erhålla fast anställning 

omgående. 

Ingenjörsfirma M. Stenhardt, 
Stockholm. Tel. 449990 

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

RADANNONSER 

Under denna rubrik införas radannonser tUI 
ett pris av kr. 3: - per rad. i\nnonstypen är 
Rvsedd endast för amatörer och för enstaka 
fÖl'sölJningar. Firmnannonser måste hlinvlsQ8 
till vAra övriJ;'a annonsformat. 

Till salu: EBL 21, ECH 21, EF 22, 6AC7, 
6AK5, 6åQ6. GB8, GBA6, BBEIl, 6F6, 6K7, 
6SN7, 6V6G, BV6Gt, 807, 18.51, 18;)2. Sfar till 
s j~;n. "Nya- halva pr iser", d. t. kont. r, v. b. 

Till salu: SignaJ generoto r Pbllips G:.r 2882, 
~H,;: --o 1 8t. si:o;nalföliare 29,,: -. 1 st. för
stiirka re i koff"rt 30 watt 290: - . lng. öster· 
uran t, Tegelbru!,sgatan 8, JUlJköping. 

Till sulu: :\Iottagare R-107 i gott skick. 
Pris kr. 325: -. S\':lr till S)15BNS, B ox 7+, 
Katrinebolm. 

Till snlu: ~Iotsti\n(lstr;}d - ett flertal dim. 
sli lj c" fii rmllnl1gt. lng. österbrant, Tegel
bruk~g-atan 8, JÖnl<Öping. 
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Radioteknisk litteratur från 
NORDISK RO,TO_GRA,VYR 

RADlOTEKNISK ÅRSBOK 
Redigerad' av ing , .John Schröder, 

Radioteknlsk Årsbok lir ett r efer ens 
'\"cl'k, saUllllllDstUllt för radiotckoiker, 
-S0n"iccmän och amatörer och är av
sett att utkomma en gii ng om a ret. 
F'lel'a av ,·lirt lands frä ms ta fackmän 
p~ det rudioteknlska omrll.det m"dar
betar i å rsboken, vars första ilrgång', 
lOG2, fått ett entusiastiskt mottagande
i fackpressen, 

240 sidor rikt ill, 
Pris 12:-, 

Ett referensverk av bestående värde! 

2 RADIOTEKNISK UPPSLAGSBOK 
Av ingenjör Ludw ig R atheiser och 
Anton F Keclik, översat t och be
arbetad för svenska förh å llanden 
av ingenjör .John Schröder, 

Denna uppslagsbok, den fö rsul i ~itt 
slag pil s<'enska språket, Ur upplagd 
pii ett sådant siitt, att den kan lft 
nyttjas nv r a<lioteknikcr och -amutö
rer med högst varieranue förkunska
per, Systematiskt uppstiillda formel
sammanstiillningar , nomog ram, kur
VOr och uiagra.m för radioingenjörer.
hundratals kopplingar och j<opplings
varianter för e:<perimenterande uT\I.il
törer. 

28S sil!., rikt il!. 
Pris 20 : - (inb.) 

En guldgruva för radiotekniker och 
amatörer! 

(UtkomnlPr i hösL) 

3 RADIOLYSSNARENS UPP
SLAGSBOK 

Redigerad av ing, .John Schröder. 


VUgledare ,och rädgh'arc för radio
lyssnare, Innehåller även tekni,ka 
avsnit t av intresse för radi oo matörer 
och -tekRiker, e:<empelvis fullständiga
fältstyrkekartor för ulla ,venska sta
tioner, vågllingdstabeller. räd och an
visningar tör kortvågsiY6Snare . anvis
ningar tör radioapparatens Instulla
tion I hemmet, antennuppS,ittning, 
störningslokalisering ID. m., Dl. nl. 

2tO s id. rikt m,
Pris 8:-, 

"Nyckeln till bättre radiomotlagning" 

4 OM RADIOSTÖRNINGAR OCH 
HUR MAN BLIR A V MED DEM 
Av civiling. fil. kand , Bengt Sved
berg. 

En lättfattllg och medryckande skri 
ven redogörelse tör vad rudiostör
ningar är och vilka medel man har 
för att skydda sig mGt dem, Anvis
nIngar för inkoppllng av störnings
Skydd, antennuppsättlling m, m. 

38 sid, 25 fig,
Pris 2: fiO, 

NYA VAGLÄNGDSTABELLEN 
(med reviderad stulionsskala). 

Den na vD.glängd8taLell. 80 lll utgavs I 
samband med att den nya '·AglUng<ls
l)!ancn enligt "!\:UpenhamuR -koofcrcD
,en" tr,idde i kraft är fortfa rande ak
tuelL Oumbärllg vid trllllnlng och 
skaljustering. 

,Pris -: 75, 

ENGELS K-SVENSK RADlO~ 
TEKNISK ORDLI~TA 
En radiotekniSk ordlista omfattande 
de vanllgaste radiotekniskn 'terlllerna, 
OUlllbiirlig fö r de radiotekniker, som 
med bristunde språkkunskaper vill tlll 
godogura sig den engelsksp råkiga
facklitteraturen , Sammanlagt ca 4000 
uppslagso rd , engelska förkortningar,
omrälOlingstabeller för mlHt och vikt, 
amerikanska och engelska trådn\!mmer 
ill. 	 lll. 

Ca 80 sid. 
Pris ca 4: 50, 

(Utkommer i hö-t) 
, ~, I 

POPULÄR RADIO:8 RADIO7 LEXIKON 

Nu komplett (sammanlagt 786sid.). 

1. A-batteri - Avstörning 

2, B·batteri - Differentialkondensator 

4, Elektrisk absorjJtion Elektro
statiska enheter 

5, Elektrostatiskt flilt Galleriru
pedans 

G, 	 Galler-katod-kapacltans - Induk
tanskoppling 

7, 	lnduktan"llormal - Keram isk kon
densator 

BESTÄLLNINGSKUPONG 

Till 

Nordisk Rotogravyr, Box 3221, Stockholm 3. 

Undertecknad beställer härmed 

D Rudioteknisk Årsbok 1952, il 12:

D Radioteknisk UppSlagsbok, il 26: - (inb,) 

D Radiolyssnarens Uppslagsbok, il 8:

D Om radiostö rningar och hur man blir av med 

dem, il 2: 50 

D Nya våglängdstabeUen il O: 75 

D Engelsk-svensk radiote knisk ordlista, il ca 4 : 50 

D POPULÄR RADIO :s RADIOLEXIKON, 

del 2, 3, G, 6, 7, 8, 9, lO, Il, 12, 


band 1-7 1: iiO, band 8-11 2: -, band 12-13 


2: 50 

o Televisionstelmik, del III, il 1: GO. 

O· Grammofoninspelning, ål: 50 

D Kortvågsmottugning, il 2:

8. I-\:cramisl,a isolermaterial Loga
ritmlsl< skala 

9. Logaritmiskt dekrement mot
str. ndskopplat HF-sleg 

10, Motständskopplat LF-förstärl<ar
s teg - Plezoelek trisk kristall 

11. 	Plezoelektrisk hörtelefon - nör
vol tmeter 

12. S - Teleteknik 

13, Television - överstyrning 

rrls: band 1-7 1: 50, band 8--11 2: - , band 
12--13 2: 50. 

(Del 1 och 4 slutsaida.) 

8 TELEVISIONSTEKNIK, DEL III 

Av civiling. Harry Stocklllan. 
Pris 1 : GO. 

9 GRAMMOFONINSPELNING 

A v Sigurd 'Thulin, Pris 1: 50, 

10 KORTV AGSMOTTAGNING 

Av civiling, Mats HOlmgren, 
Pris 2:-, 

Insändes i öppet knvert 
fran kcrat med lO-öres 
frimiirke, 

bokhandel eller direkt frän 

5 


